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In memoriam Klausz Gábor
„Kiket szeretünk, mindenben ott vannak
— bármit teszünk és bármit nem teszünk
— bennünk élnek, s míg élünk, meg nem halnak,
és tõlük teljes csak az életünk.”
(Részlet Móra Magda — Klausz Gábor édesanyja
— Szeretet címû versébõl)

Megrendülten tudatjuk, hogy Gárdony Város Önkormányzat alpolgármestere, Klausz Gábor 2012. január
9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Klausz Gábor Székesfehérvárott,
1956. március 12-én született, itt töltötte
gyermek- és iskolás éveit.
1979 júniusában a szombathelyi tanárképzõ fõiskolán
könyvtáros—magyar
nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári diplomát, a Szegedi Tudományegyetemen 2002-ben informatikus könyvtáros diplomát szerzett. A munka mellett is folyamatosan továbbképezte magát.
Elsõ munkahelye 1979.
augusztus 16-tól 2000. szeptember 30-ig a gárdonyi könyvtár volt,
ahol vezetõként dolgozott. Elhivatottságának és fiatalos lendületének eredményeként jött létre a város lakói és
üdülõi körében oly népszerû, sokoldalú könyvtári szolgáltatás.
2000. október 1-tõl 2009. december
4-ig a Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár igazgató-helyetteseként és
olvasószolgálati vezetõjeként dolgozott, majd 2010. május 1-tõl munkája ismét városunkhoz kötötte. Az újonnan
létrehozott Gárdonyi Géza Könyvtár és
Kulturális Központ élén legfõbb törekvése hagyományaink, természeti és

Velencei-tavi
televíziózás:
hogyan tovább?
December 28-án délután vetítette utolsó adását a huszonegy éve sugárzó Tó Tévé. Mint
megírtuk, Máté G. Péter fõszerkesztõ a tévé szûkös anyagi
helyzete miatt lemondott tisztérõl, s ez végül is a mûsorkészítés leállását vonta maga után.
(Folytatás a 11. oldalon.)

kulturális értékeink megismertetése és
megõrzése volt. Munkatársai számíthattak megbízhatóságára, segítõkészségére.
Klausz Gábor 1983 óta élt Agárdon
családjával, tanítónõ feleségével és két
gyermekével.
Lakóhelyi közösségének szolgálatát
könyvtárosi hivatásának magas színvonalú ellátása mellett végezte. Nyolc
évig szerkesztette az Önkormányzati
Lapot, és aktívan részt vett a város
kulturális rendezvényeinek szervezésében.
Feleségével együtt alapító
tagja volt a helyi Alborada
Kórusnak, amelynek fejlõdését szívén viselte, lelkes munkájával mindvégig segítette.
Munkássága elismeréseként 1983-ban Miniszteri dicséretben részesült, 2003-ban
pedig Gárdony Város Önkormányzatától Mûvelõdésügyért kitüntetést kapott.
1990 óta a választópolgárok
bizalmát élvezve önkormányzati képviselõként, 2002-tõl alpolgármesterként dolgozott városáért.
Döntéseit lokálpatriótaként megalapozottan, józan körültekintéssel hozta
meg.
Elkötelezett szakmai és közéleti
munkásságával kivívta a szûkebb és tágabb környezetében élõ emberek bizalmát és szeretetét.
Halálával pótolhatatlan veszteség
érte városunkat. Klausz Gábor alpolgármestert Gárdony Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Gárdony Város Önkormányzata

Pénztárcakímélõ
szemétdíjcsomag

Jégpatkó, fakutya,
deszkakorcsolya

A kommunális hulladék elszállításának literenkénti díja
2012-ben is nõ (8 százalékkal),
ám a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. több alternatívát is tartalmazó ajánlatából a
polgármesteri hivatal egy olyan
csomagot állított össze, amelynek összköltsége a tavalyi árakhoz képest még csökken is.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Jung Feri bácsival olyan
idõkre emlékeztünk, amikor a
jéghizlaló tél nemcsak minden
harmadik-negyedik évben köszöntött be.
„A legvastagabb jeget 1929ben láttam a tavon, legalább
hetven centis lehetett” — mondja a kilencvenkettedik évét taposó kõmûves mester.
(Folytatás a 8. oldalon.)

Elbúcsúztattuk
az óévet
Egy város élhetõsége, szerethetõsége
sokban függ attól, hogy mennyire vannak
az adott településnek a közösséget összekapcsoló hagyományai. Gárdony — egyebek között — azért vonzó hely a másutt élõk
számára is, mert a karácsonyi idõszaknak
és az óév búcsúztatásának megvannak a

Kis hagyományõrzõk a Karácsonyvárón

kialakult szokásai, és az évrõl évre ismétlõdõ események szinte menetrendszerûen
megteremtik bennünk az ünnepi lelkiállapotot. Amikor fölkerül a lámpafüzér a polgármesteri hivatal bejáratához vezetõ
tujasorra, az önkormányzat épületének oldalában felállítják a Betlehemet, és a gárdonyi templomban az adventi koszorún
meggyújtják az elsõ gyertyát, akkor a város szinte varázsütésre karácsonyi hangulatba kerül, és a különleges atmoszféra kitart egészen az új év elsõ napjaiig.
Ehhez — ahogyan az idei esztendõben
bebizonyosodott — még csak hóra sincs
szükség: a legtöbb hagyományos programra szikrázó napsütésben került sor.
Az alapvetõen jótékonysági indíttatású
Karácsonyváró ugyanúgy verõfényes
idõben zajlott, mint a tókörnyékrõl, Székesfehérvárról, sõt Budapestrõl is vendégeket csalogató, amatõröket és profi
sportolókat is megmozgató, öt illetve tizennégy kilométeres Pezsgõfutás (immár a huszonhetedik a sorban!).
A várakozást idén is az Alborada kórus agárdi és gárdonyi adventi koncertje
tette teljessé (sokan vagyunk, akik számára az ünnep elképzelhetetlen a The little drummer boy nélkül). Ezeken az alkalmakon olyanok is benéznek az Isten
házába, akik amúgy, év közben nem
templomjáró emberek — és hasonló a kép
a két gárdonyi felekezet december 24-i
pásztorjátékain, meg a reformátusok
szentestei istentiszteletén, illetve a katolikusok éjféli miséjén is.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Képes krónika

Elbúcsúztattuk az óévet
(Folytatás az 1. oldalról.)
A szeretet ünnepén könnyû meghallani az újszülött Jézus hívó hangját —
hiszen ez mégiscsak az õ születésnapja —
de azért a templom ilyenkor sincs tele,
és az üzenet (hogy karácsonykor a reménynek kell újjászületnie bennünk)
nem jut el mindenkihez.
Karácsonyfából kevesebb fogyott idén
a szokásosnál (ez talán a magas árakból,
meg a mûfenyõk egyre terjedõ divatjából
adódik), és az egykori Coop (ma már
DM) üzlet mellett az asztalát évrõl évre
felállító álarc- és trombitaárusnak sem
volt igazán jó napja 31-én — igaz, neki
délután már a kellemetlenül szelessé vált
idõvel is meg kellett birkóznia. Abból,
hogy álarc-fronton a „Sikoly” tematika
volt a legnépszerûbb, talán nem kell
messzemenõ következtetést levonni.
Az óévbúcsúztató a gárdonyiak kutyái és macskái számára sem valódi
örömünnep: kedvenceink hallása sokkal
érzékenyebb a miénknél, nekik a petárdák durrogása olyan stressz, ami miatt
ezt az estét valószínûleg szívfájdalom
nélkül kihagynák. A gyerekek viszont

Szeretetvendégséggel várták a látogatókat

ugyanezért szeretik: talán csak Mikuláskor látni még ennyi apró, kíváncsi fejecskét az ablakok mögött.
A tóparton az év vége amúgy jellemzõen csendes: szilveszter délutánján nem
csak az üzletek, hanem a vendéglátóipari
létesítmények többsége is bezár. Ez is helyi tradíció, és érthetõ is, bár az éppen
Szilveszterezni érkezõ (és láthatóan évrõl évre bõvülõ) vendégsereget rendre
meglepi.
Az év utolsó napja itt hagyományosan
a kikapcsolódásé — kemény évünk volt,
mindenkire ráfért a pihenés.
Hargitai Miklós

