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Karácsony halországban
A fõ termék a ponty, de jó a busa húsa is
A Velencei-tó vidékének évszázadok óta jelképe és egyik legfontosabb
gazdasági terméke a hal — mi, helyiek gyakran mégis csak ilyenkor, karácsony táján, a tányérban találkozunk

Halgazdaságig kellett elmennünk.
— A ’60-as évek elején kezdõdött itt a
munka, ez volt az elsõ mesterséges halszaporító létesítmény az országban.
Halivadék-elõállítással és elõneveléssel
foglalkozott a gazdaság,
összesen 107 hektáron —
ma már, a körülmények
megváltozása miatt „piaci
méretû”, azaz két-háromnyaras halat is értékesítünk
— meséli Szabó Krisztián, a
gazdaság vezetõje.
A fõ termék természetesen a ponty, de emellett
az összes olyan halfajjal
foglalkoznak, amelynek
Magyarországon gazdasági jelentõsége van.
Azaz amurt, busát,
csukát, süllõt, harcsát, sõt
compót és keszegféléket
is
szaporítanak — utóbbiaKeszeget fõleg a horgászok kedvéért tartanak
kat fõként horgásztavak
vele. Lapunk most elhatározta, hogy részére. A szakember szerint az ideaz ünnep alkalmából közelebbrõl is haza vitatott megítélésû busának és
szemügyre veszi a helyi haltermelést amurnak is van helye a nem terméés — kereskedelmet — a cél érdekében szetes vizek „halmixében”.
csupán a szomszédba, a Dinnyési
(Folytatás a 3. oldalon.)

Pethes Mária:

Közelítõ ünnep
felhõhabcsókok gurulnak szét az égen
egy repülõ gerelyével a légifolyosó
falára fûzi õket
talpig díszben a város
a fákon neonliánok és mindenki negyven
fokos vásárlási lázban ég
csak bennem tántorog
fénytelen hétköznapok karjára dõlve a lét
mínuszok támadnak verdesõ hitemre
nincs annyi pléd ami átmelegíthetne
eltékozolt éveimet senkise kéri tõlem számon
csak telik az idõ nyikorogva felettem
lázrózsás álmokat húzok magamra
örökre elalszom remélem
botladozó szívemben óvó taktusokkal
halkan szól az életben tartó harang
felsír a gyermek a szomszédban
és felkúszik az égre a betlehemi csillag
vacogó magányom felett a jó Isten virraszt
rábízom magam
ha elfárad elküldi Angyalanyámat
vagy egyet a három királyból legalább
majd õ szelíden lelkembe kopogtat
illõn megvendégelem
a kalácsot megszegem s kabát helyett
magamra veszem szeretõ szavát
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Képes krónika

Megfiatalodott az agárdi obeliszk
Nem temetésre gyûlt össze az agárdi temetõbe a város szûkebb közönsége november 24-én, sõt éppen ellenkezõleg: újjászületésre. Ekkor avatták fel az újjászületett Nádasdy-obeliszket. Az emlékmûvet uniós támogatásból újíttatta fel a város két helyi cég,
a MAVA PLAN Kft. és a VHG Kft. konzorciumával. Alapját megerõsítették, szétcsúszott
talpköveit helyretolták, felületét meg- tisztították, polírozták, s rendezték a környezetét
is. Az agárdi temetõ, a megye legszebb temetõi közé tartozik, mondta Tóth István polgármester az avatón, s megemlékezett az
obeliszk ügyének egyik fõ ösztönzõjérõl, Bolhóy Laci bácsiról is, aki már nem érhette meg
ezt a napot. A tervezõk és az építõk nevében
Marczell Kolos és Horváth András beszélt a
mintegy 60 fõnyi érdeklõdõ elõtt. Marczell
Kolos statikus tervezõ elmondta, hogy egy

elhunyt veszprémi tervezõ kollégája, Marton
Ferenc 2000-ben készült terveit aktualizálta.
Majd az obeliszk alatt pihenõ grófnõrõl, Nádasdy Lipótné Forray Juliannáról († 1863) beszélt. Megemlítette, hogy a grófnõn kívül
késõbb másokat is ide temettek a családból:
lányát, Annát (1873-ban), fiát, Ferencet (1907ben) és annak feleségét (1873-ban), végül
unokáját, az 1915-ben Párizsban elhunyt Nádasdy Tamást (1922-ben). Mészáros András a
technikai részleteket idézte, s elmondta,
hogy az obeliszk alá a régiek egy kb. 4x5x5
méteres tömör tégla alapot építettek, amelyet
éppen betakar a domb, tulajdonképpen ez
tartja a 12 méteres oszlopot. A beszédeket követõen közös ima következett, majd Páli Balázs plébános szentelte fel a megújult
síremléket.
Cs. L.

Miniszteri dicséret Bakos Istvánnak

„Légyott”— a BBC top 100-ban

November végén, a Gyermeki Jogok Világnapján miniszteri dicséretet kapott a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban — a 15 éve végzett
hazai és nemzetközi ifjúsági munka, a hátrányos helyzetû gyermekek
és fiatalok érdekében végzett folyamatos támogatói tevékenység elismeréseként — Bakos István, a helyi Életmûvész Ifjúsági Egyesület alapítója és vezetõje. A díjazottat és egyesületét közösségépítõ és kulturális
programok szervezõjeként, nemzetközi diákcserék mentoraként, a város közösségi életének egyik motorjaként ismerjük. Magáról így vélekedik:
„az életmûvészet lényege számomra a
teljes élet: helyi halat és gyümölcsöt
enni, minden héten új sportot megtanulni, közösen énekelni, természetben
lenni, közben elfáradni és felfrissülni,
vállalni a konfliktust és megoldást taH. M.
lálni rá.”

Mészáros András „Légyott a természetben” címû fotója idén
bekerült a BBC Wildlife Photographer Of The Year (Év természetfotósa pályázat) világverseny 2011 legjobb fotói közé. A pályázatra 95 országból 41 000 db kép érkezett be pályázati
anyagként. A fotósról lapunk 11. oldalán olvashatnak.
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Városfejlõdés

Karácsony halországban
(Folytatás az1. oldalról.)
A növényevõ amur fontos szerepet
játszhat például a csatornák tisztításában. A planktonevõ busa pedig magát a
vizet segíthet tisztán tartani.
— Amurt Magyarországon mi szaporítottunk elõször — emlékeztet a szakember. Az ázsiai növényevõk egy-egy tó
vagy csatorna táplálékbázisából épp azt
a részt fogyasztják, amit a fõ hal (a
ponty) nem tud hasznosítani. Ráadásul —
a különleges, tápmentes étrend miatt — a
busa húsa például nagyon hasznos öszszetételû, magas arányban tartalmaz az
egészség megõrzésében segítõ telítetlen
zsírsavakat
— A dinnyési hal kifejezetten jóízû,
nem zsíros, üde, egészséges — mondja,
amikor a helyi specialitásokról kérdezem. — A tiszta víz, a jó minõségû (nem
iszapos) aljzat, valamint a kevéssé intenzív tartás és a nagyrészt természetes táplálék a titok nyitja — teszi hozzá.
A karácsonyi halevés népszokássá válása bizonyára összefüggött azzal, hogy a
betakarítás, vagyis az õszi lehalászás erre az idõszakra esik.
— A karácsonyi dömping ma is jellemzõ, de az utóbbi években azt is meg kellett
szoknunk, hogy a hipermarketekben a hal

„becsalogató” termékké vált, azaz olyasmivé, amit akár a beszerzési árnál olcsóbban is érdemes adni azért, hogy a vevõk
betérjenek. Ez természetesen nem használ
a tógazdaságoknak, hiszen leszorítja az
árakat — mondja Szabó Krisztián, azt is felidézve: az utóbbi tíz évben alig változott a
halhús ára, miközben egyébként az élelmiszerárak jelentõsen emelkedtek.
A dinnyési gazdaság — hivatalos nevén a Magyar Haltermelõk és Halászati
Vízterület-hasznosítók Szövetsége Dinynyési Tógazdasága — újabban közvetlenül a háztartások számára is értékesít
halat — a vezetõ szerint azért, mert helyben és a tópart településein egyértelmû
igény volt rá. Az üzleti modell egyszerû:
az ár és minõség egész évben azonos.
Szabó Krisztián szerint a kereslet évrõl
évre nõ, sok a visszatérõ vevõ, a helyiek
szeretik az itteni halat. A beszélgetés egy
pontján elárulja, hogy ez sajnos a szárnyas halfogyasztókra is igaz: különösen
a kormoránok igyekeznek kivenni a részüket a halszaporulatból: akadt olyan
esztendõ, amikor a remélt 300 mázsa halivadék helyett csak 70 mázsát tudtak értékesíteni, a többit megették a madarak,
nagyjából 16 milliós kárt okozva.
— Egy madárrezervátum szomszédsá-

Az újratervezett templomkert
Átalakulás elé néz az agárdi
templomkert. A templom elé szürke és homok színû beton térkövekbõl, illetve andezit kiskocka kõbõl
mintegy 206 négyzetméter felületû,
félkörben ívelõ díszburkolat kerül.
Az íves burkolatszegély vonalában
pergola is létesül, pihenõpadokkal.
Ugyanakkor kitisztulna a Jézusszobor körüli sziget, a kertbõl eltüntetik a beteg fákat, megújítják a
gyepet. A kertbe egy új, kisebb szobor is kerülne, egy Szent István-szobor,
mivel õ a templom védõszentje. Ez a
szomszéd telek felõli oldalon helyezkedne el. A kert az ún. Értékeink Tematikus
út egyik pihenõhelye lesz. Az agárdi ka-

tolikus egyházközség LEADER pályázaton szeretne a terv megvalósítására forrást
szerezni. A pályázati önrészre az egyház
gyûjtést indított. A tervezés költségeit az
Cs. L.
önkormányzat vállalta át.

