I . é v f o l y a m 4 . s z á m 2 011. m á j u s

G á r d o n y

k ö z é l e t i

h a v i l a p j a

Fesztivál esõnappal

Ballagott a vén diák

Színes program, saját erőből, sztárvendégekkel

A Chernel István Gimnázium érettségizői április utolsó napján ballagtak. Harmincegyen végeztek idén a 13. osztályban,
de együtt búcsúzott velük az iskolaévektől
a Sándor Károly Futball Akadémia hat végzőse is.
Az akadémisták búcsúbeszéde után a
12.-esek köszöntek el a ballagóktól, majd
Csordásné Bölcsics Márta igazgatónő
mint osztályfőnök mondott személyre szabott útrabocsátó szavakat tanítványainak.
„Az első szó, ami rólatok eszembe jut: a tehetség” – mondta, s arra kérte őket, használják tálentumukat az életben is.
Válaszul a ballagók köszönték meg tanáraiknak emberré csiszoló fáradozásukat,
felelevenítették legszebb közös élményeiket, közösséggé formálódásuk folyamatát,
s az osztály jelképévé lett csirkefigura
megszületését.
(Folytatás a 8. oldalon.)

A tüzijáték után Tóth Vera és barátai léptek színpadra...

Vigassággal fordult májusba az április
városunkban, a hal, a vad, a bor és a pálinka jegyében. Négy év alatt legnagyobb rendezvényünkké nőtte ki magát
a Hal-Vad Fesztivál. Talán nem tévedünk
nagyot, ha tízezer fő körülire tesszük az
idei látogatottságot.
A hangulatot jelezte, hogy még az agárdi szimbólumnak számító „ezüst szarvas”
szobrot is bevonták az ünneplésbe: agancsát paprikafüzérrel díszítették, nyakába pedig partedlit kötöttek. Aki szorosan a

fesztivál tematikájához kívánt igazodni, az
körülbelül nyolc borászat és nyolc-tíz „pálinkászat” kínálatát kóstolhatta végig (belőlük
kicsit kevesebb volt, mint tavaly), vadból
rendelhetett muflont pörkölt formájában,
halból akár harcsát is halászlé alakban a Nádasék bográcsaiból. Halászlé főzésben kistérségi versenyt is hirdettek. Ezt a Pákozdi
Trió nevű csapat nyerte meg a Zichyújfalui
Vadhajtások és a Dinnyési Ivócimborák
előtt. Nyársra került még egy ökör is, és két
nap alatt elfogyott.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Strandkörkép
szezon elõtt
Biztató jelekkel indul az idei strandszezon: a tó ökológiai állapota kitűnő, és a
szakmai előrejelzések szerint a lakosság
idén is a belföldi nyaralást fogja előnyben
részesíteni – ha az időjárás is kedvezően
alakul, akkor minden „külső” feltétel adott
lesz egy kiváló idényhez. A tópart (nagyrészt állami tulajdonú és kezelésű) épített
infrastruktúrája ugyanakkor elaggott állapotban van.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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Fesztivál esõnappal
Színes program, saját erőből
(Folytatás az 1. oldalról.)
Rendszerint a fesztiválra jönnek látogatóba testvérvárosaink is, akik
a maguk kulturális műsorával még színesebbé teszik a rendezvényt. A
postbauer-hengiek például szombat reggel szarvasbőr nadrágos viseletükben rendeztek zenés nyitófelvonulást a 7-es út mentén, a mi gólyalábasaink és meteorosaink kíséretében.
Mintegy hatvan kézműves, árus is kirakodott. Érkeztek az ország
minden tájáról, még a határon túlról is (például egy sajtárus az ausztriai Mariazell mellől jött, egy néni Kolozs megyéből hozta eladni
gyöngyékszereit). De jött szappanfőző, fazekas, fafaragó, késes, még
madárhang árus is. És volt mozdulatmutatványos, solymász, tűzzsonglőr. Valódi vásári forgatag kerekedett. Legalább is szombaton.
Vasárnap a rendre meginduló eső megritkította a vendégsereget, a gyermek horgászversenyt pedig egy komolyabb zápor teljesen
el is mosta, s a Grand lovasudvar hátasait is idő előtt be kellett menekíteni az esőről - miközben előző napon ugyanott a sárkányhajóbemutató és kipróbálás zavartalanul zajlott. Amúgy a megszokott
békés, vidám hangulatban folyt a tóparti szezon immár hagyományosnak számító felvezető rendezvénye, a finom étkek és itókák mellett, kulturális csemegékkel.
Kitűnő előadókat hallgathattunk az idén. A nyitónap estéjén a nagykoncertet a 2010-ben Fonogram-díjjal elismert, miskolci Holdviola adta, másnap este a tűzijáték után Tóth Vera és barátai léptek színpadra,
jelentős számú, s remek hangulatban lévő közönség előtt. Szegény
Szabó Leslie másnap jóval gyérebb nézőseregnek énekelt az Agárden
kisszínpadán. De ebben is az eső ludas. Felléptek helyi együttesek is:
a Kiss G. Group, a különleges hangzású, a popot komolyzenével ötvöző Leggierock, színpadra lépett az Iglice népdalkör. Megmutatták magukat a helyi tűzzsonglőrök, a zumbatáncosok, a dinnyési bábkör, s a
bohócparádét is helyi pirosorrúak adták.
A fesztivált csupán a bevételekből finanszírozta a város. A gárdonyi rendőrség kiemelt jelenléttel készült az eseményre: egyrészt a
megnövekedett közúti forgalom biztonságát igyekeztek garantálni,
másrészt pedig civil ruhás, a fesztiválozók között szolgálatot teljesítő rendőrök közreműködésével a zseblopásokat, kifosztásokat próbálták megelőzni. Sikerrel.
Cs. L. – H. M.
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Polgármesteri hivatal
Gárdony Város Polgármesteri Hivatal
munkanapokon 7.30–16.00 között
hívható telefonszámai
Polgármester:
Tóth István
Jegyző:
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
Szervezési és Jogi Iroda:
dr. Sántha Tibor jogi irodavezető
Pénzügyi Iroda:
Papp Gabriella irodavezető
Adó Csoport:
Merklné Piros Manuéla
Műszaki Iroda:
Nagy Lajos irodavezető
Igazgatási iroda:
Jankovics Zoltánné aljegyző
Okmányiroda:
dr. Pongrácz Erika irodavezető
Okmányiroda:
ügyfélszolgálat
Gyámhivatal:
Némethné Vida Mariann hiv. v.
Közterület-felügyelet:

22/570094
22/570 235
22/570236
22/570101
22/570238
22/570027/238
22/570237
22/570223
22/355914 v
22/570222
22/356992
30/8593224

Polgármesteri Hivatal:
22/355-370; 22/570027; 22/570028; 22/570100;
fax: 22/355375

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hivatal: hétfő: 8–12-ig és 13–17.30-ig, szerda:8–12-ig,
péntek: 8–12-ig
Okmányiroda: hétfő: 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
Jegyzői fogadónap: minden hónap 2. és 4.
szerdája 8–12-ig és 13–16-ig

Gyógyszertári ügyelet 2011. május 12. – május 31.
Hétköznap 21 óráig van ügyelet 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 a Székesfehérváron, a József utcai patikában van
ügyelet vagy Gárdonyban az orvosi ügyeleten lehet gyógyszerhez jutni sürgős esetben.
V. 12.
V. 13.
V. 14–15.
V. 16.
V. 17.
V. 18.
V. 19.
V. 20.
V. 21–22.
V. 23.
V. 24.
V. 25.
V. 26.
V. 27.
V. 28–29.
V. 30.
V. 31.

Gárdony, Szabadság út 16.
Velence, Új SZTK
Agárd, Zafír, Balatoni út 62.
Kápolnásnyék, Fő út 18.
Gárdony, Szabadság út 16.
Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
Agárd, Zafír, Balatoni út 62.
Gárdony, Szabadság út 16.
Kápolnásnyék, Fő út 18.
Kápolnásnyék, Fő út 18.
Velence, Új SZTK
Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
Agárd, Zafír, Balatoni út 62.
Velence, Új SZTK
Gárdony, Szabadság út 16.
Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
Kápolnásnyék, Fő út 18.

Orvosi ügyelet
Helye:
Gárdony, Posta u. 12.
Ideje:
H-P.: 17–6 h,
Sz-V.: 7–7 h
Tel.: 22/355151

Anyakönyvi hírek
2011 áprilisában házasságot kötöttek:
Timár Kitti és Szilassy Szabolcs
Kisari Linda és Csóbor Balázs
Sok boldogságot kívánunk!

Napirenden volt...
Április 13-án rendkívüli testületi ülést tartott az önkormányzat. A pontokba szedett napirend előtt szóba került a Tókörnyéki Hölgyek Társaságának a
szegény családok megsegítését célzó szociális kezdeményezése, a, zichyújfalui önkormányzat Gárdonnyal szemben
fennálló tartozásának első nagyobb összegű törlesztése, a
Duna Televízió látogatása (a
forgatócsoport a városunkban
zajló uniós fejlesztéseket járta
végig), és tájékoztatást kaptak
a képviselők az előkészítés
alatt álló – jellemzően energiakorszerűsítési – uniós pályázatokról is.
PR-közbeszerzés lezárása.
A turisztikai vonzerő fejlesztését célzó uniós fejlesztés kötelező PR- és marketing-teendőinek
ellátását célzó közbeszerzési pályázat érvényes és eredményes
volt. A kialakult sorrend alapján
a város a Lénia 2 Kft-vel köti
meg a szerződést.
Elővásárlási jog
Az önkormányzat lemondott
elővásárlási jogáról egy eladósorba került, a Napsugár strandon lévő elárusító pavilonnal
kapcsolatban.
Közös ingatlan
A testület hozzájárult, hogy
az Agárd, Balatoni u. 109. számú, a város kisebbségi résztulajdonában álló ingatlan többségi
tulajdonosa a jelzáloghitelét egy
kedvezőbb hitelre cserélhesse (a
megállapodás a város pénzügyeit nem érinti, az önkormányzati tulajdonrész tehermentes
marad).
Ciklusprogram
A képviselő-testület mandátumának idejére szóló városi
gazdasági program a jogszabályoknak megfelelően elkészült, azt a képviselők elfogadták. A ciklusprogram jövőképe
szerint Gárdony „innováció-orientált idegenforgalmi centrum,
kiváló életlehetőségeket biztosító, környezettudatos település”.
Fókusz alapító okirat
A FÓKUSZ Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása alapvetően az étkeztetés