Segítettek — segíthettünk
A Gárdonyi—Agárdi Polgári Körök
szívbõl köszönik mindazok segítségét,
akik munkájukkal, felajánlásaikkal, ötleteikkel hozzájárultak a Karácsonyváró sikeres lebonyolításához. Köszönjük
a mûsor résztvevõinek, hogy vállalták
a fellépést, segítettek abban, hogy ez a
szép hagyomány folytatódjon.
Köszönjük a felajánlóknak az adományokat (Buci Pékség, Csóbor Pincészet, Derecskei ABC, Németh Imre,
Simon Borház, Teker István, Tulics
Cukrászda), ami lehetõvé tette, hogy
gazdag „szeretetvendégséggel” várjuk
a rendezvény látogatóit.
Külön köszönet az agárdi iskola, az
agárdi óvoda és a Városüzemeltetési
Kft. dolgozóinak, valamint a város közmunkásainak a rendezvény lebonyolításához nyújtott sok segítségért. Õszintén reméljük, hogy mindenki jól érezte
magát a nap folyamán. Nagy örömmel
állapítottuk meg, hogy a pénzadományok is jelentõsen meghaladták a
tavalyit, így 128 ezer forintot fordíthattunk a rászorulók karácsonyi ajándékozására, 42 családhoz juttatunk el csomagot a karácsonyi ünnepek elõtt.
A szervezõk

A meghirdetett versenyek gyõztesei:
Képeslap
Óvodás kategória:
1. Antal Nóra, 2. Csiznier Gergõ,
3. Bárdosi Linda
Alsó tagozat:
1. Hartal Antal, 2. Takács Gergõ, 3. Etl Márton
Felsõ tagozat:
1. Takács Luca, 2. Imre Sándor, 3. Házi Tímea
Felnõtt különdíj: Abonyiné Klári
Sütemény
Édes: 1. Budainé Jutka, 2. Cséve-Benkõ Eszter,
3. Bárándi Antalné
Sós: 1. Csaba Zoltán
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Városfejlõdés

Tovább a 7-es úton

Drága szemetünk
(Folytatás az 1. oldalról)
Csodák persze nincsenek: a 2011-es
35 helyett idén csak 18-szor jön majd a
zöldhulladékot elszállító kukásautó —
ez a változás lesz az ára annak, hogy a
lakosság terhei ne növekedjenek.
Hosszabb távon (vagyis a 2013-as évtõl) aligha lesz elkerülhetõ az emelés,
és a folyamatot a város kevéssé tudja
befolyásolni. A kulcs a hulladéklerakási díjak alakulása — ott pedig az uniós jogi elõírások jelölik ki a kereteket:
részt kell vennünk a térségi hulladékgazdálkodási konzorciumban, és az
EU-normáknak megfelelõ regionális
lerakóra kell szállítanunk a település
kommunális hulladékát, megfizetve
annak üzemeltetési költségeit.
Ami az idei évet illeti, a 2011-ben

érvényes 25.319 forint helyett 23.965
forint lesz az éves díj a 110 literes
gyûjtõedényt használó, állandóan lakott ingatlanok esetében (az idényjelleggel lakott ingatlanok tulajdonosai
19.622 forintot fizetnek ugyanezért). A
zöldhulladékot továbbra is legfeljebb
50 centiméter átmérõjû és 80 centiméter hosszúságú, felmatricázott kötegekben viszik majd el.
A városi hulladékkezelõ nyilvántartásában 2010-ig több mint 16 millió
forintnyi díjhátralék halmozódott fel,
amihez 2011. III. negyedévének végéig 10,8 milliónyi újabb tartozás került
a könyvekbe — ez jelzi, hogy a költségszint és a helyi lakosság egy részének
fizetõképessége nincs átfedésben.
Hargitai Miklós

Az utazóké az aluljáró
A téli idõszakra való tekintettel a
kivitelezõ konzorcium és az üzemeltetõ MÁV Zrt. 2011. decemberében
megnyitotta az új vasúti aluljárót, így
a peronok megközelítése, illetve az átjárás a tópart felé már az aluljárón keresztül lehetséges.
A gárdonyi állomás átépítése során
kicserélték a vágányhálózatot, új magasperonok épültek, perontetõkkel,
peronbútorokkal. Megújult a felsõvezeték, a térvilágítás és a vízelvezetõ rendszer. Az új gyalogos aluljáró
a peronok megközelítésén kívül a tópart felé is kapcsolatot biztosít. Felújították emellett a gyalogos felüljárót is.
A Tárnok-Székesfehérvár vasúti pálya
korszerûsítési projekt 55 milliárd forintos költségetésébõl a gárdonyi beruházások értéke 3,5 milliárd Ft, ebbõl
az aluljáróra 760 millió Ft jutott.
Az állomás tóparti oldalán mintegy
1100 méter hosszan átépült a vasúti
kerítés. Itt egyes szakaszokon a kerítés és az útburkolat közötti sávban tavasszal növénytelepítést végeznek. A
strand elõtti parkoló új burkolatokkal,
54 férõhellyel szintén elkészült. A
Harcsa utca — Napfény sétány közötti

Látványosan változik városunk arculata a
Gárdonyt keresztülszelõ 7-es út mentén az idei
évben. A tervek szerint befejezõdik a tereprendezés a vasútállomás környékén, ami a parkosításon túl azt jelenti, hogy az autók is kulturáltabb körülmények között várakozhatnak
(emellett valószínûleg az állomásépület is kap
egy tisztasági festést). A tó felõli oldalon, a
K&H Bank mellett egy vállalkozó beruházásában kávézó nyílik. Ez bátor kezdeményezés —
ha tekintetbe vesszük, hogy a vá- rosközpontban már volt egy próbálkozás a kávéházi kultúra helyi meghonosítására, épp az elmúlt
nyáron húzták le a rolót —, de talán a fõút melletti helyszín több sikerrel kecsegtet.
Az ellenkezõ oldalon elkészül a MOL benzinkút felújítása: a meglévõ épületek szürke színt
kapnak, és a kiszolgáló berendezéseket is felújítják. Ha a LEADER-pályázatok sikeresek lesznek,
megújul az agárdi katolikus templomkert, és új
külsõt kap (a református egyházközség jóvoltából) az agárdi katonai emlékhely is.

Hirdetési lehetõség
új irányjelzõ táblákon

terület vízelvezetése eddig megoldatlan volt, új árkokat alakítottak ki, illetve a meglévõk karbantartását végezték el.
Az állomásépület körül 78 férõhelyes parkoló, valamint 30 férõhelyes
kerékpártároló épül.
Az aluljáróban található liftek üzemeltetését — a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. tájékoztatása szerint — a
MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág végzi.
Az új aluljáró hatósági használatba
vétele folyamatban van. A végleges,
hivatalos megnyitásra a hatósági engedélyek birtokában kerülhet sor. A
tervezés alatt álló P+R parkoló kivételével az állomást végleges állapotában
2012. elsõ félévében adják át a MÁV
Zrt. részére. Az új parkolók várhatóan 2013-ra készülnek el, addig ideiglenes, zúzottkõ burkolatú parkolóhelyeket alakítanak ki ezen a területen. Decemberben Agárdon is megnyitották a gyalogos forgalom elõtt a
felújított aluljárót, egyúttal megszûntették a vasúti átjáróban a felszíni gyalogos átkelõt.

Nyertes TDM pályázatunk révén EU-s forrásokhoz jutottunk. E pályázat egyik elemeként
15 db új irányjelzõ táblarendszer kerül ki a település forgalmasabb keresztezõdéseibe. A tartóoszlopok a következõ helyeken lettek elhelyezve: Gesztenye sor — Széchenyi utca; Nyíl utca — Széchenyi utca; Széchenyi utca — Bethlen G.
utca — Szövetkezetek útja; Óvoda utca — Mikszáth Kálmán utca; Gárdonyi Géza utca — Márvány utca; Alkotmány utca — Iskola utca;
Alkotmány utca — Határ utca; Határ utca — Jókai
utca; Jókai utca — Kossuth utca — Esze Tamás utca; Dinnyésen a Vörösmarty utca — Kossuth utca; Bóné Kálmán utca — Ady Endre utca; Posta
utca — Bóné Kálmán utca; Vörösmarty utca —
Gárdonyi Géza utca — II. utca; Ady Endre utca —
Kossuth utca; Bóné Kálmán utca — Semmelweis utca.
Helyi vállalkozókat is reklámoznánk ezeken
az oszlopokon. A TDM tagok 10 ezer, a nem
TDM tagok 15 ezer forintos áron juthatnak hozzá ehhez a lehetõséghez. Mérlegeljék a lehetõséget és érdeklõdjenek a 06(30)653-73-50 telefonszámon Fekete György vagyonkezelõ úrnál.
Lehetõség szerint január végéig jelezzék szándékukat!

H. M.

Tóth István
polgármester
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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

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

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 2012. január 12-tõl 31-ig
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.