Igény volt a lakossági értékesítésre

gában mûködünk, figyelembe kell vennünk a természetvédelmi szempontokat
is — hangsúlyozta a szakember, arra is
utalva: harmonikus az együttmûködésük a nemzeti park munkatársaival. Azt
is megjegyezte ugyanakkor: állami részrõl szükség lenne arra a régóta ígért alapnak a felállítására, amely a hasonló
madárkárok rendezésében segíthetne.
Hargitai Miklós

Járási tervek
A kormányzati elképzelésekben szereplõ közigazgatási reform legvalószínûbb verziója 160-180 járás felállításával
számol, járási központtá válik Gárdony is.
Fejér megyéhez az 1950-es megyerendezés elõtt öt, 1950. február 1-jétõl hat járás tartozott. A mostani közigazgatási
reform 9 Fejér megyei járással számol.
Ezek egyikének lesz várhatóan a központja Gárdony, amely jelenleg is kistérségi
központ ként mûködik.
A tervek szerint 2013-tól a gárdonyi járáshoz Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap,
Pázmánd, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Velence, Vereb és Zichyújfalu tartozik
majd, a járásnak mintegy 32 ezer lakosa
lesz. Sukoró és Pákozd SzékesfehérvárH. M.
hoz kerül.
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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. december 9. — január 1.
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.

XII. 9. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
XII. 10—11. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
XII. 12. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
XII. 13. Velence, Új SZTK
XII. 14. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XII. 15. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
XII. 16. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XII. 17—18. Gárdony, Bóné patika, Bóné K. u. 12.
XII. 19. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
XII. 20. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XII. 21. Gárdony, Bóné patika, Bóné K. u. 12.
XII. 22. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
XII. 23. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
XII. 24—25. Velence, Új SZTK
XII. 26. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XII. 27. Gárdony, Bóné patika, Bóné K. u. 12.
XII. 28. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
XII. 29. Velence, Új SZTK
XII. 30. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
XII. 31. — I. 1. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.

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 novemberében házasságot
kötöttek:
Nagy Réka és Oláh Zoltán
Czinkóczi Gabriella és Sziládi László

Sok boldogságot kívánunk!

Napirenden volt...
A megszokottnál lényegesen
sûrûbb napirendû, késõ estébe nyúló ülésen tárgyalta november utolsó napján a testület a város aktuális ügyeit.
Az önkormányzat az alábbi
határozatokat fogadta el:
1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
A lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról a képviselõk írásban kaptak tájékoztatást.
2.) Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szolgáltatások értékelése
A testület számára készült elõterjesztés elsõsorban a szociális juttatások finanszírozási helyzetét és
nehézségeit tartalmazta. Az ülésen
szóba került a hajléktalanellátás
helyzete is. Mint kiderült, ez a
gond Gárdonyban minimális volumenû — a népszámlálás során négy
lakos esetében merült fel, hogy
problémás a lakhatásuk —, átutazó
otthontalanok viszont idõrõl idõre
felbukkannak, és többnyire csak a
továbbutazásukhoz kérnek segítséget. A jelentést a képviselõk elfogadták.
3.) A személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló rendelet
módosítása
Az adminisztratív jellegû változtatásra az intézményi térítési
díjból nyújtható kedvezmények
pontos megnevezése végett volt
szükség. Az elõterjesztést a testület megszavazta.
4.) A 2011. évi belsõ ellenõrzési terv módosítása
A módosítást az tette szükségessé, hogy a tervben több ellenõrzési
feladat szerepelt, mint amennyire
az ezen teendõkhöz rendelt állami
a normatíva fedezetet nyújtott, így
közel 1,4 millió forint költségû ellenõrzésre nem volt fedezet. Az ellenõrzési programot a pénzügyi
realitáshoz kellett igazítani: a módosítás nyomán kikerültek az iskola- és óvodakonyhák, valamint a
Kft-k ellenõrzései, és helyettük a
testületi határozatok ellenõrzése
történik meg.
5.) LEADER pályázat — napkollektor
A testület támogatásával beadandó pályázat a Park strand új
vizesblokkjának napkollektoros
nyári melegvíz-ellátását tenné lehetõvé, ehhez nyújt segítséget az
önkormányzat a 75 ezer forintos
tervezõi díj biztosításával.
6.) LEADER pályázatok —
templomkert
Az agárdi római katolikus
templom elõtt „Agárdi templomkert, pihenõpark, értékeink tematikus út, pihenõhely” létesülhet
mintegy 3 millió forintos támogatással. A projekt ÁFA-tartalmát a
hívek adakozás útján fedezik, az

önkormányzat pedig a testületi
döntés alapján a közel 200 ezer forintos tervezõi díjat állja.
7.) LEADER pályázatok — katonai emlékhely
Az emlékhelyet a református
egyházközség létesítené, a „Katonai emlékhely, pihenõhely, értékeink tematikus út” elnevezésû, 2,5
millió értékû projektet az önkormányzat szintén a 200 ezer forint
törüli tervezõi díj, és a 675 ezer forintot közelítõ ÁFA biztosításával
támogatja.
8.) LEADER pályázat — sportöltözõ felújítás
A Gárdony VSC leromlott színvonalú parkerdei öltözõjének rekonstrukcióját célzó projekt esetében a testület arról hozott elvi
döntést, hogy a jövõben beadni
tervezett, eredményes pályázat
megvalósulása esetén a fentiekhez
hasonlóan hozzájárul a projekthez.
A képviselõk döntése szerint a téma jövõre, a pályázat sikere esetén
újra napirendre kerül.
9.) Pályázat helyi újság kiadására
Az egy évvel ezelõtt kiírt pályázat nyomán Hargitai Miklós és Csordás Lajos kapta a szerkesztési feladatokat. Szerzõdésben rögzített
megbízatásuk decemberben lejár,
ezért a testület új pályázatot ír ki
az újság kiadására. Pályázni december 16-ig lehet a Polgármesteri
Hivatal titkárságán.
10.) BURSA HUNGARICA
Korábbi döntés alapján a város
csatlakozott a Bursa Hungarica
ösztöndíj-programhoz, amely a
szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget felsõoktatási
tanulmányaikhoz, az önkormányzat rész-hozzájárulásával. A kiírás
következõ körére 29 pályázat futott be, a jövõ évre áthúzódó (a
2012. évi költségvetést terhelõ),
összesen 1,5 millió forintnyi kötelezettségvállalásról döntöttek most
a képviselõk.
11.) Ingatlanértékesítés
Egy agárdi (Balatoni úti) lakos
jelezte az önkormányzatnak, hogy
megvásárolná a telkéhez csatlakozó, 35 m2 nagyságú önkormányzati telekrészt négyzetméterenként
nettó 8 ezer forintért. Az testület
hozzájárult a 280 ezer forint + ÁFA
értékû eladáshoz, amelynek illetékterheit a vevõ viseli.
12.) Közterület-használati díjak
Az önkormányzati rendeletben
megemelt közterülethasználat díjak a gyakorlatban túlságosan magasak voltak egyes közmû-rehabilitációs munkák esetében, olykor a kivitelezési költség harmadát
is elvitték. A képviselõk a rendelet
módosításával az építéshez kapcsolódó közretülethasználatok díját mérsékelték, a mozgó árusok és
a mozgó boltok díjtételeit pedig
egységesítették.
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Önkormányzat
13.) Törvényességi észrevétel
Az önkormányzat ún. csendrendelete nem áll összhangban a
gyorsan változó törvényi szabályozással. A képviselõk döntése alapján az új helyi szabályozást a tavasz
folyamán társadalmi és hatósági
egyeztetés után fogják megalkotni,
a 14. napirendi pontban pedig a
2002-es rendeletet visszavonták.
Az átmeneti idõszakban a „hangosító berendezések, illetve szórakoztató és sportlétesítmények helyi
zajvédelmi szabályait” a vonatkozó törvény alapján kezelik.
15.) Együttmûködés civil szervezettel
A testület határozata nyomán a
város 400.000- Ft egyösszegû, viszsza nem térítendõ támogatást
nyújt a Velencei-tó Térségfejlesztõ
Egyesületnek. A szervezet sok segítséget nyújtott a velencei-tavi
összefogás kialakításában a vállalkozói és civil szféra igényeinek
összehangolásával, térségfejlesztési ötleteivel, közös projektek koordinálásával és pályázati szaktanácsadással.
16.) Állásfoglalás vezetékjoghoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási bejegyzésrõl
A térségi gázszolgáltató (E.ON
DDGÁZ Zrt.) megállapodás-tervezete alapján térítés és ellenszolgáltatás nélkül alapítanának vezetékjogot az önkormányzati tulajdonban lévõ közterületekre, amely az
ingatlan-nyilvántartásba is bekerülne. Mivel az érvényes szabályozás nem írja elõ a vezetékjog
-alapítás ingyenességét, a megállapodás elfogadását jelen formájában a képviselõk nem támogatták.
17.) Sárkány-Vár Bölcsõde kérelme
A volt Õsz utcai óvoda helyén
mûködõ bölcsõde a várostól kapott (jelenleg havi 300 ezer forintos) támogatásának növelésére
terjesztett elõ kérelmet. Az önkormányzat az érvényben lévõ szerzõdés szerint havi 150 ezer Ft-ot
lenne köteles fizetni. Ezt az összeget - a vállalkozót támogatandó - a
testület az idei évre felemelte 300
ezer Ft-ra. Miután ezt sem tartották elegendõnek a mûködtetõk, további emelést kértek. Az önkormányzat - noha jelenleg még nem
kötelezõ feladata a bölcsõdéztetés hajlandó volt az összeget havi 400
ezer Ft-ra emelni, szem elõtt tartva
a gyermekek érdekeit. Az ülés során az intézmény képviselõi ennek
ellenére azt jelezték, hogy haladéktalanul felmondják a szolgáltatási
szerzõdést.
18.) Közvilágítás karbantartása
Az önkormányzat döntése
alapján létrejön egy közvilágításkarbantartási szerzõdés a város és
az EH-SZER Kft. között. A szerzõdés hosszabb távra rendezi a karbantartás kérdését, és arra kötelezi
a szolgáltatót, hogy sötétedés után
ellenõrizze és javítsa az elromlott
kültéri világítótesteket. Jelenleg
nappal történik a javítás, ám ehhez