és a házi segítségnyújtás telephelyének megváltoztatása miatt vált szükségessé.
Fókusz SZMSZ
A szolgálat szervezeti és
működési szabályzatának módosítása a telephely-változtatásra, illetve a nappali ellátás –
igényhiány miatti – megszüntetésére terjed ki.
Gárdonyfürdői strand
A képviselő-testület meghallgatta a strand pályázaton kiválasztott új bérlőjét. A képviselők
néhány apró technikai módosítással jóváhagyták a szerződés
tartalmát, és áldásukat adták a
kontraktus megkötésére.
Vállalkozási szerződés
módosítása
A képviselők által elfogadott
módosítás a Gárdony kettes fogászati körzetét ellátó fogorvosi vállalkozás székhelyváltoztatását tartalmazza.
Zárt ülés keretében tárgyalták a képviselők az Agárdi
Gyógy- és Termálfürdővel kötött
megállapodások módosítását,
amelyre a tervezett fejlesztések
kezdési időpontjának csúszása
miatt került sor. Miután a nyári
szezonban célszerűtlen lenne
építési munkákat végezni a fürdő területén, a kivitelezés az ősz
folyamán kezdődik el.
Május 5-én a testület rendes
ülésén folytatódott a döntéshozatal. Az éjszakába nyúló, maratoni ülés vendégei voltak a
megye és a város rendőri vezetői, a körzet országgyűlési képviselője, illetve a Humán Sztráda Nonprofit Kft. vezetője.
A rendőrség 2010-es éve
A testület meghallgatta a városi rendőrkapitány tavalyi évre
vonatkozó beszámolóját. Mint
kiderült, a város területén ismertté vált bűncselekmények
száma kismértékben emelkedett, ám ez inkább annak tudható be, hogy a 2009-es év
ebből a szempontból rendkívül
kedvezően alakult, összességében a közbiztonság lassan javuló trendje nem tört meg. Az
esetszám legnagyobb hányadát a vagyon elleni bűncselek-
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mények (betöréses lopás, illetve lopás) adják. A közterületi jelenlét érezhetően nőtt, ugyanakkor a szolgálatot jellemzően
20-22 éves, szerény rutinú fiatalok adják, ezzel kapcsolatban
a kapitány a lakosság megértését kérte. A baleseti helyzet
kedvezőbbé vált, halálos baleset tavaly nem történt. Az ittasan elkövetett balesetek száma
is csökkent. Egy körzeti megbízotti státuszt betöltöttek, a másik hely betöltése is folyamatban van. A jövőben újra lesznek
KMB-fogadóórák, és ismét várja majd a helyieket a rendőrségi tanácsadó iroda. Idén a
településre 31 új rendőr érkezik, közülük 16-an csak a szezonban lesznek nálunk, a többiek tartósan a városban maradnak. A képviselők a kapitányi
beszámolót elfogadták.
A Humán Sztráda
Nonprofit Kft. beszámolója
A testület meghallgatta a pszichiátriai és szenvedélybetegek
közösségi alapellátásának biztosításával foglalkozó szervezet
2010-es szakmai beszámolóját.
Az összefoglalóból kide- rült,
hogy az országos szinten tovább
romló droghelyzet helyben egyelőre nem okoz kezelhetetlen
problémát, a Humán Sztráda tevékenysége elsősorban az alkoholbetegekre és a különféle
pszichiátriai betegségekben szenvedőkre fókuszál.
KEOP pályázatok
Az NP Consult Kft. szakértői
beszámoltak az energia-korszerűsítési uniós pályázati lehetőségekről. Ezután a képviselőtestület úgy döntött, hogy a potenciális pályázati célokat a
megtérülési idő és a megszerezhető támogatás, illetve a szükséges önerő nagysága alapján
rangsorolják. A város az első körben a polgármesteri hivatal és a
dinnyési óvoda energetikai modernizációjára nyújt be pályázatot, a napelemes energiaellátás
helyszínének kiválasztását a
szakértőkre bízta a testület.
Zárszámadás
A testület a szakbizottságokban zajló tárgyalás után vita
nélkül, egyhangúlag elfogadta
a tavalyi költségvetés felhasználásának ellenőrzését szolgáló zárszámadást. A képviselők
a 2010-es költségvetést 2 mil-