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

A VHG konténeres
hulladékszállítással kapcsolatos
telefonszámai: 22/579-185 vagy
30/552-7778

2011. december 14-én rendkívüli ülést tartott a képviselõtestület

22/570235

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

Helye:
Gárdony, Gárdonyi Géza utca
4. (volt idõsek otthona)
Ideje:
H-P.: 17—6 h, Sz-V.: 7—7 h
Tel.: 22/355151

Napirenden volt...

Anyakönyvi hírek
2011. december hónapban
házasságot kötöttek:
Ábri Ilona és Csonka Tamás
Sok boldogságot kívánunk!

Beépítési kötelezettség
törlése
Az agárdi városrészben, a
Veréb utcában egy 1992-ben
vásárolt telekre annak idején
1994. december 31-i határidõvel beépítési kötelezettséget
írt elõ az önkormányzat. Az
építkezést megkezdték, de az
nem fejezõdött be. A tulajdonos 2011-ben elhalálozott, az
örökösök el akarják adni a telket, s kérték a megörökölt kötelezettség törlését. Mivel a
korlátozás okafogyottá vált, a
testület elfogadta a kérelmet.
Springer Ferenc tér
A képviselõ-testület elfogadta az a javaslatot, hogy a
Touring Hotel melletti névtelen közparkot, ahol szeptemberben dr. Springer Ferenc
szobrát állították fel, Springer
Ferencrõl nevezzék el. Az elnevezésben a doktori cím nélküli névváltozat szerepel.
Kommunális adó helyett
építményadó
A lakásingatlanok tulajdonosai lakásaik után a jövõben
nem kommunális adót, hanem a lakás nagyságához igazodó, sávos mértékû építményadót fizetnek, döntött a
testület. Egy átlagos 50 m2
nagyságú lakás esetében ez
szinte változatlan terhet jelent, az 50 m2 feletti lakásoknál pedig a lakás nagyságával
arányosan, degresszív módon
nõ a többletteher mértéke.
Magánszemélyek tulajdonában lévõ lakások esetében
ez a következõképpen alakul:
a./1—50 m2 esetén 300 Ft
négyzetméterenként
b./51—100 m2 esetén 15.000
Ft és az 50 m2 feletti rész után
150 Ft négyzetméterenként,
c./101—150 m2 esetén 22.500
Ft és a 100 m2 feletti rész után
125 Ft négyzetméterenként,
d./ 151 m2 után 28.750 Ft
és a 150 m2 feletti rész után
100 Ft négyzetméterenként.
A kommunális adót eddig
nem fizetõ 70 év felettiek 50
százalék kedvezményt kapnak. Szaniszló Elemér a nyugdíjasok nevében az ülésen az
adó további mérséklését kérte,

a testület azonban a közteherviselés elvére hivatkozva kérésének nem adott helyt.
(Részletesebben az aljegyzõi
tájékoztatóban a 6. oldalon.)
Gárdony város
sportkoncepciójának
elkészítése
Gárdony város 2011—2016
közötti sportkoncepciójának
elkészítésével megbízta György
Lászlót. A szerzõdés szerint az
elkészítési határidõ 2011. október 31. volt, amelyet a testület
december 31-re módosított.
A Sárkány Vár Bölcsõdét
üzemeltetõ kft-k
egyetemleges
mûködésnek igazolása
Gárdony Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
felkérte a dr. Sárkány Márta
Nonprofit Kft. képviselõjét,
hogy tárja a képviselõ-testület
elé annak bizonyítékát, miszerint az Önkormányzat és a
Sárkány-Vár Bölcsõde Nonprofit Kft. által 2009. szeptember 1-jén megkötött ellátási
szerzõdés alapján a bölcsõdei
szolgáltatást a Sárkány-Vár
Bölcsõde Nonprofit Kft. és a dr.
Sárkány Márta Nonprofit Kft.
egyetemlegesen végzi a szerzõdés létrejöttétõl kezdõdõen.
A Sárkány-Vár Bölcsõde
szerzõdésfelmondási ügye
A Sárkány-Vár Bölcsõde
Nonprofit Kft. képviselõje a
2011. november 30-i testületi
ülésen úgy nyilatkozott, hogy
a megnövelt pénzügyi támogatás ellenére nem tudják tovább ellátni a szerzõdés
alapján rájuk háruló bölcsõdeüzemeltetési kötelezettségeket, s a szerzõdést a kft. 2012.
január 1-tõl kívánja felmondani. Az önkormányzat álláspontja azonban az, hogy a kft.
egyoldalúan nem, csak közös
megegyezéssel mondhatja fel
a szerzõdést. Ezért a képviselõk a felmondás módjának
megváltoztatását
indítványozták, eközben azonban a
kft. jelen lévõ képviselõje, dr.
Sárkány Márta visszavonta az
elõzõ testületi ülésen bejelentett felmondást, mert a bölcsõdések szülei a felmondással
nem értettek egyet.
December 21-én a testület
rendes ülésén az alábbi határozatok születtek:
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Önkormányzat
1.) Az elsõ napirendi pontban a testület tájékoztatást kapott a két ülés között történt
fontosabb eseményekrõl és a
lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
2.) Tájékoztató a térségi és
a helyi TDM Szervezetek
munkájáról
A képviselõket Somossy Eszter, a Gárdonyi TDM Szervezet
vezetõje tájékoztatta az elmúlt
évben végzett tevékenységrõl.
A testület a beszámolót elfogadta.
3.) Vagyonrendelet módosítása
A Gárdony vagyonáról szóló rendelet eddig nem tartalmazta a város forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanjait tételes bontásban. Az új
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen a testület most pótolta
ezt a hiányosságot.
4.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
A testület a Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft.
2012. évi lakossági hulladékszállítási javaslatai közül azt a
változatot választotta, amely
összességében kismértékû díjcsökkentést tesz lehetõvé, a
szolgáltatási színvonal minimális visszaesése mellett (a
zöldhulladék mennyisége és
szállítási gyakorisága csökken).
5.) A 2012. évi munkaterv
elfogadása
A munkaterv szerint az idei
évben a képviselõtestület az
üléseit szerdai napokon (általában az adott hónap utolsó szerdáján) a földszinti tanácskozó
teremben tartja. A testület
évente 4 alkalommal közmeghallgatást tart. Az elfogadott
határozat tartalmazza az ülések tervezett (a késõbbiekben
bõvülõ) napirendjét is.
6.) A szennyvízszolgáltatás
2012. évi díjának megállapítása
A képviselõk olyan tartalmú határozatot fogadtak el,
amely a Vidékfejlesztési Miniszter által a 2012. évre vonatkozó díjrendeletben megállapított szennyvíz-szolgáltatási díjakat tekinti érvényesnek. A minisztériumhoz benyújtott javaslat szerint a csatornaszolgáltatási alapdíjban

48 %-os emelkedés várható, a
fogyasztáshoz igazodó (m3) díj
azonban nem változna, így
összességében csak kismértékû
díjemelkedés következhet be.
7.) Fókusz Szociális Szolgálat új szakmai programjának
és SzMSz-nek jóváha- gyása
A képviselõtestület jóváhagyta a Fókusz Szociális Szolgálat Alapszolgáltatási Központ új SzMSz-ét és szakmai
programját. Az új dokumentumok az idõközben bekövetkezett jogszabály-változásokkal
és a lakosság szociális helyzetének változásával összhangban készültek el.
8.) Ellátási szerzõdés felülvizsgálata
Mivel a szerzõdéssel kapcsolatban új fejlemény nem
merült fel, a témát levették a
napirendrõl.
9.) Pályázat újságkiadásra
Az önkormányzathoz öt érvényes pályázat érkezett be az
újság kiadására, ám egyik sem
kapta meg a szükséges szavazatmennyiséget, így a testület
egyelõre nem hozott döntést a
helyi lap megjelentetésérõl.
10.) Partmenti terület pályáztatása
A képviselõ-testület pályázatot írt ki a gárdonyi 5420/10
hrsz-ú terület hasznosítására.
A beérkezési határidõig egy
érvényes pályázati anyag érkezett. A nyertes a gárdonyi
Tórend Ingatlanfejlesztõ és
Építõipari Kft., amely 15.000,Ft/m2 + ÁFA áron 6320 m2 területet vásárolhat meg az
agárdi yachtkikötõ mellett. A
területre a kiírás szerint magas
színvonalú szálloda, apartmanok vagy lakások építhetõk.
11.) Az Agárdi Gyógy- és
Termálfürdõ Zrt. kérelme
Az elõzõ ülésen elhatározott
alaptõke emelés módját, az ehhez kapcsolódó jogi és pénzügyi szabályozást fogadta el a
testület.
12.) Az Agárdi Zöld Kft.
Alapító Okiratának módosítása
A kft. tevékenységi körét
bõvítette képviselõ-testület.
13.) A Gárdonyi Kft. ügyvezetõje kinevezése
A képviselõk a Gárdonyi
Kft. ügyvezetõjévé — változatlan feltételekkel — 2012. december 31-ig ismét Kotsis Ferencet
választották meg.