fel kell kapcsolni a világítást, aminek áramfogyasztási számláját a
város állja.
19.) A 2011. évi költségvetési
rendelet módosítása
Ahogyan az államháztartásban,
úgy az önkormányzati gazdálkodásban is az év elején érvényes
költségvetést idõrõl idõre hozzá
kell igazítani a tényekhez — például a pótelõirányzatok, év közbeni
zárolások, továbbá az intézményi
hatáskörben végrehajtott elõirányzat- módosítások miatt. Ezekrõl a
módosításokról döntöttek most a
képviselõk.
20.) A 2011. évi költségvetés
I—III. negyedévi teljesítésérõl szóló tájékoztató
A képviselõk meghallgatták és
elfogadták a költségvetés idõszakos teljesítésérõl szóló beszámolót.
21.) A 2012. évi költségvetési
koncepció
A jövõ évi költségvetés koncepcióját a testület elfogadta. Az ülésen szóba került, hogy az alsóbbrendû utak karbantartásával, a
partfal állapotával, a város területén lévõ kerékpárutak színvonalával hangsúlyosan kell foglalkozni
a következõ költségvetési idõszakban.
Zárt ülésen tárgyaltak a képviselõk a város vagyonával és gazdálkodásával kapcsolatos témákról.
22.) A termálvízkészlet felhasználásával kapcsolatos együttmûködés tapasztalatai
A testület évekkel korábban
együttes ülésen közös határozatot
hozott a velencei testülettel arról,
hogy az egységes vízbázisú termálkút 1000 m3 es vízhozamának
felosztását — 780 m3 Gárdonyé, 220
m3 Velencéé — elfogadja. Amenynyiben 1000m3 nél több víz termelhetõ ki naponta — aminek lehetõségét szakértõkkel vizsgáltatják —
akkor a többlet felosztása során
55% Velencéé, 45% Gárdonyé lesz.
Ezt a döntést erõsítette meg most a
testület.
23.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdõ Zrt. kérelme
A képviselõk döntése alapján a
város mint tulajdonos tõkeemelést
hajt végre a Zrt.-ben.
24.) A partmenti terület hasznosítására kiírt pályázat — döntés
A hasznosítási pályázatra egy
pályamû érkezett, de formai és tartalmi hiányosságok miatt érvénytelennek nyilvánította a testület.
25.) A partmenti terület pályáztatása
Az elõzõ pontban szereplõ terület hasznosítására a képviselõk
ismételten kiírták a pályázatot.
Az Egyebek napirendi pontban
került terítékre a francia testvérvárosi kapcsolat kérdése. A Lille melletti, részben magyarok lakta
Lesquin (egy 7000 lakosú, jómódú
és látványosan fejlõdõ település)
kezdeményezett együttmûködést
Gárdonnyal, a szándékot a képviselõk üdvözölték.

P OLGÁRMESTERI

JEGYZET

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
A közigazgatás várható átszervezése sok gárdonyi
polgárt érdekel, s ezért sokan teszik fel a kérdést: „Milyen szerep vár kisvárosunkra?”
A jelenlegi állás szerint Fejér megyében 9 járást alakítanak ki. Székesfehérvár, Dunaújváros, Mór, Bicske, Sárbogárd, Polgárdi, Enying és Martonvásár mellett
Gárdony kap központi szerepet, s ezzel együtt sok-sok
feladatot is. A gárdonyi járás népességszáma alapján —
körülbelül 31 ezer lakos — az 5. lesz a sorban. Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Velence, Vereb és Zichyújfalu tartozik majd hozzánk.
Várhatóan 2013. január elsejétõl Gárdonyban megkezdi
mûködését a Járási Kormányhivatal, mely hivatalunk
eddigi feladatai közül többet átvesz. Az új önkormányzati törvényben megfogalmazott helyi feladatokat továbbra is saját szervezetünk látja el. Lehetõség lesz arra
is, hogy több település együtt tartson fenn — társulási
formában — polgármesteri hivatalt. Végsõ döntést a Parlament még nem hozott, de december közepére megszületnek a Gárdonyt új helyzetbe hozó törvények.
Kedves Gárdonyiak!
Nagy sikert és sok elismerést hozott számunkra az
elsõ alkalommal Gárdonyban megrendezett Országos
Tourinform Találkozó, melyet november elsõ felében a
gárdonyi Nautis Hotelben rendeztünk. Az ország minden részébõl érkezõ közel kétszáz vendég nagy elismeréssel nyilatkozott a szervezõk — Kovács Henrietta,
Somossy Eszter, Csõgör Mónika — munkájáról. A programban résztvevõ helyi vállalkozók is kitettek magukért. Természetesen városunk turisztikai látványosságai
is sok elismerést kaptak.
TDM Szervezetünk nagy gondot fordít a helyi termelõk és szolgáltatók képzésére. Nagy örömömre egyre
több helyi polgár érzi, hogy lehet szerepe a Velencei-tó
turizmusában. A tóparti két nagy szálloda — Hotel
Nautis, Velence Resort Spa — várja, igényli helyi termelõk és szolgáltatók közremûködését a közel 100 000
fõ/év vendégsereg ellátásában. A szállodák igazgatói
és a helyi vállalkozók közötti kapcsolat kialakítását segítem. Bátran keressenek!
Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
2011. nagyon nehéz év volt, de 2012 sem kecsegtet
sok jóval. A világban zajló változások elgondolkodtatnak valamennyiünket. Karácsony elõtt erõsítsük lelkünket és tegyünk sok jót szeretteinknek!
Békés, áldott karácsonyt kívánok városunk valamennyi lakosának!

Tóth István
polgármester
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Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának szeptemberi,
októberi és novemberi üléseirõl
A VKTKT 2011. szeptember 30-i soros ülésén 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. A pályázathoz szükséges önerõt a
társult települések lakosságszám-arányosan biztosítják.
A Tanács elfogadta a
VKTKT által fenntartott közoktatási intézmények 2011/2012es tanév indításáról szóló beszámolóját.
Adminisztratív okok miatt
módosításra került a Chernel
István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI
Alapító Okirata, és a Kistérségi Iroda Alapító Okirata, illetve Szervezeti és Mûködési
Szabályzata.
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 28i ülésén módosításra került a
VKTKT 2011. évi költségvetése, melynek indoka a kápolnásnyéki iskola fenntartó-

váltása volt. Döntés született
arról, hogy 2011-ben a belsõ ellenõrzési feladatokat a kistérség továbbra is a Vincent
Auditor Kft.-vel láttatja el, illetve meghatározásra kerültek a
kistérség által vizsgálandó belsõ ellenõrzési területek is.
A Társulási tanács döntött
arról, hogy a Szent László
Völgye Kistérségi Társulással
közoktatási-szakszolgálati feladatok ellátására megállapodást köt, kibõvítve így a
VEPSZ által ellátott települések körét.
A november 25-i társulási
tanács ülésen elfogadásra került a VKTKT költségvetésének ¾ éves teljesítésének elfogadásáról szóló határozat,
és megállapításra kerültek a
társult településeknél 2012ben vizsgálandó belsõ ellenõrzési területek.
A Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás
hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhetõ el,
ahol a Társulási Tanács üléseinek jegyzõkönyvei is megtekinthetõk.
Tóth István
elnök
VKTKT
Galambos Zsuzsanna
irodavezetõ
Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.
tel: 22/589-572

irodavezeto@velencei-to.hu

Eddig 50 ezren igényelték
Magyarország Alaptörvényét
November elejéig országszerte 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényének személyre szóló díszkiadását. A kormány szeptemberben kérte fel arra az önkormányzatokat, hogy
állítsanak fel egy asztalt, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöltésével személyre szólóan kérhetik az új alkotmány névre
szóló kézbesítését. Ily módon Magyarország új Alaptörvénye
bárki számára megismerhetõ, elérhetõ. Aki még eddig nem tette, de szeretne rendelni, az év végéig megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban, körjegyzõségen, vagy a
kormányablaknál.