liárd 453 millió 740 ezer forint
bevétellel, illetve 2 milliárd 416
millió 837 ezer forint kiadással
hagyták jóvá.
Belső ellenőrzési
beszámoló
A képviselők elfogadták a
polgármester beszámolóját a hivatalban elvégzett tavalyi belső
ellenőrzésekről. Az írásban beterjesztett összefoglaló legfőbb
megállapítása, hogy az ellenőrzések büntető-, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tártak fel.
Alapító okiratok
módosítása
Egy 2009-es törvénymódosítás miatt kellett átalakítani a
Fókusz Szociális Szolgálat, a
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, illetve a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát,
jellemzően az intézmények besorolását és tevékenységi körét
érintően.
Burkolt utak kátyúzása
A képviselőtestület 2,5 millió
forintos keretet különít el burkolatjavítási munkákra. A konkrét
beavatkozásokat műszaki bejárás előzi meg, ennek nyomán
érvényesítik a kivitelezői garanciákat, és együttműködésre törekednek a vasútkorszerűsítés
kivitelezőjével is, hogy az önkormányzatra csak a legszükségesebb kiadások háruljanak.
Helyi TDM
Az ún. turisztikai desztináció
menedzsment szervezet fejlesztésére beadandó pályázat önrészének felét helyi vállalkozók
magukra vállalták. A turisztikai
vonzerőt javító rendezvények, a
helyi termékek piacra kerülését
segítő projektek, illetve a helyiek és a vendégek informálódását segítő beruházások (pl.
túraútvonalak kitáblázása) valósulhatnak meg a támogatásból.
Térségi TDM
A Velencei-tó térségi turisztikai fejlesztését célzó pályázat
beadása mellett L. Simon László, a térség országgyűlési képviselője is érvelt, szerinte a
lehetőség nem csak néhány
idegenforgalmi vállalkozás, hanem az egész régió gazdaságának érdeke.
(Folytatás 6. oldalon.)
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Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
Negyedik alkalommal rendeztük meg az Agárdi Hal-,
Vad-, Bor- és Pálinkafesztivált. A kedvezőtlen időjárás ellenére ezrek jelentek meg az ízlésesen berendezett helyszíneken. Rendbontás nélkül, jó hangulatban zajlottak a
programok. Az idei fesztivál – először – pályázati forrás és
önkormányzati támogatás nélkül is megállt a lábán. Szponzorok, helyi vállalkozók és az ország különböző részeiből
érkező kereskedők finanszírozták a programokat.
Köszönöm a segítségét azoknak, akik tudásukat, szabadidejüket ajánlották fel ellenszolgáltatás nélkül a köz javára. A gazdag program főszervezője Kovács Henrietta
volt. A képviselő-testületből legtöbbet tett a rendezvény sikeréért dr. Erdei Péterné, Muray Rita és Klausz Gábor. A
Gárdonyi Kft. dolgozói, a gárdonyi polgárőrök és hivatalunk kreatív csapata is dicséretet érdemel.
Több pályázat benyújtásáról döntött képviselő-testületünk. A Széchenyi-terv II. keretében 85 %-os uniós támogatás elnyerésére van lehetőség a Környezet és Energia
Operatív Programban. Pályázunk a Polgármesteri Hivatal
és a dinnyési óvoda épületének teljes hőszigetelésére, a
nyílászárók cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére.
Ebben az évben az egyik, a következő évben a másik iskolánkra szeretnénk elektromos energiát előállító napelemeket felszereltetni. Az egyenként 50 kW teljesítményű
rendszerek az egyes iskolák szükségletének 2/3-át termelik meg.
A három projekt összes költsége várhatóan 150 millió
forint lesz. Önkormányzatunknak 22 millió forinttal kell hozzájárulnia a fejlesztésekhez.
Az előző számban meghirdetett kutyafuttató projekt
nyomán 8 ezer forint érkezett a megadott számlaszámra.
Bízom benne, hogy hamarosan meglesz az 50 ezer forintos
önrész, és elkészülhet a régóta várt létesítmény. Június közepéig várjuk a befizetéseket! Amennyiben a várt összeg
nem érkezik meg, akkor a felajánlóknak visszaadjuk a befizetett összegeket.
A nyári szezonra való felkészülés jegyében első ízben
megyénk, kapitányságunk és városunk – a Nautis Hotel –
volt helye a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság
idei szezonnyitó gyűlésének. Megtisztelte az eseményt dr.
Hatala József altábornagy, országos rendőrfőkapitány úr. A
négy megye – Zala, Somogy, Veszprém és Fejér – rendőri
vezetői jelentést tettek az országos főkapitány úrnak a turistaszezonra való felkészülés helyzetéről.
L. Simon László országgyűlési képviselőnk hozzászólásában felhívta a magas rangú grémium figyelmét a gárdonyi kapitányság épületének tarthatatlan állapotára.
Javasolta, hogy 3-4 éven belül
épüljön új kapitányság városunkban. Kijelentette, hogy ezért ő is
mindent megtesz az elkövetkező
időszakban. A tájékoztatón megtudtuk, hogy nyáron a Velencei-tó
környéke jelentős rendőri megerősítést kap, melyre szükségünk
is lesz.

Tóth István
polgármester
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Önkormányzat
(Folytatás az 5. oldalról.)

Mivel jó esély van a 100 millió forintos forrás elnyerésére,
és az önrészt a magánszektor
biztosítja, a képviselők a pályázat beadását támogatták.
Ingatlanértékesítések
A képviselők döntése alapján négyzetméterenként 15000
Ft+ÁFA kikiáltási áron hirdetik
meg azt a közművek és feltöltés
nélküli tóparti telket a gárdonyi
félszigeten túli, új beépítésű területen, amelyet a csatlakozó ingatlan tulajdonosa nem kívánt
megvásárolni. Támogatta a testület egy 280 négyzetméteres,
a vasút és a közút közé ékelődő
telekrész értékesítését is, amelyet a szomszédos telek tulajdonosa venne meg, itt a kért és az
ajánlott ár közötti, nagyjából
200 ezer forintos különbséget
kell még csökkenteni a megegyezéshez.
Telekommunikációs
költséghatékonyság
Egy vállalkozás javaslatot
tett a hivatal mintegy 9,5 milliós éves telekommunikációs

költségének csökkentésére. Mivel az ajánlattevő kizárólag az
elért, valós megtakarításból részesedne, és a megállapodás
az önkormányzat terheit csökkentené, az előterjesztést a képviselők elfogadták.
Dinnyés településrész
önálló jelképhasználata
A településrész saját címert és
zászlót szeretne a területén felállítani. A közjogi relevancia nélküli civil kezdeményezést a testület
tudomásul vette, ugyanakkor a
városnak a jövőben is egyetlen hivatalos címere lesz. A testület a
közeljövőben javaslatot fog kérni
egy új, a településrészek jellegzetességeit magában foglaló, heraldikai szempontból is megfelelő
városcímer elkészítésére.
Elővásárlási jog
A Park Strandon lévő pavilonokra vonatkozó elővásárlási
jogával a település - források híján - nem kíván élni.
Velencei-tó Környéki TKT
A kistérségi társulási megállapodást jogszabályváltozás
miatt kellett néhány ponton ki-

egészíteni, illetve módosítani,
a változások adminisztratív természetűek.
Forgalomszervezési
problémák
A képviselőtestület a felmerült javaslatok, illetve lakossági
kérések közül a képviselők az
egyirányúsítás miatt megnövekedett terhelésű Mező utca forgalomcsillapítását támogatták azzal a feltétellel, ha a
táblázás költségeit az ott lakók
vállalják.
A Városi Polgárőrség
kérelme
A megyei polgárőrnap megrendezésének költségeinek
részbeni fedezéséhez (300
ezer forint értékben), a helyszín
biztosításához a testület hozzájárult.
A pázmándi óvoda
csatlakozása
az Óvodatársuláshoz
Kistérségi szerepünk erősítése érdekében a közvetlen
anyagi terhet nem jelentő csatlakozást a képviselők támogatták.