P OLGÁRMESTERI

JEGYZET

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
A karácsonyi ünnepekre készülõdés jegyében
telt el december jelentõs része. Kisvárosunk ünnepségei közül kiemelkedtek az Alborada Kórus
szívet-lelket gyönyörködtetõ hangversenyei,
Dinnyés karácsonyi ünnepe és az agárdi Karácsonyváró. E programok szervezõinek és szereplõinek Gárdony valamennyi lakosa nevében köszönetet mondok.
Gárdony képzeletbeli karácsonyfája alá is került ajándék. A Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatunk eredményeként közel 20 millió
forintot nyertünk az agárdi iskola még konvektorral fûtött részének központi fûtésre átszereléséhez. Ezzel az egész iskola termálvízzel fûthetõvé válik. A következõ fûtési szezonban már jelentõs megtakarításaink lesznek. Köszönöm
L. Simon László képviselõ úrnak sikeres közbenjárását.
Kedvezõ híreket hallottunk a Semmelweis utca környékének felszíni vízelvezetésére beadott
pályázatunkról is.
A hamarosan megjelenõ kiírástól függõen 200
vagy 300 millió forint EU-s támogatásra nyújtunk be pályázatot a Napsugár strand és környékének fejlesztésére. Igazi családbarát, színvonalas szolgáltatásokat nyújtó élmény és rekreációs központtá alakítjuk a partszakaszt.
Szerencsénkre újabb vállalkozók szeretnének
a tóparti szakaszunkon fejlesztésekbe kezdeni.
Pályázatot írtunk ki a Park strand nyugati végén
lévõ, megszüntetett kikötõ felújítására és bérlésére. A kikötõhöz szükséges szolgáltatások biztosítására 2100 m2 területet biztosítunk minimálisan 15.000 Ft/m2+ÁFA áron. A várható bevételbõl biztosítjuk más pályázataink önrészét.
Tisztelt Gárdonyiak!
Az Országgyûlés döntése értelmében 2011. január 1-tõl egyszerûsített eljárással honosíthatjuk
más országok állampolgárait, akik bizonyítják
magyarságukat. Kisvárosunkban 2011-ben 35 új
magyar állampolgárt eskettünk ünnepélyes keretek között. Bízom benne, hogy 2012-ben is lesznek ilyen megható és lélekemelõ ünnepségek
hivatalunkban.
Boldog Új Esztendõt kívánok városunk valamennyi
lakójának!

Tóth István
polgármester
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Közlemények, hirdetmények

Tájékoztató

Új dohányzásellenes
szigorítások

a helyi adókat érintő változásokról
Gárdony Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2011. december 14-ei ülésén a helyi adókat
érintõ változtatásokról döntött.
A város területén található lakások tulajdonosai eddig a 15.900
Ft összegû kommunális adó révén
egységes adóterhet viseltek, melybõl 100 m2 alapterületû lakásig az
állandó lakosok 1.900 Ft kedvezményben részesültek.
A Képviselõ-testület döntése
nyomán 2012-tõl az önkormányzati lakások bérlõinek kivételével
a kommunális adó megszûnik. A
lakásingatlanok tulajdonosai lakásaik után a jövõben nem kommunális adót, hanem a lakás
nagyságához jobban igazodó, sávos mértékû építményadót fizetnek. 50 m2 nagyságú lakás alatt az
új adó az eddigiekhez képest kisebb terhet jelent, még az 50 m2
feletti lakásoknál a lakás nagyságával arányosan, degresszív módon nõ az adó mértéke. A
változtatás célja az volt, hogy a lakások tulajdonosait érintõ építményadó
bevezetése
révén
arányosabb közteherviselés valósuljon meg, és akinek nagyobb lakása van, az nagyobb mértékben
járuljon hozzá a város mûködtetéséhez. Magánszemély tulajdo-

nában levõ lakásra vonatkozóan
megállapított adótábla:
•1—50 m2 alapterületig 300 Ft/m2
• 51—100 m2 között 15.000 Ft és
az 50 m2 feletti rész után 150 Ft/m2
• 101—150 m2 között 22.500 Ft és
a 100 m2 feletti rész után 125 Ft/m2
• 151 m2 alapterület felett 28.750
Ft és a 150 m2 feletti rész után 100
Ft/m2
Ennek alapján példaként kiragadva 50 m2 lakás után 15.000 Ft,
75 m2 lakás után 18.750 Ft, 100 m2
lakás után 22.500 Ft, 125 m2-es lakás után 25.625 Ft, míg 150 m2-es
lakás után 28.750 Ft évi adót kell fizetni.
A 70 év feletti állandó lakos lakástulajdonosok 50 százalékos
adókedvezményben részesülnek.
Az adóalanyok elõreláthatóan
2012. februárjában kapják kézhez
a bevallási nyomtatványt, melynek visszaküldését követõen, a lakásra vonatkozóan általuk bevallott adatok alapján kerül kivetésre
az építményadó.
Bízunk benne, városunk Polgárai megértik, hogy az adórendeleteket érintõ módosítások az arányosabb közteherviselést és a város mûködõképességének fenntartását szolgálják.
Jankovics Zoltánné aljegyzõ

Január 1-tõl tilos a dohányzás
a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek
zárt légterû helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken,
a tömegközlekedési eszközökön
és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok
mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.
A jövõben szabadtéren sem jelölhetõ ki dohányzásra alkalmas
terület a közoktatási intézményeknél, gyermekóléti-, gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.
Dohányzóhelyet csak szabad
levegõn, a bejárattól legalább öt
méterre lehet kijelölni, kivéve
azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál
van lehetõség.
Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási
Intézet munkatársai és a közte-

rület felügyelõk figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól
magánszemélyek
esetében akár 50 ezer forintos,
intézmények esetében pedig 2,5
millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a
szigorított törvényt.
Magyarországon ma tíz emberbõl négy dohányzik és ennek következményeként tizennyolc percenként meghal egy
honfitársunk. A hatóságoknak
nem az a céljuk, hogy minél
többet bírságoljanak, hanem,
hogy a tiltás miatt még többen
leszokjanak a cigirõl. Ez egy jó
alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktõl! Határozzák el magukat és
forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a
www.leteszemacigit.hu weboldalt.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv

Önkormányzati hirdetmény

R É S Z L E T ES PÁLYÁZATI K IÍR ÁS
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,
cégszerõ aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva — a pályázatra utaló jelzéssel
nyújthatják be.
3. Az ingatlan adatai: Gárdony, belterület
5318/4 hrsz-ú ingatlanból a késõbbiek során kivett (5318/9 hrsz-ú, kb. 2207 m2
alapterületõ) ingatlan.
4. Pályázni a terület-felhasználás módjának és minõségének leírásával lehet, azzal,
hogy a pályázó feladata az ingatlan mellett
található un. „Madárvárta kikötõ” rendbetétele és üzemeltetése.
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: Polgármesteri
Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út
20—22.)
Polgármesteri Titkárságán 2012. január
16. 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: Gár-

dony Város Polgármesteri Hivatala, idõpontja: 2012. január 16. 10.30 óra.
A pályázatok felbontása a nyilvánosság
kizárásával zajlik.
Az ajánlatok elbírálására a képviselõtestület 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 és az úgynevezett. „Madárvárta kikötõ” rendbetételére, üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket 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 4. 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 — amelybýl 1 példányt minden oldalon eredetiben,
cégszerõ aláírással, magánszemélyeknél
eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott
aláírásával ellátva — a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.
A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat az
5318/4 hrsz-ú terület hasznosítására”.
Az ajánlattevõ meghatalmazottja köteles
közokirattal vagy teljes bizonyító erejõ 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 kötele-