Lakossági fórumok
Gárdony város polgármestere december 08-án (csütörtök)
17 órai kezdettel lakossági fórumot tart
Agárdon, a Közösségi Házban,
majd december 13-án (kedden) 17 órai kezdettel Dinnyésen a Templomkert Hagyományõrzõ Turusztikai
Központban.
Tárgy:
1.) Tájékoztató Gárdony város helyzetrõl
2.) Hulladékszállítás

KARÁCSONYVÁRÓ
Agárdon, a Mikszáth Kálmán utcai
pavilonsor melletti téren
december 17-én (szombaton) 10-17 óráig

Napközben:
Kirakodóvásár (karácsonyi ajándéktárgyak, díszek,
kézmûves termékek)
Szeretetvendégség (ingyen tea, forró csoki,forralt bor,
sült tök, sült alma, sült krumpli, kenyérlángos)
Közös ebéd (a helyszínen készült babgulyás)
Karácsonyi képeslap verseny (a képeslapokat 12 óráig
várjuk)
„A legfinomabb karácsonyi sütemény” verseny (az
édes és sós sütiket 15 óráig várjuk)
A mûsorok közti szünetben: Miénk a színpad! (kedvenc karácsonyi versek, dalok elõadása)
Ünnepi mûsor a város óvodás, iskolás, és felnõtt
mûvészeti csoportjainak közremûködésével
A bevételt a szervezõk a település rászoruló családjainak karácsonyi ajándékozására fordítják.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a GárdonyiAgárdi Polgári Körök

Közlemények, hirdetmények

7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gárdony Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a városi lap elkészítésére és terjesztésére
2012. január 01-tõl 2012. december 31-ig terjedõ idõszakra. A lap célja az itt élõ emberek
tájékoztatása a település életérõl, az önkormányzat döntéseirõl, a kulturális és sporteseményekrõl, a civil szervezetek és az
intézmények mûködésérõl. Az újság az állandó lakosság számára ingyenes, 3700
példányban jelenik meg, minimum 12 oldal
terjedelemben, évente 12 alkalommal
(havonta). A lapban szereplõ hirdetések nem
haladhatják meg a terjedelem 40 %-át, a címoldalon 30 %-nál több reklám nem lehet.
A pályázó feladata:
a lap szerkesztése, részletes tájékoztatás a
testületi ülésekrõl, cikkek írása, tördelés, nyomdai elõállítás, terjesztés, hirdetésfelvétel,
a feladatok ellátásához szükséges személyi
és tárgyi feltételeket a pályázónak kell biztosítania, egyes feladatok (pl. tördelés, nyomtatás,
terjesztés) esetén alvállalkozó bevonása lehetséges,
kötelezettséget kell vállalni a pontos, ütemezett megjelenésre és terjesztésre.
A lap megjelenéséhez az önkormányzat az
éves költségvetésében meghatározott összeg
erejéig hozzájárul. A hirdetési bevételek mini-

mum 20 %-a az önkormányzatot illeti meg. A
havi reklámbevételbõl azokban az esetekben,
amikor az oldalszám eléri a 16-ot (további 2
színes és 2 fekete-fehér oldal) 15 % illeti meg
az önkormányzatot.
Elõnyben részesül az a pályázó:
aki kedvezõbb árajánlatot ad,
aki a lap megjelenésében magasabb színvonalat vállal (pl. színes oldalak).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a megjelentetni kívánt lap teljes nevét
(címét),
az újság felépítését, szerkezetét bemutató
részletes leírást (témák, rovatok) és megjelenési paramétereit (formátum, terjedelem,
szín, gyakoriság),
a pályázó szakmai hátterét, kapcsolatát
Gárdonnyal,
a kivitelezés munka- és ütemtervét (anyaggyûjtés, szerkesztés, elõállítás, terjesztés),
részletes árajánlatot.
A pályázat beérkezési (nem postára adási)
határideje:
2011. december 16. péntek, de. 10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság (2483 Gárdony, Szabadság út
20-22.,
II. emelet 208. iroda)

HÍRDETMÉNY
Gárdony Város Önkormányzat által
meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi kiírására 29 fõ adta be „A”
típusú pályázati anyagát.
Gárdony Város Önkormányzata az Ösztöndíjpályázat keretében a 29 fõnek összesen 107.000.-Ft/hó összeget ítélt meg a
2012. évi tanulmányai támogatására az
alábbiak szerint:
1 fõ 7.000.-Ft/hó
1 fõ 6.000.-Ft/hó
2 fõ 5.000.-Ft/hó
11 fõ 4.000.-Ft/hó
12 fõ 3.000.-Ft/hó
2 fõ 2.000.-Ft/hó
Az önkormányzat „A” típusú pályázatok
esetében 2 félévre biztosítja költségvetésébõl a szükséges pénzügyi
fedezetet.
Gárdony Város Önkormányzata

Önkormányzati hirdetmény

R É S Z L E T E S P Á LY Á Z AT I K I Í R Á S
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 hrsz-ú, 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: 15.000Ft/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. december 15. 10.00 óráig.
Az ajánlattevõk ajánlataikat személyesen vagy
meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidõ
beérkezési (nem postára adási) 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 Hivatala, idõpontja: 2011. december 15. 10.30 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 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.
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. december 1.
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Oktatás

Három hét a toleranciáról
Vendégünk volt az amerikai kultúrattasé és Szekeres Pál paralimpikon
A fenti mottó jegyében zajlottak novemberben a projekthetek a Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumban.
A TÁMOP 3.1.4. program részeként az idén a tolerancia, a
testi-lelki-kulturális másság elfogadása állt a diákok érdeklõdésének elõterében.
A három hét során a humán és a nyelvi munkaközösség tanárainak, az osztályfõnökök és szaktanárok irányításával olyan projektek készültek, melyek színes, változatos módszerekkel vizsgálták a hajléktalanok, a fogyatékkal élõk, a más népek és
vallások világát; keresték a
megoldásokat családi és közösségi konfliktusok megol-

dására, a köztünk élõ „idegenek” megismerésére és elfogadására.
A teljesség igénye nélküli
felsorolás következik a rendkívül színes és érdekes projektekrõl: más népek meséit
bemutató mesesarok és színdarab, szájjal-lábbal festett képek, Braille-írással készült
névjegyek és feliratok, zsidó
és cigány néphagyományok,
szokások, ételek, játékok, táncok és viseletek, osztály- és
családi konfliktusok színjátékos feldolgozása, közös projektinduló, a világvallások,
razglednicák, népek mesekönyve, fogyatékkal élõ hírességek tablói készültek a
tanórák szinte mindegyikén.

Klubdélutáni hangulatban
Hajdanvolt klubdélutánok, jókedvû maszkabálok hangulatát idézte a résztvevõk szerint
az idei Chernel-bál. A mécsesekkel, s a tanítónénik által készített õszi, tökös dekorációval elvarázsolt iskolai terek fesztelen légkört teremtettek a bulizáshoz. Ki ebben, ki abban lelte
örömét. Volt akit a gyerekek önfeledt produkciói ragadtak magukkal: a reneszánsz és modern táncok, a meteor, a zumba, a fuvola- és
furulyaelõadások. A kis másodikosok néhány
hét alatt megtanult közös dalát sok szülõ könynyezte meg. Az általános megelégedéshez
nagyban hozzájárult Tóth György sokszínû, házias ízû svédasztalos büféje és a közkedvelt
Csóbor-borkínálat.
Páratlan dolognak számít manapság, ami
ezen az estén történt: körülbelül 180 ember, kicsi és nagy volt részese egy jókedvû, közös jótettnek. Eljöttek a régi nagy „öregek”, akiknek
már régen nem jár a gyermekük az iskolába, de
végre megmutatta erejét az új szülõgeneráció
is. Az összefogás eredményeként a bálok történetének rekordösszege, 373 ezer forint gyûlt
össze, melynek felhasználásáról a diákönkormányzat és a tantestület közösen dönt majd.
Külön köszönet Váncsáné Moharos Mártának,
aki kitartásával és szervezõmunkájával a legnagyobb segítségem volt az este megrendezésében. Továbbá Árky Brigittának, aki nemcsak a
mûsort állította össze, hanem egész éjjel játszótermet mûködtetett a kicsiknek, hogy szüleik
nyugodtan szórakozhassanak.
Ezúton mondok köszönetet a tombolaajándékokat felajánló vállalkozóknak, szülõknek, s
a fõdíjat, a kétnapos kõszegi üdülést biztosító
Baka Gézának és családjának.
Csordásné Bölcsics Márta

Valamennyi témára Power
Point-vetítéseket szerkesztettek a diákok. Testnevelésórán
kipróbálták a testi fogyatékkal élõk nehézségeit. A gyerekek megtekintették a Láthatatlan világ címû kiállítást, mini színdarabokat adtak elõ angol és német nyelven a tagiskolák részvételével (!).
Nagy örömmel láttuk vendégül az amerikai nagykövetség kulturális attasé asszonyát, aki a multikulturalizmusról és a toleranciáról beszélgetett a diákokkal angol
nyelven. A három hét zárásaként egymásnak mutatták be
a tanulók a közös munka termését. Igen nagy sikert aratott
a riporterverseny, ahol Szeke-

res Pál vívó paralimpikon, államtitkár-helyettes, dr. Varga
Szabolcs, a Látássérültek Fejér
Megyei Egyesületének jogásza és Poór Patrik 12. osztályos
focisulis diák volt a vendégünk. Õk képviselték a projekt témájához kapcsolódó
„másságot”, és akiktõl nagyon
fontos útravalót kaptak a gyerekek az elfogadás, a beilleszkedés és a megértés területén.
Elmondható, hogy idén is
nagyszerûen sikerültek a projektnapok. Az elkészült „mûveket” az iskola falain helyez- tük
el, az egyéb projektmunkákat a
honlapon tesszük közzé, a legszorgalmasabb tanu- lók jutalma pedig színházlátogatás lesz.
Papp Zsuzsa projektvezetõ

Állt a sulibál Gárdonyban
November 12-én ismét megrendeztük már hagyományosnak számító jótékonysági bálunkat. Az amúgy is jó
hangulatot a fellépõk még fokozták. A
szép számmal megjelent bálozók láthattak hastáncbemutatót, gyerek zumbát, énekes produkciókat. A tombolát
vásárlókat idén is értékes nyeremények várták. A hajnalig tartó tánchoz
Nagy Zoltán szolgáltatta a talpalávalót.
Köszönjük a megjelenteknek és a pár-

toló jegyet vásárlóknak, hogy támogatták iskolánkat.
November 23-án az alsósok fogászati vetélkedõt rendeztek. A csapatok
többféle feladatban mérhették össze
tudásukat. Találós kérdésekre válaszoltak, totót töltöttek ki, rejtvényt fejtettek, tejivásban, képkirakásban
versenyeztek. A gyõztes csapat tagjai:
Szõke Márk, Visnyovszky Eszter, Tóth
Cs. B.
Vanessza, Bognár Dorina.

A kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban a „Névadónk
hava” vetélkedõsorozat matematikaversenyén a gárdonyi Trautsch László a 7. osztályosok
kategóriájában elsõ helyezést ért el (felkészítõ tanára: Hegedüs István). Az agárdi Szabó Zsanett a 8. évfolyamos mezõnyben harmadik lett, Teker Márton pedig a 9. osztályosok között
elsõ. Ugyanitt a komplex természettudomány kategóriában az agárdi Kállay Róbert, Oláh
Sára, Tóth Péter alkotta nyolcadikos csapat nyert. Az anyanyelvi vetélkedõn az agárdi Bagladi
Sára, Csordás Eszter, Oláh Sára összetételû csapat 2. lett.

Kevesen vagyunk, mentorok!
Kovács Ilona nyári felhívására tizenöt
nyugdíjas jelentkezett mentornak, akik a tanulásban lemaradt gyerekeknek segítenek a
felzárkózásban. Alább az elsõ tapasztalatokról számol be a kezdeménye- zés kitalálója.
„Örömtõl ragyogó szemekbe nézhettem azon a
napon, amikor az álomból valóság lett: megalakítottuk Gárdonyban a Mentor tagozatot. Ezen a napon nagyon találóan a Nemzedékek Házában
gyülekeztünk és mondtuk ki, arra szövetkezünk,
hogy segítsük a tanulási gonddal, problémával küzdelmet vívó kisiskolásokat Gárdonyban, Agárdon.
Ezt követõen az iskolákban tevékenykedõ mentor-összekötõkön volt a sor: fel kellett mérni az igényeket, megszerezni a szülõi beleegyezéseket és
megszervezni a mentorok talál- kozóját a diákokkal. Meglepetésre, nagyon sokan kérték a mento-

rok segítségét. Szülõk, diákok és tanárok egyaránt.
Ki kellett mondanunk: kevesen vagyunk mi, mentorok!
Mára már ismerõsökként üdvözölnek bennünket az iskolákban, derûs mosollyal köszöntenek a
diákjaink és megszülettek az elsõ sikerek: jelesre
sikerült röpdolgozatok, jó feleletek és sok-sok tanári dicséret csalt örömet a ragyogó kisgyermekszemekbe.
Szeretném kérni minden gárdonyi-agárdi
nyugdíjas társamat, ha van ideje és szereti a gyermekeket, csatlakozzon hozzánk, legyen több mentor
városunkban, hogy minél több gyermeknek tudjunk segíteni a tanulási problémák megoldásában.”
Kovács Ilona
Agárd 22/324-331; 30/86-98-922
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Iskolák

„Ti kis bocik... szépen fogalmazva”
Válogatott aranyköpések városunk iskoláiból
Diákmondások
Egy alsós lány: — Húsz év múlva hármas
ikreim lesznek.
Egy alsós fiú: — Hú, azt azért nehéz megcsinálni!
•
Húsz év múlva fegyverkereskedõ, bankos
vagy rohamrendõr leszek. Lesz két gyerekem:
egy fiú, két lány.
•
Én azért tudok olyan gyorsan futni, mert
otthon sokat kapálok.
•
Mi a hosszúság mértékegysége? A Centi Peti.
•
A rendszeres mosakodás erõsíti a csontokat, izmokat.
•
A háziméh három fõ testrésze: fej, tor, puttony.
•
Az Avogadro az nem egy zöldség? Te
hülye, az avokádó, és az egy gyümölcs.
(Avogadro olasz fizikus és kémikusról)
•
Hogy van az angolul, hogy Baby-sitter?
•
Down-kanyar
•
„...Egy szép, barna, de magyar huszár, Sej,
lovát panírozza.”
•
A Gergely-járás és a Canossa-járás nem
ugyanaz?
•
Van egy kis probléma, a töri könyvem nem
jött el velem az iskolába.

Egyiptom államformája: fáraóság.
•
Ítélet: 5 év kötél!
•
A Fülöp nem hagy békén és bököd... de
remélem, csak a tollal.

Tanármondások
Itt is használni fogom két kedvenc Petõfi-idézetemet: „Véres napokról álmodom”, „Anyám
az álmok nem hazudnak”
•
Az Etna idén nyáron is pöffent egyet.
•
A Plútónál már másik Nap süt.
•
Kezd tele lenni a hócipõm, pedig még
csak õsz van.
•
Kikészít egy ellenõrzõt, mielõtt engem.
•
Az USA a világ elsõ számú nagyhatalma
lett Európában.
•
A magyar állam tulajdona az Esterházy Madonna... a nyolcvanas években el is lopták.
•
Az a nõ, aki ott áll a sarkon, a feleségem.
•
Tamás, én se mindig élvezlek téged.

Jeles feleletek
Milyen kemény fafajta van
...pad!
•
Ez milyen versláb? Hát, ahogy elnézem,
spongyeusz.

Mit köszönhetsz a családodnak, barátodnak, állatodnak? Családomnak: jó reggelt; barátomnak: csá; állataimnak nem
köszönök.
•
A folyó áramot ly-nal írjuk.
Írd azt, hogy patak!
•
Ma hetedik órátok az ének?
Elmarad?
Álmodj, királylány!
(Kicsit késõbb)
...vágyálmaim közé tartozik, hogy a fiúk
egyszer összeszerelik nekem a kivetítõt!
Álmodj, királylány!
•
Mi jut eszedbe Raffaello: Athéni iskola címû
freskójáról?
A négyes metró.
•
Mi a náci párt jelképe? A bajusz.
•
Min tetszenek nevetni?
Semmin.
Az veszélyes.
•
Tanárnéni, ez az a gyilkos sudoku?
Nem, ez a témazáró.
•
Miért csak 1000-tõl számítjuk az Árpád-házat?
Mert kerekítünk
•
Ne röhögj, Fülöp!
Hadd röhögjön, ráér!
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Egyházak, civil szervezetek

Adventi készülõdés

Áldott ünnepeket! — Katolikus hírek
A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász november 17-én
Sárospatakon ünnepelte védõszentjének, Szent Erzsébetnek születésnapját. Városunkból tizenketten csatlakoztak a zarándoklathoz. Közös szentmisén, elõadáson vettünk részt, imádkoztunk a Szent ereklyéje elõtt, bemutatkoztak az Erzsébet nõvérek, végül a Rákóczi várhoz is ellátogattunk.
A karácsony esti ünneplés kezdete hagyományosan a gyerekek pásztorjátéka, melyet Gárdonyban december 24-én 17 órakor, Agárdon 18 órakor nézhetnek meg a kedves ünneplõk a
katolikus templomokban.
December 24. Szombat
Éjféli mise
December 25. Vasárnap
Karácsony ünnepi mise
December 26. Hétfõ
Szent István elsõ vértanú
December 27. Kedd
Szent János apostol
December 28. Szerda
Aprószentek
December 29. Csütörtök
Karácsony nyolcada 5. nap
December 30. Péntek
A Szent Család Ünnepe
December 31. Szombat
Év végi hálaadás
Január 1. Vasárnap
Újév

Agárd
24 óra

Gárdony Dinnyés
22 óra
17 óra

9:30 óra

11 óra

8 óra

9:30 óra

11 óra

—

—

8 óra

—

8 óra

—

—

—

—

—

18 óra

16:30 óra

—

18 óra

16:30 óra

—

9:30 óra

11 óra

8 óra

Református hírek
„…és uralkodásának nem
lesz vége.”Luk.1:33/b
Jézus Urunk uralkodásának
biztonságot nyújtó üzenetével kívánunk minden kedves olvasónak
áldott karácsonyi ünneplést!
Az állandóság megnyugtatja az ember lelkét, biztos
pontokat keresünk minduntalan egymásban is, a kapcsolatainkban: férj a feleségben és
viszont, gyermekek a szüleikben, barát a barátban, alkalmazott a fõnökében, diák a
tanárában, testvér a testvérben. Mi pedig minden igyekezetünk ellenére is, sokszor
okozunk csalódást egymásnak, aztán szégyelljük magunkat. Ha alázatosak vagyunk, bocsánatot kérünk, s
lassan újra építjük a bizalmat,
vagy keménységünk miatt elszakadnak élet-szálaink. Aztán megszakadunk jobb-

rosszabb megoldásainkban.
Amikor eljött az ideje, én
meghajtottam magam Isten
elõtt és elfogadtam az Õ uralmát életem fölött. Hogy némelyek gyengeségnek, önállótlanságnak tartják ezt, nem
baj. Sem gyenge, sem kiszolgáltatott nem vagyok, biztonságban élek és így biztos
pontja vagyok a családomnak
is. Jézus a királyom. Lassan
kétezer év alatt sokan döntöttek így, nem felejtõdött el a
születése napja, Õt köszöntjük most is.
A fiatalok kritikusan figyelik a felnõttek világát:” Hogy
mi a karácsony? Jézus születését ünnepeljük, ki ne tudná.
S lám, mivé fajult? A Szent
ünnepbõl „szeretet-ünnepe”
lett s ajándékokkal kedveskedünk egymásnak.” Szeretettel
várunk mindenkit istentiszteleteinkre:

Dec. 18-án, 15 órakor Gárdonyban, a gyerekek ünnepi mûsorára.

Kívánjuk, hogy a karácsonyi szeretet, csend és béke legyen ott az
Dec. 24-én 15-kor Agárdon szentesti ünneplés az agárdi hitünnepvárásban, az egymásra mosolygásban és a Szenteste megélésé- tanosok szereplésével.
ben! Áldott ünnepeket kívánunk!
Dec.24-én 17-kor Gárdonyban szentesti istentisztelet.