Strandkártya
A város közigazgatási területén üdülőingatlannal rendelkező, a helyi adót befizető polgárok olyan kártyához jutnak,
amely kedvezményes strand- és
fürdőhasználatra jogosít.
Gárdony Város Bora
A vándordíjat a Csóbor pincészet rozé bora nyerte el.
Zárt ülés keretében tájékozódtak a képviselők a város forgalomképes ingatlan vagyonáról, amely méretét, elhelyezkedést, közművesítettségét tekintve nagyon vegyes képet
mutat.
A döntés szerint a közeljövőben kiválasztják azokat a területeket, amelyek ingatlanfejlesztésre alkalmasak, és a listát
nyilvánosságra hozzák. Szintén
zárt ülé- sen döntöttek a gárdonyi szabad partszakasz bérlőjéről is. Mivel egyetlen
pályázat érkezett, amely megfelelt a pályázati kiírás feltételeinek, az önkormányzat egy
évre a Dávid Víz-Szer Kft-vel köt
megállapodást a terület üzemeltetésére.
Önkormányzati hirdetmény

Tájékoztató
a közterületek tisztántartására és a szemételhelyezésre vonatkozóan
Itt a tavasz, és közeledik az idegenforgalmi
szezon, melyben sok idelátogató turistára számítunk. Városunk vonzerejét nagyban befolyásolja,
hogy mennyire rendezett és tiszta környezet fogadja vendégeinket. Emiatt fontosnak tartom felhívni a figyelmet önkormányzati rendeletekben
szabályozott elõírásainkra.
Gárdony Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2004. (V.19.) számú rendelete tartalmaz rendelkezéseket a közterületek tisztántartásáról, a zöldterület és parkfenntartással összefüggõ feladatok végrehajtásáról.
A rendeletben foglaltak alapján az ingatlan tulajdonosa vagy tényleges használója köteles gondoskodni:
— az ingatlan körüli járdaszakasz, árok, zöldsáv úttestig, de maximum az ingatlantól mért 10
méteres sávig terjedõ területe gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésérõl.Burkolt területen a hó eltakarításáról és síkosság
mentesítésérõl.
— a járdán felburjánzó gyom kiirtásáról, valamint a járda és úttest közlekedésre alkalmassá tételérõl a benyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesésével.
— az ingatlan melletti nyílt ároknak és mûtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítésérõl, az eredeti mélység megtartásával a feliszapolódás
megszüntetésérõl.
— tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapa-

dékvíz mzavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról.
— beépítetlen és beépített ingatlan megmûvelésérõl, rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, szeméttõl, lomoktól, gondozatlan bokortól való
megtisztításáról.
A rendeletben foglaltak betartását Gárdony Város Közterület-felügyelete folyamatosan ellenõrzi.
A kötelezettség elmulasztása esetén elsõ alkalommal felhívást küldtünk ki, melyben felszólítjuk az
ingatlantulajdonosokat a rendelkezés betartására.
Amennyiben a felhívásban meghatározott határidõ
eredménytelenül telik el, szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor. A szabálysértési eljárás során 50 000,- Ft-ig terjedõ pénzbírság szabható ki az
elkövetõvel szemben.
Szintén ezen rendeletben foglalt elõírás szerint
a hulladékot nem lehet a gyûjtés, begyûjtés, lerakás szabályaitól eltérõ módon felhalmozni, ellenõrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületen bárminemû szemetet vagy elhasznált
tárgyat elhelyezni, elszórni, eldobni.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19/2004. (IV.28.) számú
önkormányzati rendelet szabályozza a települési
szilád hulladék (kommunális hulladék, zöldhulladék) szállítását megfelelõ kihelyezésének módját és idõpontját.
Eszerint a hulladék szállítása állandóan lakott
ingatlanok esetében szabvány zárt kukaedénybõl,

üdülõingatlanok esetében kukaedénybõl, illetve
megfelelõ teherbírású mûanyag zsákban történik.
A zöldhulladékot annak jellege szerint megfelelõ
teherbírású mûanyag zsákban, vagy 50-80 cm
hosszúságú kötegekbe összekötve kell kihelyezni.
Az ingatlantulajdonos a szabvány kukaedényben, illetve mûanyag zsákban elhelyezett háztartási szemetet, valamint a szolgáltató által e célra
biztosított matricával ellátott kerti hulladékot a
szolgáltató szabályzatában meghatározott szállítási napon a szállítójármû elhaladásának idõpontjáig, vagy az azt megelõzõ napon köteles
elhelyezni a begyûjtést végzõ gépjármûvel megközelíthetõ helyre.
Ezen rendelkezések megszegõi szabálysértést
követnek el. A szabálysértés elkövetõje 3 000,- Fttól 20 000,- Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal sújtható, illetve vele szemben szabálysértési eljárás
folytatható le, melynek során 50.000,- Ft-ig terjedõ
pénzbírság szabható ki.
A Közterület-felügyelet ezen elõírások betartását is rendszeresen ellenõrzi. Az utóbbi hetekben több, illegális helyen (út szélén, szelektív
hulladékgyûjtõ mellett) kommunális hulladékot
elhelyezõ személy kilétét sikerült felderíteni.
Velük szemben a szabálysértési eljárásokat lefolytattuk, melyek során kiszabott bírság összege
remélhetõleg elveszi a kedvüket a tiltott szemételhelyezéstõl.
Jankovics Zoltánné
aljegyzõ
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Bontják a peront?
Szokatlan epizóddal került be Gárdony
a napi sajtóba az elmúlt napokban: a vasútberuházás ki nem fizetett alvállalkozói a
gárdonyi állomáson el akarták bontani a
beépített berendezések egy részét. A
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az államnak (ez esetben a NIF Zrt.-nek, valamint a
MÁV Zrt-nek) nincs tartozása. A vitás kérdések egy alvállalkozó és annak beszállítója között merültek fel. A NIF álláspontja