zettséget 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 tájékoztatástharmadik 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 21.
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Hitélet, iskola, civilek
Katolikus hírek — Karácsonyi angyalok
A december hagyományosan a karitászcsoportok
nagy aktivitásával zajlott. Az
önkéntesek egy EU-s élelmiszersegély keretében, nagy
városi összefogással 670 kg
lisztet és 2100 kg száraztésztát osztottak ki a négy városrészben, 105 család részére.
A város karitász csoportjai
továbbá 91 db tartós élelmiszercsomagot ajándékoztak
agárdi, gárdonyi, csiribpusztai és dinnyési családoknak,
összesen 180.000 Ft értékben.
A karitászcsoportok részt
vettek a városi karácsonyváró napon is. A részvételi lehetõséget ez úton is köszönjük
a szervezõknek! Az ilyenkor
szerzett bolhapiaci bevétel a
karitász csoportok éves költségvetésének legfontosabb
pillére. Itt szeretnénk felhívni az olvasók figyelmét, hogy
szívesen várunk fölöslegessé

vált, jó állapotú dísztárgyakat (váza, gyertyatartó) és játékokat, melyek eladása
szintén a rászoruló családok
javára történik. A felajánlások a templomok sekrestyéiben leadhatók, „Karitásznak” megjelöléssel.
Az óév fontosabb statisztikai számadati a gárdonyi és
agárdi adatok összesítésével
a következõk: megkereszteltek száma 33 fõ, elsõáldozók
száma 17 fõ, esküvõkbõl 4
volt, temetésekbõl pedig 37.
Az ökumenikus imahét
várhatóan január második felében kerül megrendezésre,
ilyenkor református testvéreinkkel hagyományosan közös
imaórákat szoktunk tartani. A
részletek a templomok hirdetõtábláin és honlapunkon
lesznek megtalálhatóak.
Összeállította:
Fánczi Gábor

Református hírek — Missziói küldetés
„Semmiért ne aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadásban tárjátok fel kéréseiteket Isten elõtt…” Fil. 4: 6
Bátorítson meg bennünket a
fenti ige a 2012-es esztendõben,
boldog újesztendõt kívánunk a
kedves Olvasónak! Szeretettel várunk mindenkit közösségünkbe,
aki nem aktív tagja egy gyülekezetnek sem, s vágyakozik Isten megismerésére.
Egyházközségünk
célja, a megújult Presbitérium vezetésével, hogy a Nagyparancsolatot megélve (Máté evang. 22: 37),
Jézus által megfogalmazott missziói küldetését teljesítse lakóhelyünkön. Azaz megkeressük, megszólítsuk, befogadjuk, tanítsuk és támogassuk testvéreinket, hogy hitben járva, senki el ne vesszen, hanem örök élete legyen!
Január 26-án és 27-én tartjuk,
római katolikus testvéreinkkel az
ökumenikus imanapokat: csütörtökön Agárdon a katolikus temp-

Hírt adunk magunkról
Életet az Éveknek agárdi nyugdíjas klub
A Gárdonyi Újság novemberi számában Hírt adunk
magunkról címmel írtunk az
Életet az Éveknek agárdi
nyugdíjas klub tevékenységérõl, programjairól. A cikk
hatására többen is csatlakoztak hozzánk. Most ismét hírt
adunk magunkról.
Karácsonyvárónk és Óévbúcsúztatónk remekül sikerült. A Chernel Iskola alsó
tagozatos diákjai és tanulói
Klausz Marika tanárnõ vezetésével megható, színvonalas,
kedves betlehemi történetet
adtak elõ. Nagy sikerük volt.
Klubtársaink énekkel, verssel, prózával színesítették és
tették felejthetetlenné a délutánt.
Értékeltük az elmúlt évben történteket, valamint felkészültünk az Óévbúcsúztató megszervezésére. Mivel
minden klubtagunk nem tudott részt venni a szilveszteri
mulatságon, ezért hívtunk
vendégeket is a Nyárutó
klubból, a dinnyési Iglice
népdalkör tagjaiból, valamint
a klubon kívüli nyugdíjasokból, akiket szívesen fogadtunk tagságunk körében. Az

Óévbúcsúztató hangulatát a
Csóbor Pincészet remek boraival alapoztuk, a Sasa Com
Kft. süteményeivel édesítettük, a Laci ABC hozzájárulásával koronáztuk meg.
Az est hangulatát és tartalmát a jó zene, különféle társasjátékok fokozták, a szponzoroktól kapott támogatások
pedig feledtették velünk korunkat és mindennapi gondjainkat.
Ezúton is köszönjük nagylelkû adományaikat és nem
utolsó sorban az önkormányzat által biztosított klubhelyiséget, melyet az Óévbúcsúztatóra kifestettek, illetve rendbehoztak.
Megköszönjük azok munkáját, akik szervezõtehetségükkel, anyagiakkal hozzájárultak a sikerhez.
Ezentúl összejöveteleink
hétfõnként 14 órakor lesznek
az agárdi közösségi házban.
Boldog és sikeres új esztendõt kívánunk!
Damniczky Ernõ
a nyugdíjas klub tagja

lomban, pénteken az Élet Fája református gyülekezeti házban,
Gárdonyban. Az alkalmak 18 órakor kezdõdnek. 27-én, pénteken
az igehirdetés után a Life Gospel
Énekegyüttes fog fellépni. A koncert ingyenes.
Folytatjuk Családi istentiszteletek sorozatunkat: Dinnyésen január 22-én 15 órakor, Gárdonyban
február elsõ vasárnapján, azaz 5-én
szintén 15 órától lesznek az elsõ
családi összejövetelek. Honlapunkról tájékozódhat a részletekrõl. (www.gardonyrefhir.hu)
Rendszeres alkalmaink: vasárnapi istentiszteletek Agárdon fél
10-tõl, Gárdonyban 11 órától. Kedden 3-tól bibliaóra Gárdonyban;
szerdán 10-tõl baba-mama kör,
tornával; csütörtökön 3-tól bibliaóra Agárdon, a Közösségi Házban.
Szeretettel várjuk református és
érdeklõdõ testvéreinket!
Áldást, békességet kívánnak
a gyülekezet lelkészei és presbiterei.

Vetélkedõ a karácsonyi
ünnepkörbõl és matekból
Mozgalmasan telt az év utolsó hónapja a gárdonyi iskolában. Az alsó tagozatos gyerekek
ünnepi hangulatú vetélkedõn
vettek részt a szünet elõtti utolsó héten, a karácsonyi projekt
keretében. A vegyes csapatok a
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatokban mérték
össze tudásukat. Rajzoltak, mesét hallgattak, verseltek, karácsonyi jelképeket gyûjtöttek.
Különösen élvezték az interaktív táblás feladatokat. A legügyesebb csapat tagjai: Paizs
Ádám, Fehér Zsófia, Szerencsei
Evelin, és Koszorú István tanulók.
A felsõs osztályok is részt
vettek karácsonyi vetélkedõn,
ahol a karácsonyi szokásokkal
kapcsolatos kérdésekre kellet
választ adniuk illetve egy-egy
karácsonyi népszokást be is kellet mutatniuk. A versenyt végül
a 8. d nyerte, megelõzve az 5. d
és 6. d osztályok csapatait.
Idén is megrendezésre került a számítógépes rajzverseny amire több környékbeli
iskola is nevezett. Végeredmény: 1. Hajas Gábor (Pákozd)
2. Tóth Blanka (Gárdony) 3.
Cseh Martin (Agárd).
Matematikából is összemér-

ték tudásukat a diákok decemberben. Eredmények:
4. osztály: 1. Horváth Barnabás, 2. Varsányi Dóra, 3. Nagy
Gréta, Paulik Eszter és Pétervári
Dániel; 5. osztály: 1. Éles Erik, 2.
Szabó-Tóth Dávid, 3. Nagy Friderika; 6. osztály: 1. Ambrus Szilárd, 2. Paulik Péter, 3. Földi
Regina; 7. osztály: 1. Trautsch
László, 2. Paládi Zsófia, 3. Nagy
Vivien; 8. osztály: 1. Imre Lilla,
2. Házi Andrea, 3. Varga Renáta
December 16-án a zeneiskola
növendékei adtak karácsonyi
koncertet az iskolában. Gajdosné
Regényi Hedvig és Kovács Éva
zongoristái illetve Kis G László
gitárosai idén is bizonyították
tehetségüket a megjelenteknek.
A koncertet az iskola tanulóiból
álló tánccsoport karácsonyi témájú mûsora is színesítette. A
teljes karácsonyi hangulatot pedig az Oláh-Nagy Éva vezette iskolai énekkar produkciója tette
teljessé.
Nem múlhat el az év a színjátszó szakkörösök betlehemes
elõadása nélkül. Süle Gabriella
tanítványainak elõadása idén
is nagy sikert aratott a diákok
és tanárok körében.
Cs. B.
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Múltunkból

Jégpatkó, fakutya, deszkakorcsolya
(Folytatás az 1. oldalról.)
„Azóta sem láttam olyan
telet, mint az 1929-es volt” —
mondja Jung Feri bácsi. — Emlékszem, fölmentem a padlásra, kinéztem a csúcslikon: hát
Gárdony úgy nézett ki, mint
egy hóbucka, csak ott mutatkozott valami barnaság, ahol
állatokat tartottak.”