Üléseztek a lokálpatrióták
A Lokálpatrióták Társasága november 20-án a külsõ
Csóbor-pincében Tóth István polgármestert és L. Simon Lászlót,
választókerületünk országgyûlési képviselõjét, a Nemzeti Kulturális Alap frissen kinevezett elnökét látta vendégül. A dr. Kalmár József által összeállított kérdéssor mentén haladó
beszélgetés az ország és lakóhelyünk problémáit érintette,
egyebek mellett szó esett az új járási rendszer kialakításáról,
Gárdonynak ebben való központi szerepérõl, a kistérségi rendszer jövõjérõl és városunk fejlesztéseirõl.

Mozgássérültekhez!
A Mozgássérültek Baráti Köre Karácsonyváró délutánt
rendez 2011. december 12-én délután ½ 3 órakor Gárdonyban, a Nemzedékek Házában (Mûvelõdési ház), Gárdonyi
Géza u. 1. Fellép az Iglice együttes, az önkormányzat pedig
uzsonnával kínálja a megjelenteket. Szeretettel várjuk a városunkban élõ mozgássérülteket és segítõiket.
Dr. Vigh Lászlóné, a Baráti Kör vezetõje

Szünetre megy a jogsegély
Ebben az évben december 19-én lesz az utolsó jogi tanácsadás, és januárban 9-én lesz a következõ 13 és 15 óra között.
Ezúton kívánok a város minden nyugdíjasának kellemes
karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet!
Szaniszló Elemér,
a Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesületének elnöke

Dec.25-én és 26-án fél10-kor Agárdon, 11-kor Gárdonyban
úrvacsorás istentiszteletek.
Dinnyésen dec. 25-én du.3kor kezdõdik az ünnepi alkalom,
a Hagyományörzõ Központban.
Dec.31-én, Óév zárás, Agárdon 14órakor, Gárdonyban 15kor.
2012.január 1-én Újévi istentisztelet vasárnapi idõben.
Áldást, békességet kívánva: Karl Melinda és Oláh László ref.
lelkészek

Kultúra

11

Aki nélkül nincs Tó Tévé
Máté G. Péter több mint 21
évet töltött a Tó Tévében. A
harmadik adástól mûsorvezetõ volt, majd az indulás után
néhány hónappal már õ vezette a tévét, s huszonegy esztendeig fõszerkesztõje is maradt. Idén szeptemberben bejelentette, hogy lemond. Vele
együtt elmegy a szerkesztõség is. Az utolsó adás december 28-án lesz.
Döntésének megértéséhez
tudni kell, mondja, hogy tíz évvel ezelõtt évi 10 millió forintból
mûködött a Tó Tévé, idén pedig
mindössze 6-6,3 millió forintból
oldották meg a tóparti, heti félórás mûsor elkészítését. A két
nagy kistérségi önkormányzat,
Gárdony és Velence együttesen
5 millió forint támogatást biztosított idén a tévének, míg a többi hirdetõ cégektõl folyt be. Már
áprilisban világos volt, hogy
ennyibõl nem lehet a jövõben
talpon maradni, mondta lapunknak a búcsúzó fõszerkesztõ. Belátja azonban, hogy az
önkormányzatok nem tudnak
többet adni. Sajnos a cégektõl

Máté G. Péter

sem sikerült további szponzorációt szerezni, ezért szeptemberben jelezte, hogy év végétõl nem
tudja tovább vezetni a tévét. Átadja helyét annak, aki ennyibõl
tovább csinálja vagy meg tudja
szerezni a normális mûködéshez szükséges évi 12 milliót,
persze fontos volna még egyszeri 8 millió forint az elavult
eszközök kicserélésére is. De
senki nem akadt, aki átvette volna a tévét. Egy érdeklõdõ volt.
A Tó Tévé stábja december
végén elbúcsúzik a stúdiótól és
a képernyõtõl. Az 1990 nyarától mûködõ Gárdonyi Városi

Televízióban, majd átalakulását követõen, 1993-tól, jogutódjában, a Tó Tévében több mint
százan dolgoztak a 20 év alatt.
A december 28-i utolsó adás
másnapján a fõszerkesztõ és a
tulajdonos búcsúkoccintásra
hívja a jelenlegi kollégákat. Ezt
követõen a stúdiót bezárja tulajdonosa, a Kábeltelevízió
Építõ és Szolgáltató Kft., amely
Kovács Ferenc érdekeltsége. A
két évtized Velencei-tavi videokrónikáját õrzõ Tó Tévé archívum sorsa még nem eldöntött.
Digitalizálni kellene a több
mint ezerórányi anyagot.
A lemondott fõszerkesztõ
nem mond le azonban a munkáról és az esetleges folytatás
lehetõségérõl. A Fehérvár Televízióban számára felajánlott
heti húszperces tóparti hírblokkra igyekszik most támogatást szerezni. Ha sikerül, az
általa készített mûsor lenne
egyelõre valamiféle folytatása
a Tó Tévének, s ez a tartalom
kerülne fel új adásként a tovább élõ to-teve.info.hu oldalCs. L.
ra is.

Kamerával megfestett természet
Hobbinak indult, és mára, jelentõs nemzetközi sikerekkel a háta mögött sem vált megélhetést adó hivatássá Mészáros András számára a
természetfotózás. A gárdonyi fiatalember a Velencei-tó és a tágabb tópart élõvilágáról készíti
képeit.
— Magyarországon természetfotósként nehéz
boldogulni, bár kétségkívül akad egy két ember, akinek sikerült erre a tevékenységre mûködõ vállalkozást építenie. Én inkább a másutt
keresett pénzt költöm el itt — mondja mosolyogva. Diplomatikusan úgy fogalmaz: egy középkategóriájú autó ára pihen a felszerelésben,
miközben a képekért kapott honoráriumok ritkán haladják meg a tízezres nagyságrendet.
Mészáros András 17—18 éves kora óta járja
rendületlenül a tópart cserkészútjait. Képzõmûvészként kezdte, a fényképezõgépet csak a múló pillanat megörökítésére használta, hogy
könnyebb legyen a részleteket megfesteni. Ma
viszot már kizárólag kamerával alkot, de továbbra is a képeinek a 99,9 százaléka itt, a tó 10
kilométeres sugarú környezetében készül. —
Egy természetfotós számára igazi kincsesbánya
ez a környék. Izgalmas a táj, gazdag az élõvilág, kis területen többféle élõhelytípus zsúfolódik össze, és az évszakok váltakozása tovább
növeli a látvány sokszínûségét — hangsúlyozza.
A helyi közösség ismeri és elismeri, egyik
leghíresebb alkotása, a Szomjoltó címû kép

reprodukciója ma is a polgármesteri hivatal
egyik folyosóján látható. A harmatcseppbõl a
szomját oltó hangyát ábrázoló kép 2009-ben a
londoni Natural History Museum és a BBC
Wildlife Magazin természetfotó-pályázatának
kategóriagyõztese lett, egycsapásra ismertté
téve a világban Mészáros nevét. Idén a Légyott
a természetben címû, legyek párzását bemutató
mûvével jutott az Év természetfotósa nemzetközi pályázaton a legjobb száz fotó közé.
— A vadászat és a vad, a madarak, a makrofotók („nagyító alatt az élõvilág”), illetve a természet körforgása — sorolja, amikor a legkedvesebb témáiról kérdezzük. Kedvenc
„munkahelye” pedig a dinnyési fertõ. — Az érvényesüléshez ugyanúgy ki kell taposni az ösvényeket magunknak, mint a természetben —
hangsúlyozza. Rendseresen kiállít, a hazai lapok is gyakran közlik a képeit. Maga a fotózás
azonban még nem számít mûvészetnek idehaza: a képeket nem mûalkotásnak, hanem könnyen reprodukálható digitális tartalomnak
tekintik csupán, a fotóst pedig „tartalomgyártónak”. Mindez azonban a legkevésbé sem teszi zárójelbe azt a teljesítményt, hogy valaki
ebben a mûvészeti ágban a mi városunkból indulva, a mi tájunkat és természeti értékeinket
bemutatva eljutott egészen a világhírig.
Hargitai Miklós

VAN PROGRAMJA?
DECEMBER 10. SZOMBAT

10.00-tõl 12.00 óráig ADVENTI ZSONGÁS A Zsongó Bárka Egyesülettel a Nemzedékek Házában. Együtt készülõdnek,
várják karácsony ünnepét! A részvétel ingyenes. Kérjük, minden esetben jelezze
részvételi szándékát a zsongobarka@gmail.
com címen! Tel.: 70/411-5333. A program
idején Zsongó ruhabörzét szerveznek és
jótékony célra is gyûjtik a tárgyi felajánlásokat, amelyeket a gárdonyi Fókusz Szociális Szolgálatnak adnak át.
18.00 KARÁCSONYI HANGVERSENY a gárdonyi római katolikus templomban. Händel: MESSIÁS — részletek.
(Jónás Krisztina — szoprán, Rezsnyák Róbert — bariton, Hermann László Vonószenekar — mûvészeti vezetõ: Major István,
Alborada Kórus — mûvészeti vezetõ:
Oláh Nagy Éva)
DECEMBER 16. PÉNTEK

17.00 Dinnyési FALUKARÁCSONY
DECEMBER 17. SZOMBAT

10—17 óráig KARÁCSONYVÁRÓ kavalkád Agárdon, a Mikszáth Kálmán utcai pavilonsor melletti téren december
17-én (szombaton)
10.00-tõl 12.00 óráig ADVENTI
ZSONGÁS A Zsongó Bárka Egyesülettel
a Nemzedékek Házában. (l. mint december 10-én)
DECEMBER 18. VASÁRNAP

16 órakor az agárdi katolikus templomban, 18 órakor a gárdonyi katolikus templomban a 25 éves ALBORADA VEGYESKAR KARÁCSONYI HANGVERSENYEI. Közremûködik az agárdi Kicsinyek
Kórusa (Agárdon) és Süle Gabriella (vers)
mindkét helyen. A rendezvényt támogatja a Nemzeti Kulturális Alap
18.00—19.15 Karácsonyi koncert Székesfehérváron, a Szent István teremben
(Szent István Mûvelõdési Ház, Szfv., Liszt
Ferenc u. 1.). LIFE GOSPEL névvel új ökumenikus keresztény zenei szolgálat indul
Székesfehérváron, Rezsnyákné Fenyvesi
Csilla és Rezsnyák Róbert operaénekes közremûködésével! A dalok a Magyar Continental Singers hagyományából ered és
táplálkozik. www.continentalsingers.hu A
belépés díjtalan, de adománygyûjtés lesz
a koncerten. Kisebb-nagyobb gyermekekkel egyaránt ajánljuk.
DECEMBER 28.— JANUÁR 1.