szerint a biztosító berendezések kábelcsatornáinak visszabontása nem kínál megoldást a kialakult helyzetre. A MÁV Zrt. a
visszabontáshoz és visszaszállításhoz kapcsolódó vasútüzem-szüneteltetést, illetve
a vágányzár elrendelését visszautasította.
Ugyanakkor a NIF Zrt. arról értesítette a kivitelező konzorciumot, hogy a beszállítói
igények rendezéséig nem kívánja átvenni
a szóban forgó építményeket.
H. M.

Elismerés egy háztetõért
Elismerő oklevéllel díjazták a Construma építőipari kiállításon
a tavaly elkészült gárdonyi új református közösségi ház tetőfedő munkáit. A díjat Baricza Krisztián gárdonyi ács- és tetőfedő
mester kapta igényes munkájáért az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége) zsűrijétől, magyar és német szakemberek értékelése alapján. A mester
tavalyelőtt egy fehérvári tető kivitelezéséért az Év Tondach Tetője
díjat, tavaly pedig egy tordasi háztetőért különdíjat kapott.

Felhívás növényültetésre
Tisztelt Polgártársaink!
A hagyományoknak megfelelően ismét közös munkára hívjuk a város
lakosságát, szeretnénk folytatni a virág- és cserjeültetést. A növényeket most
is biztosítjuk, az elültetésükhöz szükségünk van az Önök segítségére.
Időpont: május 21.(szombat) 9 óra. Helyszínek: Dinnyésen
Gárdonyi Géza utca- Kossuth utca
sarok, Agárdon a 7-es út – Gárdonyi Géza utca sarok, Gárdonyban
a vasútállomással szemben.
Kérjük, hogy mindenki hozzon magával szerszámot
(ültetőkanál, kapa, gereblye).
Tóth István polgármester

Májusi traffipax előrejelzés
Május 15. 15.25–16.30 Gárdony,
Keszeg u. /50, ill. 60 km/h/
Május 20. 13.25–15.00 Gárdony,
Keszeg u. /50, ill. 60 km/h/
Május 31. 10.45–11.50 Agárd,
Chernel u. /50 km/
13.10–14.30 Agárd,
Balatoni út /50 km/h/

Kirabolták
a gárdonyi postát
A gárdonyi, Szabadság úton lévő postahivatalt április 21-én délben kirabolták.
Egy fiatalember, arcát eltakarva, fegyverrel a kezében lépett be a postára, majd az
alkalmazottaktól pénzt követelt. Miután
azt magához vette, gyalogosan távozott.
A férfi a bűncselekmény során fegyverét
nem használta. A rablás idején a postahivatalban az alkalmazottakon kívül csak
egy idős hölgy tartózkodott.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a tettest. Mint Sági János gárdonyi rendőrkapitány elmondta, két lehetséges elkövető
került a látókörükbe, egyikükre pontosan
ráillik a szemtanúk által adott személyleírás. Az elkövetők azonosítása a nyomok
alapján szakértők segítségével zajlik.

Nemzetõr fórum
A Nemzetőrök Országos Egyesülete
lakóssági fórumot és toborzót tart május 17-én, kedden 17.30-kor, a Nemzedékek Házában. A 2006-ban alakult,
dunavarsányi központú, alulról szerveződő egyesület "közhasznú,egyenruhás, fegyvertelen, központi irányítású"
szervezet, amely pártoktól független.
Rendvédelmi, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi feladatokat végez önkéntesen.
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Ballagott a Cherneles vén diák
(Folytatás
az 1. oldalról.)
Végül a ballagók
virággal köszöntötték
édesanyjukat, majd
mindegyikük egy-egy
lufit engedett szabadjára, az életbe való
szárnyra kelés szimbólumaként.
A Chernel történetének kilencedik érettségiző évfolyama a
mostani, s az egyik
legtehetségesebb. A
harmincegy fős osztályból csupán négynek nem volt még
meg mostanra valamilyen tárgyból az
előrehozott érettségije. S két olyan is akadt
a végzősök közt, aki az előző évek során már négy tantárgyból is letette az érettségit, mire eljött a ballagás ideje. Öt főnek ugyanez
megvolt három, kilenc tanulónak kettő, tizenegynek pedig egy
tárgyból. Persze azért maradt érettségiző a május 2-án kezdődött,
idei írásbelikre is. Emelt szintű érettségit tizenegyen írtak az idén,
négy maturálónak pedig már előre megvolt az emelt szintű. A szóCs. L.
beli vizsgák június 16-án kezdődnek majd.