...és ide csatolták

Ilyen volt a jégpatkó...

A nyaralóélet akkoriban
bontakozott ki a tóparton, s
vele együtt a téli sportélet is. A
népszerûsítõ reklámanyagokon téli sportolási lehetõségekkel is csalogatták a leendõ
nyaralótulajdonosokat.
A
fényképeken korcsolyázókat,
fakutyázókat, sõt jégkorongozókat és (már akkor) jégvitorlásokat is lehetett látni. A
helybeli gyerekeknek azonban
nem tellett vitorlásra, de még
korcsolyára sem.

„Korcsolyát T-vasból csináltunk — meséli Feri bátyám.
— Lécbe vágtam egy vájatot és
abba illesztettem lapjával a Tvasat, aztán szöggel rögzítettem a fatalphoz. A »korcsolyát« földrótoztam a cipõre és
irány a jég.” Volt akinek elég
volt csak fél lábra is, és a másik lábával hajtotta magát. Erre a hajtó lábra jégpatkót is
lehetett szerelni, hiszen az
meg pont arra volt kitalálva,
hogy az ember lába ne csúszszon meg. Kengyelszerû kis
vasdarab volt, amelybõl lefele
vashegyek álltak ki. Madzaggal vagy szíjjal rögzítették a cipõhöz talpközép tájon —
mutatja Feri bácsi, akinek még

ma is megvannak a régi jégpatkói, melyeket maga vágott,
hajlított hordópántvasból. Ha
valaki még patkós cipõben is
attól félt, hogy elcsúszik, az a
lábára egy darab lazsnakot
(zsákvászont) is tekert. Patkót
használtak télen a halászok is.
A régi gárdonyi gyerekek
fakutyája sem olyan volt, mint
a reklámfotókon látszik. „Úgy
nézett ki, hogy volt egy darab
deszka, 25 centi széles és 60
centi hosszú és ebbe csináltunk vaslemezbõl éleket, két
söprûnyélbõl pedig hajtóbotokat. Egy barátommal, a Csinger
Pityuval egyszer ilyennel átcsúsztunk a Nagycsapáson
Sukoróra a nagymamájához
naspolyát enni. A Nagycsapás
egy nádmentes, tiszta vízfelület volt Kisvelence és Sukoró
között, akadálytalanul lehetett
siklani rajta, ha befagyott a tó.
Én ültem a fakutyán, Csinger
komám meg a vállamnál fogva tolt korcsolyával.” Feri bátyám úgy emlékszik, Pákozdra nagyobb teleken a jégen még lóval is átjártak, pontosabban lovasszánnal. Olyan
is volt, hogy lovasszánnal
mentek sást és kákát kaszálni,
hogy legyen a lovak alá az istállóba, mert elfogyott a szalma. Szegény világ volt.
Természetesen vágtak nádat is, tolókaszával. Ehhez kö-

tõdik Feri bátyám egyik régi
szép emléke, amikor a harmincas évek közepén a testvérével
és a nagyapjával vidrát fogtak
egyszer nádaratáskor. A nagypapa kutyája vette észre, és
összemarakodott vele. A vidra
a hegyes fogaival csúnyán
megtépte a kutya orrát, de végül csak elintézték. Kifejlett,
másfél méter hosszú példány
volt a farkával együtt. Nagy
híre lett ennek. Lenyúzott bõrét Pesten adták el egy szõrmésnek, s annyit kaptak érte,
hogy egy használt biciklit tudtak venni rajta, ami nagy szó
volt.

Fakutyázók a 30-as években

Gyerekkori, téli élmény a
halászok lékben hagyott varsájának a megdézsmálása is.
„Kivettük belõle a halat, nehogy valaki elvigye õket” mosolyog huncutul Feri bácsi.
Szegény világ volt, szép emlékekkel.
Csordás Lajos
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Kultúra

Aki mindig velünk ünnepel
Városunk ünnepségeinek,
reprezentatív rendezvényeinek évtizedek óta „arca”,
hangja és olykor ceremóniamestere is az idén 66 éves
Oláh János. A versben, prózában, énekben, hangszeres zenében is otthonosan mozgó
mûvészt életpályája során
többször is csupán egy hajszál
választotta el attól, hogy országosan ismert, híres elõadó
legyen, és — bár a sors végül
mindig másképp döntött —
nyoma sincs benne a csalódottságnak: derûs megelégedettséggel beszél az életérõl.
A zenei indíttatást a családi háttér biztosította: a szülei
is zeneértõ-zeneszeretõ emberek voltak (a Szenczi-Molnár
Albert Kórusban ismerkedtek
meg), a nagybátjya énektanár
és karnagy volt — az õ javaslatukra kezdett hangszeres zenével foglalkozni. Csellón
tanult — miközben kórusban is
énekelt —, és néhány helyi és
országos díj begyûjtése után
egy alkalommal, amikor épp
egy Kodály-darabot játszottak
a Pozsonyi úti református
templom karzatán, magától
Kodály Zoltántól kapott elismerést: „az ilyen, zenét szeretõ gyermekek jelenthetik a
magyar zenei élet jövõjét”.
Az általános iskolából már
a VII. évfolyam után a Konzervatóriumban (zenei tárgyakat oktató középiskola)
folytathatta volna a tanulmányait, ám abban az évben, és

a következõ esztendõben is
eltanácsolták a felvételin, egyértelmûen politikai okokból
(édesapja 1945 és 48 között,
a demokratikus idõszakban

Oláh János

tagja volt a Fõváros vezetésének, illetve az Országos Nemzeti Bizottságnak, ami a
pártállami rendszerben nem
bizonyult jó ajánlólevélnek).
Az életút itt kanyarodott el
elõször a klasszikus zenei
pályaivtõl: Oláh János „civil”
gimnáziumba került, de a zenétõl természetesen nem szakadt el. Olyannyira, hogy az
Árpád gimnázium jazz-zenekarában (akkor már nagybõgõn) együtt játszott Szörényi
Leventével (aki innen igazolt
az Illés együttesbe).
A következõ idõszakban
neves mesterektõl tanult énekelni, koncertek, hangversenyek, rádiófelvételek követték egymást, majd az Állami
Déryné Színházba került énekes-színésznek. A mûvészi

karrier innen is ívelhetett volna tovább, ám édesanyja tragikus halála nyomán vége
szakadt a vándorszínészi életnek.
1967-ben újabb esély kínálkozott: a Nyílik a rózsa országos nótaverseny döntõjébe
került. Itt végül a második helyet szerezte meg — az elsõ a
késõbbi Kossuth-díjas Gregor
József lett, akinek ezzel a gyõzelemmel indult a pályája (ez
a tény is jelzi a verseny rangját és színvonalát).
Oláh János ezután szakmát
tanult, mûszaki területen dolgozott kisiparosként, illetve
egy nevelõotthon mûszaki
gondnokaként. Városunkban
1987 óta él, azóta emblematikus szereplõje a helyi kulturális és mûvészeti életnek.
Szavalatai, prózai és zenei
elõadásai szorosan hozzátartoznak az ünnepekhez, 1994
és 2009 között egy programszervezõ cégben maga is részt
vett a jeles napok színesebbé
tételében (nem mellesleg: iskolások ezreit kalauzolta a
Gárdonyi-emlékházhoz, sokat téve a Gárdonyi-kultusz
fenntartásáért).
Lapunknak nyilatkozva arról is mesélt: boldoggá teszi,
hogy fiának és unokájának is
továbbadhatta a zene és a mûvészetek iránti vonzalmat, és
az is, hogy Gárdonyban befogadó közösségre és közönségre talált.
Hargitai Miklós