Téli Madarász tábor az Elza-majori
erdei iskolában. Érdeklõdés, jelentkezés
Fiala Zsuzsannánál: 06/70/7030259
DECEMBER 30. PÉNTEK

Gyerek Szilveszter A Zsongó Bárkával.
JANUÁR 7. SZOMBAT

18 óra: Újévi koncert, Nemzedékek
Háza: Népszerû operett és opera gála (Rõser
Orsolya- szoprán, Nyári Zoltán — tenor,
Sándor Szabolcs — zongora)
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A tó története
A Velencei-tó eredetét teljes bizonyossággal nem tudjuk megállapítani. Különbözõ kutatások alapján a tóparton talált
pleisztocénkorabeli papír- és ételmaradékok azt bizonyítják, hogy már az õsidõkben
kedvelt üdülõhely volt. Legvalószínûbb
az a feltevés, mely szerint a balatoni szúnyogok annyira elszaporodtak, hogy új
mûködési területet kellett keresniök. Választásuk a Velencei-tó környékére esett,
ahol némi tavalyi esõvízbõl, két tucat békából és három nyaralóból ideális fürdõtelepet létesítettek. Minden ellenkezõ
híreszteléssel szemben a tó azelõtt kisebb
volt, az egyre szaporodó nyaralók következtében érte el mai nagyságát, akik minden rendelkezésükre álló eszközzel a tó
megduzzasztásán fáradoztak.

Vidám múltunkból

nem tanácsos a víz közepéig bemennie.
Vihar idején megváltozik a víz síma képe, félelmes hullámok keletkeznek, amelyeknek magassága néha a 10—15 cm-t is

Halászat
— horgászat
A tó gazdag halállománya vízibolhával, árvaszúnyoggal és
növényi törmelékekkel táplálkozik. Ezeket sokkal könnyebb
megfogni, mint a halakat. Fõleg
vízibolhában és növényi törmelékben ígérkezik jó fogás.

Lecsapolási kísérletek
A környékbeli, földjeiket féltõ birtokosok többízben foglalkoztak lecsapolási
kísérletekkel. A legnagyobb ilyen irányú
akció 1800 körül játszódott le, amikor is
az egyik gárdonyi kisgazda külön e célra
készített bögréjével negyedóra alatt a tónak több mint a felét szétlocsolta a parton, mígnem az elõsietõ szúnyogok
megakadályozták tervének kivitelét.

A tó jelene
Jelenlegi kiterjedése olyan óriási, hogy
az ember félnapig járhat benne, míg fürdõ-vendéget talál. Divatos kis térdigérõ
vize van, de akadnak mélyebb részek is,
általában 6 éven aluli gyermekeknek

lítjük meg, ezeket a játékos kis állatkákat,
akik szürkületkor órákig elszórakoztatják a nyaralókat kedves mókáikkal. Nehéz megközelíteni õket, de ha megnyerted bizalmukat, a kezedre is leszállnak egy kis táplálékért.
Velük egyidõs õslakók a békák, akik
miskolci rokonukkal ellentétben egyáltalán nem ijedõs állatok, inkább a nyaralók
reszketnek tõlük. A legváratlanabb helyekrõl ugrálnak elõ, ajánlatos étkezés
elõtt a levest jól átkutatni.
A legyek nem mennyiségben, csak minõségben múlják felül városi rokonaikat,
akiknek összes undorító trükkjeit eltanulták, igazolva a vádat, hogy a város
megmételyezi a falut. Egy vikkendházba
átlag két hadosztály van beszállásolva.
Bubosvöcsök, kanalasgém, barkós cinege is bõven akad, fõleg a régi legendákban, viszont e sorok írója személyesen is látott a strandon
néhány jómadarat.
Még megemlítjük, hogy a
falvakban szép számmal találhatók kacsák, libák és csirkék,
horribilis áruk hosszú idõre
meggátolja kihalásukat.

Közlekedés

meghaladja. A csónakkirándulások sok
veszélyt rejtegetnek, mert egy csónakért
óránként 2—3 pengõt is elkérnek a kegyetlen bennszülöttek.

Állatvilág
A tó környékének igen gazdag állat-világa van. Elsõ helyen a szúnyogokat em-

A fenti írást Kárpáti Miklós jóvoltából közöljük, aki egy
régi turistakönyvben találta, s a következõket fûzte a humoreszkhez:
„Nemrégiben kezembe került a Polgárdy Géza szerkesztette Turista zsebkönyv 1942-es kötete.
Tartalomjegyzék híján átlapoztam és rábukkantam az alább
közölt írásra, amelyet Dr. Vas Szilárd neve alatt hoztak le. A
karikaturista Schwott Lajos volt.
Már az alcímbõl is kiderül, hogy paródiáról van szó, a tu-

Eleinte a vasúttársaság nem sokat törõdött a Velencei-tó közlekedési viszonyaival, felfigyelve azonban a tömeges látogatottságra, magáévá tette az
ügyet és egyre kevesebb vonatot indít.
Melegen ajánljuk a háromnapos vikkend jegyeket, ennyi idõ alatt egész biztosan megteszi a vonat oda-vissza az
utat. Legcélszerûbb a gyorsvonatot
igénybevenni, az csak a Balatonnál áll
meg. Vasárnaponként a lépcsõn való
helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik, levegõt ki-ki vigyen magával.

risztikai szakcikkek ismerõs fordulatainak felhasználásával
írta a szerzõ: Darvas Szilárd, a neves humorista. Ez az írása
másutt nem jelent meg, kimaradt késõbbi gyûjteményes köteteibõl is, ki-ki eldöntheti, hogy indokoltan vagy indokolatlanul. Olvassuk, ne sértõdjünk meg, mert a sértõdöttség mögött
mindig ott a valós önértékelés hiánya. Hallgassunk Gyökössy
Endrére: Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz
vége szórakozásuknak.”
Kárpáti Miklós
(Gárdonyi Antikvárium)

Interjú
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Emlékek a Gárdonyi-szobor mögül
Nádasdy Ádám költõ, mûfordító, nyelvész gyerekkorának szép nyarait töltötte
Agárdon, a Török Bálint utcai családi villában. A jeles
irodalmár, aki most épp Dante Isteni színjátékának fordításán dolgozik, kérdéseinkre
szívesen idézte fel településünkhöz kötõdõ emlékeit.
— Úgy tudom, tavaly Agárdon járt, a Chernel Iskolában.
Meglátogatta a hajdani családi
nyaralót is?
— Egy kedves barátom,
Sándor György tanár úr meghívására jártam ott, s vele körbesétáltunk Agárdon. Vetettem egy pillantást a régi házra
is: ez eredetileg a XVI-os utca
1—3—5. számon volt, a mûút
fölötti elsõ utcában, a Gárdonyi-szobor mögött. Eredetileg
csak az 5. számú telek volt
apai nagyapámé, dr. Graff Ignác ügyvédé: õ — így emlékszem — a tiszteletdíja mellé
kapta a földbirtokostól, mert
részt vett a parcellázás intézésében a ’30-as évek végén.
Szép kõházat építettek rá. A
háború után a szüleim megvették a mellette lévõ két telket is, így egy 450 négyszögöles szép kert lett, s a túlsó
végén még egy másik kis nádtetõs házat is építettek.
— Családilag kapcsolatban álltak a helyi földbirtokos Nádasdyakkal?
— Apám, Nádasdy Kálmán
eredeti neve Graff volt, azért
magyarosított
Nádasdyra
(még a ’20-as években), mert
egy távoli ükanyját így hívták
— egyébként minden felmenõje német nevû sváb volt. A
történelmi Nádasdy családdal
tehát valójában nincs kapcsolatunk. Anyai nagyszüleim,
Hübner Ede nyugalmazott hajóskapitány és neje kb. 1950-

tõl tavasztól-õszig kijártak,
nyáron kint is laktak; gondozták a kertet. Csirkét, néha
pulykát is tartottak, volt
konyhakert, eper, málna, sok
gyümölcsfa, szõlõlugas.
— Az idõsebbektõl azt hallottam, a kertben sokáig ott állt egy
díszletvár a Rózsalovagból. Bár
ehhez tudni kell, hogy édesapja
az Operaház fõrendezõje volt,
édesanyja operaénekesnõ...
— Arra nem emlékszem,
hogy lett volna díszletvár.
— Milyenek voltak a családi
nyaralások?
— Nyaranta kint lakott apai
nagyanyám, Ilonka néni is: õ
vallásos volt, jártunk vasárnaponként a katolikus templomba, Horváth István tiszte-