Sport- és tanulmányi versenyek
• A Tóvárosi Általános Iskola április 14-én rendezte hagyományos német nyelvi csapatversenyét hatodikos diákok számára. A
cherneles csapatnak: Briglovics Borókának, De Rossi Marcelnek
és Hol Naominak sikerült megelőznie a régióból megjelent mind
a kilenc iskola csapatát. Felkészítő tanáruk: Baldaszti Lászlóné.
• Hatodik alkalommal képviseltette magát a Chernel a Curie
Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntőjén, Szolnokon.
Három korosztályban négy csapatunknak sikerült bejutni az április
16-án rendezett döntőbe. A 3-4. osztályosok között Benkő-Kucsora
Alíz, Horváth Réka és Juhász Lilla 3. helyezést szerzett, ugyanitt a
Benkóczy Levente és Préda András alkotta csapat 5. lett, a 7-8. osztályosok mezőnyében De Rossi Marcel, Juhász László és Tóth Péter Géza triója kiemelkedő szerepléssel 1. helyet szerzett, a 9-10.
-esek közt Urbán Máté, Tóth Zsuzsanna* és Gugolya Máté* csapata (utóbbiak a Teleki Gimnázium tanulói) 3. lett. Külön köszönet illeti felkészítő tanárukat, Kis-Pál Zsuzsannát, aki évek óta
szabadidejét nem kímélve készíti fel a diákokat a versenyekre.
• A Kaán Károly Környezet- és Természetismereti Verseny megyei
döntőjében Székesfehérváron Csordás Eszter az 5. osztályosok, Jászai Viktória a 6.-osok között 1. helyet szerzett és a május 20.-i, mezőtúri országos döntőbe jutott. Felkészítőjük Tóth Géza tanár úr.
• Az áprilisi iskolai beiratkozáskor 49 elsőst írattak szüleik a
Chernelbe. Szeptemberben két első osztály indul majd.

Gárdonyi sulihírek

Ying-yang ételekkel az egészségért
Április utolsó tanítási napja – a tanulás mellett – az egészség
jegyében telt a gárdonyi iskolában.
Az alsósok rendhagyó egészségnapot tartottak. Kéninger Kornélia akupresszőr az egészséges táplálkozásról és a kínai orvoslás alapjairól tartott érdekes előadást. A gyerekek ingyenes
állapotfelmérésen vehettek részt.
Szendi Árpád ying-yang ételeket készített az osztályoknak.
Mind az öt elem (fa, tűz, fém, föld, víz) és a nekik megfelelő öt
szín, illetve íz szerepelt a falatok között, amelyek mindenki tetszését elnyerték.
Végül a gyerekek vegyes csapatokban mérték össze ügyességüket ezen a jó hangulatú, izgalmas napon.
A felső tagozatosok is az egészség köré szervezték napjukat.
Először előadásokat hallgathattak a szelektív hulladékgyűjtésről,
egészségvédelemről, illetve testünk és lelkünk egészségéről. Elmélet után következett a gyakorlat, játékos feladatokon és ügyességi versenyeken mérték össze erejüket az osztályok. A győzelmet a 8. e szerezte meg.

Sport- és tanulmányi versenyek
• A Parkerdőben megrendezett megyei mezei futóversenyen
a IV. korcsoportban a Kápolnási Máté, Klauz Máté, Guber Dániel,
Schiller Patrik összetételű csapat első helyet szerzett.
• Felcsúton rendezték a labdarúgó diákolimpia megyei döntőjét
amelyen focisulisaink második helyezést szereztek úgy, hogy csak
a döntőben szenvedtek vereséget a felcsúti akadémistákkal felálló
Endresz György Általános Iskolától. A csapat edzője Oláh Attila.
• Az alapműveleti matematikaverseny megyei fordulóján szép
sikert elérve Trautsch László, aki második helyen végzett. Felkészítő tanárai Márton Ferencné és Hegedüs István.
• A gárdonyi iskolába 20 elsőst irattak be. Ősszel egy első osztály indul.
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Gieboldehauseni vizit
Április 2-án tizenhat cherneles diák és kolléganőm, Bodorné
Cserti Edit kíséretében indultunk
testvérvárosunkba, Gieboldehausenbe. Immár ötödik alkalommal látogattunk el Norbert
Leineweber polgármester úr és
a helyi önkormányzat meghívására a már jól ismert, Göttingen
járásbeli nagyközségbe, ahol
nagy szeretettel fogadtak minket. Tiszteletünkre fogadást rendeztek a kisváros gyönyörű
középkori kastélyában. Itt nem
felejtettük el hazai vízzel meglocsolni a kastélyparkban álló fát,
amit a gárdonyi önkormányzat
képviselői ültettek.
Az elmaradhatatlan duderstadti és göttingeni városnézések mellett ellátogattunk a híres
író-humorista, Wilhelm Busch
kedvenc tartózkodási helyére,
barátjának egykori vízimalmába. A közeli Kenyérmúzeumban
cipót sütöttünk, majd „szélirányba helyeztünk” egy valódi szélmalmot. Történelmi ismereteinket elevenítettük fel a valami-

kori NDK és NSZK határán álló
Határmúzeumban.
Az iskolalátogatásokon nem
csupán órákat látogattunk és
sportoltunk, hanem filmekkel,
feladatlapokkal, daltanítással
mutattuk be hazánkat, régiónkat, iskolánkat a német gyerekeknek.
A természeti környezet megismerése és védelme rendkívül
fontos német barátaink számára. Ezt bizonyította a rövid túra
a Harz hegységben, a Baumann-cseppkőbarlangban, a
Sielmann Természetvédelmi
Alapítványnál és a worbisi medveparkban tett látogatásunk.
Végül jólesett a kikapcsolódás a
lauterbergi hullámfürdőben,
vagy a közös röplabdázás a göttingeni bevásárlás után.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal hozzásegítettek
bennünket ehhez az élményekben gazdag nyelvgyakorlási lehetőséghez.