Kishírek a helyi kultúrából
Augusztus óta olvasható a
neten Galgóczy Ákos filmes
blogja, a http://galgoczyakosfilmkritikai.blogspot.com/-on. A
14 éves fiatalember, akinek
másik szenvedélye a tenisz (ld.
sporthírek), meglepõ érettséggel válogat a filmklasszikusok
között, s véleményét az olvasókkal is megosztja. Érdemes
olvasni, vele együtt újranézni
(vagy pótolni) a mozitörténet
legjobb alkotásait, vagy éppen
figyelmébe ajánlani megnézésre érdemes filmeket.
•
Meszes Tóth Gyula budapesti szobrászmûvész (1931—2010)
fia Gárdony városának ajánlot-

ta fel édesapja mûvészeti hagyatékát, ha a város biztosít
számára állandó bemutatóhelyet. A mûvésznek több köztéri szobra áll országszerte, s
jelentõs a kisplasztikai munkássága, fõleg az éremmûvészet terén szerzett elismerést.
A hagyaték befogadásáról még
nem született döntés.
•
Lélekbõl jövõ madár címmel megjelent Fenyvesi Lászlónak, a Dinnyési Fertõ természetvédelmi terület nevelési
munkatársának, emlékezetes
madármegfigyelések szervezõjének könyve, melyben lélekbõl jövõ meséket, verseket és

írásokat olvashatunk. A kiadvány ára: 956 Ft. Érdeklõdni,
rendelni a medmadardal2@ gmail.com címen lehet, illetve a madártúrákon személyesen is.
•
A városi könyvtár honlapján
(www. gardonykultura.hu) 2012.
január 2-tól elérhetõ a katalógus, ahol az olvasók szerzõ, cím
és téma szerint is kereshetnek
és a saját kölcsönzéseiket is ellenõrizhetik. A késõbbiekben
lehetõség lesz az interneten keresztül a kölcsönzési határidõt
meghosszabbítani és a kölcsönzésben lévõ dokumentumokra
elõjegyzést kérni.

VAN
PROGRAMJA?
JANUÁR 14. SZOMBAT

9 és 12 óra között a Velencei-tavi Mûvészetbarárok Körében Sáska Tibor tart festõkurzust. Helyszín:
Nemzedékek Háza
9.30-kor: Jószág és madarak
címmel Fenyvesi László elõadása
gazdaságában és madárgyûrûzés.
Találkozás Dinnyésen a Rózsa utca és a Rákóczi utca sarkánál.
14 órától ugyanott: Ismerkedés
a vadludakkal, az esti húzás megfigyelése és egy gyógyult lilik szabadon engedése. A szokásos részvételi díj: felnõtteknek 500, gyerekeknek 250 forint.
JANUÁR 21. SZOMBAT

Reggel 7 órától hagyományos
disznóvágás és disznótoros mulatság Dinnyésen, a Hagyományõrzõ
Központban.
JANUÁR 25. SZERDA

17 órakor a Gyógyító Kert Baráti Klub tartja szokásos foglalkozását Agárdon, a Közösségi Ház
klubtermében, (Márvány u. 27.sz.)
Elõadást tart Sóspataki Ferenc „Salaktalanítás, méregtelenítés elve és
gyakorlata” címen. A helytelen
életmód, és táplálkozás hatására az
elsalakosodás jelentõs mértékben
akadályozza a tápanyagellátást.
Az elõadás foglalkozik a megfelelõ
életmód és táplálkozás mellett a
gyógynövények használatával, a
böjttel, a vízivással, a diétával, a
mozgással, a helyes légzéssel. A
klubtagokon kívül is minden érdeklõdõt szeretettel várunk, a részvétel ingyenes.
JANUÁR 26. CSÜTÖRTÖK

17 órakor a Gárdonyi Bonsai
Klub foglalkozást tart Gárdonyban, a Nemzedékek Házában (Gárdonyi Géza u.2.) Napirend: „A
lonc /Lonicera Nitida/ bonsaivá
alakítása” — elõadás és gyakorlat
Sóspataki Ferenctõl. Diavetítés és a
bonsai kert aktuális teendõinek
megbeszélése. A részvétel ingyenes, a klubon kívüli érdeklõdõket
is szeretettel várjuk.
JANUÁR 27. PÉNTEK

21.00 órától szeretettel várják a
társasjáték-kedvelõ fiatalokat és
felnõtteket egy társasjáték estre
Gárdonyban, a Vasvári köz 5-ben.
A részvétel ingyenes. Ha van jó
társasjátéka hozza magával.
JANUÁR 28. SZOMBAT

9.30 A téli madáretetés fortélyaival való ismerkedés és madármegfigyelés Fenyvesi Lászlóval.
Találkozás Dinnyésen a Rózsa utca és a Rákóczi utca sarkánál. Felnõtteknek 500, gyerekeknek 250
forint.
13 órától ultibajnokság az agárdi közösségi házban (ld. a sportoldalt)
FEBRUÁR 11. SZOMBAT

9.30 Madárgyûrûzés és vadlúdles a dinnyési fertõn Fenyvesi Lászlóval. Találkozás a Rózsa utca és a
Rákóczi utca sarkánál. Részvételi
díj: 500 ill. 250 Ft.
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Országos mezõny a pezsgõfutáson
Ragyogó, napsütéses futóidõben rendezték meg a hagyományos Faxconn Pezsgõfutást Szilveszter délelõttjén az agárdi és
gárdonyi tóparton. A VVSI sporttelep kapujától elõbb a 13,7 kilométeres futás mezõnye indult el, majd az öt kilométeren
indulók. Sokan jelmezbe öltözve, Mikulássapkában, trombitával. Rajtszámot összesen 258-an váltottak, 120-an a hosszabb
távra, 138-an a rövidebbre, de sokan rajtszám nélkül, versenyen kívül csatlakoztak
hozzájuk. A legfiatalabb induló 7 éves, a
legidõsebb 74 éves volt. A helyiek közül
olyanokat lehetett felfedezni a mezõnyben,
mint Vígh András, Kiss Attila, Szabó Béla,
Szabó Péter, Pánczél Krisztián, id. Pók Jánosné,
Pókné Németh Mária (férje, ifj. Pók János, a
helyi futóélet szervezõje most térdsérülés
miatt nem indult, de mint szurkoló biztatta a versenyzõket), Tóth Réka, Szurok Eta,
Vargáné Kovács Klára, Kapócs Anikó és még
sokan mások. A helybeliek mindezzel

együtt kisebbségben maradtak a vendégekkel szemben, hisz nagyon sokan érkeztek
távolabbi településekrõl, Csákvárról, Érdrõl, Budapestrõl, Gödöllõrõl, de volt aki
Miskolcról, Szegedrõl, Pécsrõl és Tiszaalpárról jött el! Ami csak azt mutatja, hogy
az agárdi pezsgõfutás országos hírû.
A gyõztesek: 13.7 km, férfi: 1. Berecz Lajos (Érd), 2. Farkas Dáriusz (Arak), 3. Radics
Csaba (Bp. Honvéd); nõk: 1.Merényi Tímea
(Bp. Honvéd), 2. Tóth Melinda (Vedac), 3.
Györki Tünde (Bp. Honvéd) 5 km, férfi.: 1.
Amhauer Kristóf (Bp.), 2. Pápai Márton (Gödöllõ), 3. Mecséri András (Vedac); nõi: 1. Boros Nikolett (Dragon Aqua SE), 2. Szuna
Tamara (Mór), 3. Zsiga Mónika (Arak)
A díjakat (pezsgõket és ajándékcsomagokat) Tálos Péter, a FOXCONN ügyvezetõje, a verseny fõ támogatója, és Kovács
Zoltán háromszoros kajak világbajnok adta át.
-sl-

Hírek az Agárdi TC háza tájáról
Az Agárdi Teniszklub a velencei tó vonzáskörzetében és
a megyében is egyedülálló
eredményeket mondhat magáénak mind a versenytenisz,
mind pedig a társasági tenisz
terén a 2011-es évben. Kezdjük
a versenytenisszel. Korosztályos versenyzõink az idei évben nagyon szép sikereket
értek el régiós, és országos
szinten is. Nagyon sok érmet
szereztek, ezzel óriási örömet
okozva mind a szülõknek,
mind pedig a klubnak.
A klub felnõtt csapata is
szép eredményt ért el az OB
III. csapatbajnokságban. Fiatal versenyzõkkel felvértezve
bronzérmes helyen végeztek.
Meg kell említenünk amatõr
játékosainkat is, akik nagy
lelkesedéssel játszottak az év
folyamán a parkerdei pályákon. belõlük is verbuválódott
egy lelkes kis csapat, akik elindultak a megyei bajnokságban, és a középmezõnyben
sikerült végezniük. Így a
2011-es szezon végén szeretném megköszönni mindenkinek, hogy közremûködött a
klub sikereiben, és remélem
hogy az idei évben hasonló

eredményekrõl tudunk majd
beszámolni. Addig is mindenkinek jó felkészülést, a
korosztályos versenyzõknek
pedig a fedett pályás versenyszezonhoz sok sikert kívánunk!
Horog István