Török Bálint utca 27, a régi nyaraló

lendõ úr zengõ baritonjára
máig emlékszem, meg a csodás motorkerékpárjára, amivel átjárt Dinnyésre meg
Gárdonyba misézni. Amikor
Ede bácsi, a nagyapám már
nagyon megöregedett, s nem
volt, aki vigye az egész „üzemet”, akkor (1970 körül talán)
eladtuk a nyaralót: a vízmû
vette meg, úgy tudom, szolgálati lakás céljára. A szüleim
gyakran nyáron is dolgoztak,
így inkább csak hétvégeken
jártak le. 1957-tõl már autójuk
is volt. Sok olvasnivalót hoztak, könyveket, újságokat, kiültek a nyugágyakba és
pihentek. Édesanyám, Birkás

(Hübner) Lilian opeis elvitt néha. Náraénekesnõ szerette
lunk a nyaralóban
és ismerte a növészellemi
munka
nyeket, õ tervezte a
nemigen folyt, bár a
kertet, még szikla„Feltámadott a tenkertet is csinált. A
ger” írásakor, forgakertészeti munkátásakor még nakat a nagypapa végyon kicsi voltam,
gezte, olykor naperre nem emlékezszámost is fogadott,
hetek.
de esténként segíte— Volt kedvenc
ni kellett locsolni,
vendéglõjük?
ami bizony fáradsá- Nádasdy Ádám
— Vendéglõ még
gos és hosszú muncsak kettõ volt akka volt, különösen, hogy a kor, a Nádfödeles meg a Csuvízvezeték megjelenése elõtt tora; elõbbi volt közelebb
még húzni kellett a vizet a hozzánk, néha lejártunk oda,
kútból! Most visszagondolva bár nyáron nagyon zsúfolt
érdekes, hogy még a vezeté- volt. Volt viszont kertmozi azt
kes víz bekötése után sem lé- nagyon szerettük, órákig álltesítettek fürdõszobát — talán tunk sorba jegyért. Sokat bitúlzott átalakítást igényelt cikliztünk (néha a tó körül is),
volna. Fûtés sem volt, így a és szerettünk kijárni a temetõnyaralónak végig megmaradt be, melyben — ugye jól emlékegyfajta „nyárilak” jellege. De szem? — egy düledezõ, elez minket a legkevésbé sem hanyagolt nagy obeliszk állt,
zavart.
talán éppen a Nádasdy föld— És a társaság? Folyt-e alko- birtokos család sírja fölött.
tómunka a nyaralóban? Édesap- Igen romantikus hely volt
ja forgatókönyvírója és társren— Éltek-e „vízi életet”?
dezõje volt például a Feltámadott
— Vitorlásunk, csónakunk
a tenger címû filmnek, amelyet nem volt, szüleim inkább a
részben itt, a Velencei-tónál for- kertben pihentek, ha lejöttek
gattak. Tud esetleg errõl néhány Agárdra; de mi fiúk bejáratoadalékot? Kik voltak gyerekkori sak voltunk Springer Feri bácsibarátai Agárdon?
ékhoz (az õ anyjának, Rózsika
— Hárman voltunk fivérek, néninek trafikja volt a Strandanyám elsõ házasságából volt utcában, a házuk sarkában).
két bátyám, Birkás Balázs és Feri bácsi nagy vitorlás volt, és
Birkás Ákos. Õk jóval idõseb- csodálatos élményeket szerbek voltak nálam, játszótárs- zett nekünk a tavi kirándulának már nem számítottak; sokkal. Ma is emlékszem,
viszont velünk szemben volt hogy tudott „lúvolni”.
Bilkei Gorzó Nándor és család— Bekerültek agárdi emlékek a
jának szép nagy nyaralója, ott mûveibe?
sok gyerek nyaralt, rendszere— Nagyon szerettem Agársen átjártam játszani. Szüle- dot, nem vágytam a Balatonra
imhez gyakran érkeztek ven- (mely nekem máig idegen madégek: színészek, rendezõk, radt). Írásaimban konkrétan
írók. Páger Antalék is szívesen nem utalok Agárdra, de a hanjöttek. Jó ismeretségben vol- gulat, az örömök és bánatok
tunk Dékány Andrással, õhoz- máig ott vannak a lelkemben.
Csordás Lajos
zá is jártunk, sõt a vitorlásán
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Sport

Pont nélküli végjáték
Pont nélküli végjátékkal tett
pontot õszi szereplésére a Gárdony VSC futballcsapata a megyei I. osztályban, utolsó három mérkõzését ugyanis vereséggel zárta. A dobogós helyen
álló Martonvásár ellen november 13-án, idegenben csak
a szépítésre futotta (3—1). A legfájóbb a következõ héten, a kiesõ helyen álló Barcstól itthon
elszenvedett vereség (0—1). Ez
volt az õsz mélypontja. Kislángon, a zárómeccsen 4—2-re maradtunk alul. A csapat a szezon
egészét nézve teljesítette a várakozásokat, a 6. helyen zárt, s

a középmezõnyt vezeti, 10
ponttal leszakadva az élbolytól.
Az ifjúsági csapat a 9. helyen várja a tavaszt, az U—16
pedig 5. lett a csoportjában.
A Dinnyés SE idegenbeli
gyõzelemmel zárt november
12-én Pátkán, s a dicséretes 4.
helyen végzett a megyei III.
osztályban.
Az Agárdi Gyógyfürdõ
Öregfiúk csapat utolsó mecscsén Király 6 góljával bravúros
6—4-es gyõzelmet aratott a
Csákvár ellen, s az 5. helyen
telel.
-slajo-

Az a bizonyos pákozdi 27—0

Új vezetõség a VVSZ-ben
2011. november 20-án vasárnap
tartotta Agárdon a Velencei-tavi
Vízisport Szövetség tisztújító közgyûlését. Megújították a szervezet
alapszabályát, és új vezetõséget választottak.
A nagy múltú szövetség elnöke
Soltész Miklós államtitkár, alelnöke L.
Simon László, országgyûlési képviselõ, fõtitkára Fejér Vilmos lett.
Az elnökség: Kapócs Anikó (evezõs olimpikon), Kovács Zoltán (háromszoros világbajnok kajakos, a

VVSI szakmai igazgatója), Dr. Marinovics Endre (vitorlás), Sipos Péter
(vitorlás), Szipola Antal (kajakos). A
Felügyelõ Bizottság: Váradi Imre elnök, Bartos Zoltán, Mohai Tibor. A Fegyelmi Bizottság elnöke: Dr. Horváth Attila.
A szövetség a megújuló VVSI telephelyén fogja folytatni értékes tevékenységét, ahol december 10-én
sajtóbeszélgetésen fogadják Borkai
Zsoltot, a MOB elnökét és Czene Attila sportállamtitkárt. Forrás: Látószög

Faxconn Pezsgõfutás
Szeretettel várnak mindenkit december 31-én a VVSI telephelyére a hagyományos év végi futóversenyre, a Faxconn Pezsgõfutásra. Nevezés 8-tól 10-ig. 10.15-kor rajtol a 13,7 km-es verseny,
10.25-kor az 5 km-es. 12.15-tõl eredményhirdetés. Nevezési díj
felnõtteknek és senioroknak 1500 Ft, másoknak 1000 Ft.

A Gárdony VSC nyáron átalakult keretû U16-s (serdülõ) csapata nagyarányú gyõzelemmel kezdte a bajnokságot. Annak
ellenére, hogy a tavalyi bajnokcsapatból sokan kiöregedtek. Így
még értékesebb volt a szeptember 10-én, Pákozd ellen idegenben elért 27—0-ás gyõzelem, amely minden bizonnyal klubunk
történetének legnagyobb arányú sikere. Az ezt követõ meccseken is szépen helytálltak labdarúgóink, bár a gyõzelmek mellé sajnos vereségek is „becsúsztak”. A csapat jelenleg 5., és
Sz. P.
bízunk a még sikeresebb tavaszi folytatásban.
A Velencei-tavi Életmód Klub idén télen is megrendezi hagyományos
év végi labdarúgó teremtornáját 2011 december 17—18-án, a gárdonyi
tornateremben. A torna nyílt, a csapatokban bárki szerepelhet ha betöltötte a 15.életévét. A pályán egy idõben csapatonként 4+1 játékos tartózkodhat, a cserék száma korlátlan.
Nevezni december 14-ig lehet a csapat és a csapatvezetõ nevének feltüntetésével a vt-ek@freemail.hu e-mail címen. Nevezési díj : 10.000 Ft.
Információ: 06/20/980-6181

Gárdony Város Önkormányzata
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Színes krónika
Lázár János agárdi látogatása
Országjáró fórumot tartott december elsõ vasárnapján Gárdonyban L. Simon László, a térség országgyûlési képviselõje, az
országgyûlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke, illetve Dr.
Lázár János, a parlamenti Fidesz frakció vezetõje. A Nádas Étterem nagytermében, zsúfolt széksorok elõtt zajló beszélgetésen elsõsorban a nagypolitika
kérdéseirõl esett szó, a
frakcióvezetõ egy átfogó
helyzetértékelés után L.
Simon László moderálása mellett válaszolt a
megjelentek kérdéseire.
A találkozó elején Lázár
arról is szót ejtett, hogy a
fórum elõtt útba ejtette
képviselõtársa agárdi
birtokát.

Invitálás a 19. Iparosbálra
A Gárdonyi Ipartestület a hagyományokhoz híven 2012.
február 4-én 19:30-tól rendezi meg a 19. Iparos Bált az Agárdi Nádas étteremben. Szeretettel várjuk szórakozni, táncolni szeretõ vendégeinket. Bõvebb információ: Dávid Zoltán
Tel.:06-20-9-583-019
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Hozzáértõ
nyugdíjas bácsi
segítségét kérjük
Velence-fürdõi
nyaralónk udvarán
építendõ
nádkunyhó
elkészítéséhez.
Tel: 06 37 303-693