Év végi teniszsikerek
Az agárdi fiatal teniszezõk
az év utolsó hónapjaiban sem
pihentek. Több versenyen is
bizonyították tehetségüket.
Galgóczy Ákos október 15-én a
Hungaro Casing Kupáról
ezüstéremmel tért haza. Juhász
Lilla december10-én Szekszárdon a negyedik, majd egy héttel késõbb Budapesten a
harmadik helyet szerezte meg.
Január 6-tól pedig már a fedett
pályás korosztályos országos
bajnokságon kell bizonyítania.
Csereklei Petra november-

ben az I. kategóriás Hungaro
Casing Kupán egyéniben az
elõdöntõig jutott, harmadik
lett, párosban pedig második.
A decemberi Diego Kupán
pedig már sem egyéniben,
sem párosban nem talált legyõzõre, mindkét versenyszámot megnyerte. Mindhá
rom versenyzõ edzõje GalgóczyLajos.
Tavaly talán pont ezeken a
hasábokon kerestünk olyan
sport szeretõ, s a teniszt támogató helyi vállalkozókat, magánembereket, akik Petra pályafutását segíteni tudnák. Az idei év
is tele lesz nagy kihívásokkal
ezért változatlanul várjuk támogatók jelentkezését. Itt szeretnénk megköszönni a városi
sportalap és az Agárdi Teniszklub támogatását, mellyel segítették a sportoló felkészülését és
versenyzését.

Matyi, a teremkirály
A szokásosnál kevesebb, tizenhárom csapat vett részt a december 1718-án rendezett Karácsony Kupa
teremfoci tornán, amelyet immár tizenkettedik alkalommal rendezett
meg a Velencei-tavi Életmód Klub.
Korábban volt olyan év is, amikor
harminckét csapat indult, mondta a
fõszervezõ, György László. A kisebb
létszám ellenére erõs volt a mezõny és
kiegyensúlyozott. Mindenki itt volt,
aki az elõzõ években meghatározó
szerepet játszott. Meglepetés, hogy a
tavalyi gyõztes, a Puskás Akadémia
játékosaiból álló Fiatalok csapata, és a
többszörös gyõztes Bádogos (ezúttal
Senator Casino) vagy a hagyományosan jól szereplõ Rupi féle csapat (eddig Scholl, most Team Székesfehérvár) már a csoportmérkõzések
után búcsúzott, nem jutott a legjobb
hat közé, ahová a Játék Csatárok Nélkül, a Q Pac, a Four Trans, VSC, a Matyi FC és a Huligánok került be. A III.
helyért a Játék Csatárok Nélkül (hetesekkel) verte a VSC-t, a döntõben pedig a Matyi FC 5-2-re a Q Pacot. Így a
Matyi FC nyerte a Karácsony Kupát.
A velencei csapat egyébként a kapitányáról kapta a nevét.
Öregfiúk! Teremkupa!
A hagyományos öregfiúk tornát március 3-án rendezi meg a Velencei-tavi
Életmód Klub a gárdonyi tornateremben.
A csapatokban 35 év fölöttiek szerepelhetnek, vagy akik még az idén betöltik a 35.
életévüket / 1977-ben vagy elõbb születtek/. Információ: 06-20-980-6181-es telefonon György Lászlótól.

Ultibajnokság, huszonhetedszer
Január 28-án, 13 órától az agárdi közösségi házban rendezik a 27. Ultibajnokságot a Peregovits-vándorserlegért.
A versenyen bárki indulhat. Nevezési díj: 1000 Ft/fõ. Információ: Csóbor Jenõ: 20/927-8742

Gárdony Város Önkormányzata
megrendelésére
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Hogyan tovább helyi tévé?
(Folytatás az 1. oldalról)
Az utolsó adást követõ napon, délelõtt még egyszer
összejöttek a Tó Tévé munkatársai, s a stúdióban tartották
búcsúkoccintásukat.
A berendezés, a technika
és az archívum egyelõre marad, tudtuk meg
Kovács Ferenctõl, a Kábeltelevízió Építõ és
Szolgáltató Kft. vezetõjétõl. A huszonegy év
alatt összegyûlt, ezer
órányi tévéadást tartalmazó videoarchívum
õrzési helye szintén itt
lesz: az anyagokban
leggyakrabban szereplõ két városnak, Gárdonynak
és Velencének pedig a digitális másolatkészítés lehetõségét ajánlotta fel a tulajdonos.
Otthon a szokásos csatornán
továbbra is látható lesz a
képújság és egy ideig még a
Fehérvár Tévé is, bár a mûsorcsere egyezmény most
okafogyottá vált.
Értesültünk több jelöltrõl

is, aki a helyi televíziózást
folytatná. Mint megírtuk,
Máté G. Péter is tervezi, hogy
a Fehérvér Tévé részére
szerkesztene egy heti, velencei-tavi blokkot. Más eszközökkel, internettelevízióval

lépne a képernyõre a velenceito.infót mûködtetõ Simon
János, aki az év végén már
próbamûsort is készített. Információink szerint a Gárdonyi Hírmondó korábbi
szerkesztõje, Balogh Balázs is
tervez helyi tévés szolgáltatást. Támogatásukról a város még nem döntött.
Cs. L.

Gárdonyi Géza
szülõháza mellett
az ünnepekre felépültek az egri várat utánzó agárdi
rönkvár falai és
tornyai. A játszóvárként és rendezvényhelyszínként
funkcionáló létesítménybe még
nem lehet bemenni, átadása majd
tavasszal lesz. A vörösfenyõ cölöpökbõl épült látványosság 36 millió forintba került, melynek túlnyomó részét az
EU biztosította.

Új testvérvárosunk: Lesquin
December elején tízfõs küldöttség utazott Tóth István
polgármester vezetésével városunkból az észak-franciaországi Lesquinbe, hogy aláírják a két település közötti
együttmûködési szerzõdést. A rögzített célok közt szerepel a két nép életvitelének, hagyományainak, kultúrájának
megismertetése egymással, szellemi, kulturális csereprogram városaink között, s rendezvények szervezése a két nép
közötti barátság erõsítésére. Küldöttségünknek szeretetteljes fogadtatásban volt része, mondta Erdei Péterné, aki a
szerzõdést megelõzõ két éves elõkészítést irányította. A
Lille melletti városból a tavaszi Hal-Vad Fesztiválra érkeznek majd hozzánk vendégek.

A fináléban is Nagyok voltak
A Chernel csapata az októberi selejtezõn bejutott a
TV2 Nagy Vagy címû játékos sportvetélkedõjének középdöntõjébe, melyet december 10-én rendeztek a
budaörsi sportcsarnokban.
Az erõpróba most is három
vizes számmal kezdõdött:

az agárdiak mindhármat
megnyerték, majd nagyon
jól teljesítettek a szárazföldön is, egyebek mellett a 3an egy nadrágban történõ
labdavezetésben, a kötélhintás lovagvívásban, az alpintechnikás legóépítésben, a
sörösládatorony építésben,
a bevásárlókocsis bójakerülésben és az ötszemélyes sí-

gyaloglásban. Így csoportja
elsõ helyén jutott a csapat a
döntõbe,
melyet
még
ugyanaznap este rendeztek.
A fináléban már nemcsak az
ellenfelekkel és az akadályokkal, de az egész napi fáradtsággal is meg kellett
küzdeniük a mieinknek. E
küzdelmes nap
végén a 4. helyet
sikerült megszerezniük. A versenyben 54 iskola
indult: a 4. hely
fantasztikus eredmény. A csapat
(Bodor
Zoltán,
Czéczei
Flóra,
Czéczei János, Endrédy Eszter, Házi Zsuzsa, az
edzés közben megsérült Juhász László és a helyére álló
Tóth Péter, Molnár Bendegúz,
Nagy Cecília, Nagy Zsófia,
Szabó Péter, Szekeres Nóra
TV2 csapatkapitány és
Zsédely Zsombor) tényleg
Nagy volt. A középdöntõt
január 15-én 9.30-kor vetíti a
TV2.

A legjobb ifjú borászok között
A Csóbor Pincészet ifjú borásza, Csóbor-Kisari Linda a legjobb hat között végzett az Év Fiatal Borásza 2011 cím elnyeréséért hirdetett megmérettetésen. A versenyben 85 fiatal,
35 év alatti borászra lehetett internetes szavazatokat küldeni, nem egyetlen bor, hanem a jelölt egész eddigi teljesítményének értékelése alapján. Az elsõ hat helyezett között nem
rangsoroltak, csak a gyõztest hirdették ki a január 7-i díjátadón: Bodri Orsolya és ifjabb Figula Mihály azonos szavazatot kapva nyerte el a címet.