IBT – International Business
Twinning, ez a neve annak az
2011. április 4–8. között lezajlott
saloi konferenciának, melyen iskolánk egy kisebb csoportja
(Stossek Sára, Kiss Boglárka,
Beke Bálint, Füredi Máté, Nagy
Zsombor, Nagy Miklós és jómagam) vett részt. Tanév közben lehetőséget kaptunk ugyanis,
hogy jelentkezzünk egy előadássorozatra, melynek keretein belül megismerkedhettünk a
cégalapítással, adózással, régiónkkal. Hogy lássuk, hogyan
működik egy vállalat, az Agárdi
Gyógy- és Termálfürdőt vettük
mintául. Ebben segítségünkre
volt Dr. Erdei Péterné, az önkormányzat képviselője és Vizi István, a termálfürdő munkatársa.
A finnországi konferencián mindezt a tudást kellett bemutatnunk
és a városunkról kellett előadást
(prezentációt) készítenünk.
Nem mi voltunk az egyetlen
résztvevők. Finn testvérvárosunk, Salo diákjai, valamint Salo

észt (Elva, Anija) és orosz (Rzsev)
testvérvárosainak diákjai is tartottak beszámolót. A prezentációkon kívül egyéb programokat is
szerveztek nekünk. Meglátogattuk a helyi gimnáziumokat, bepillantást nyerve a tanórákba és
ezzel együtt a finn oktatásrendszerbe. Megismerkedtünk egy
szakközépiskolával. Körbevezettek minket a kulturális központban, majd egy közös fürdőzésen
pihenhettük ki a fáradalmakat.
Jártunk a Nokia gyárban is. Az
utolsó napon Turkuba látogattunk, megnéztük a székesegyházat, a várat és az ott kialakított
múzeumot, s a finn-magyar társaság vendégei voltunk vacsorára.
Temérdek új dolgot tanultunk mind a magyar, mind a
külföldi cégekről, és ez az út valószínűleg új színezetet adott
jövőbeli terveinknek is. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek.
Erdélyi Eszter

Baldaszti Lászlóné

Többéves szervezõmunka
eredménye
Hét évvel ezelőtt volt először
Gárdonyban Norbert Leineweber, Giboldehausen polgármestere.
A hivatalos látogatás alkalmával a Chernel István Gimnázium diákjaival is találkozott és
el volt ragadtatva német nyelvtudásuktól. Akkor kértem meg,
hogy szervezzünk diákcseréket. Az ötletet tett követte,
2005-ben utazott az első csapat Giboldehausenbe. Azóta a
német polgármester úrral közösen készítjük elő az utazásokat,
egy-egy látogatás több hónapos előkészítő munka eredménye. Leineweber úr nélkül ez a
régóta tartó kapcsolat nem
működne.
Finn testvérvárosunk, Salo
külkapcsolati menedzsere, Terhikki Lehtonen, 2009 decemberében kétnapos tanácskozásra
hívta meg Salo testvérvárosait.
Gárdonyt a SPA Hungary Holding igazgatójával, Vizi Istvánnal
képviseltük. Akkor Salo 24 testvérvárosából öten kidolgoztunk
egy legalább 4 évig tartó közös

Salóban prezentáltunk

projektet, melynek célja az, hogy
önként jelentkező középiskolás
diákokat bevezessünk az üzleti
élet világába, és megismertessük őket a gazdasági társaságok
fajtáival, működésével. Díjazás
nélkül, önkéntes munkával vállaltuk a program lebonyolítását.
Számos előzetes egyeztetés
után 2010 őszén végre megindult a képzés. A Chernel István
Gimnáziumból jelentkező diákcsoporttal megismertettük az
Agárdi Termál- és Gyógyfürdő
Zrt. szerkezeti felépítését, működését, szolgáltatásait, az adózás
rendjét, üzleti terv készítését és
még sok minden mást. A több
hónapos tanulás eredményét a
diákok angol nyelvű prezentációban foglalták össze, Sándor
György tanár úr ellenőrizte a
nyelvhelyességet. Az első év záróakkordja volt a saloi Nemzetközi Testvérvárosi Üzleti Konferencia. A programot folytatjuk,
jövőre Gárdonyban lesz az éves
munka zárókonferenciája.
Dr. Erdei Péterné

Kutyusok és Macik
a Parlamentben

Április 1-jén az agárdi Parkerdei Óvóda Kutyus és Maci csoportja járt a Parlamentben, ahol L. Simon László országgyűlési
képviselő szülőként mutatta meg nekik munkahelyét. A képviselőházi ülésterembe vezető társalgóban megnézték a hivatásokat,
szakmákat, mesterségeket ábrázoló szobrokat, a kupolacsarnokban pedig uralkodóink szobrait, s köztük megkeresték Mátyás királyét. Tanúi voltak az őrségváltásnak, gyönyörködtek a Szent
Koronában, a koronázási ékszerekben és még a szavazás mikéntjével is megismerkedtek.
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Szezon előtt

Strandkörkép szezon elõtt
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezt színvonalas szolgáltatásokkal, vonzó programokkal is csak részben lehet ellensúlyozni.
A vízszint az egész tavalyi évben magas
volt, olyannyira, hogy a tél folyamán többször meg kellett nyitni a dinnyési zsilipet. A
tó ma is a szabályozási maximumig van
töltve, a víz pedig tiszta, amit a meleg idő
eljöttével elburjánzó vízi növényzet is viszszaigazol. Az immár több mint egy éve az
átlagosnál csapadékosabb idő a parti növényeknek is jót tett, a tó ezekben a napokban talán a legszebb arcát láttatja.

Megújul a gárdonyfürdői strand
És még valamit megfigyelhetünk a parton: a szezon közeledtét jelző előkészületeket. A gárdonyfürdői strandon nyírják a
füvet, festik az acéllépcsőket. A területnek
májustól a sikeres pályáztatás után új üzemeltetője van – Papp Gábor, a nyertes cég
vezetője szerint a rend mellett elsősorban
a gazdag programkínálattal igyekeznek
odacsábítani a vendégeket. A partszakasz
burkolatát, a bejárókat és az épületeket
rendbe teszik, és június 4-én gyereknapi
nyitóbulival kezdik a szezont (a rendezvény
a 14 éven aluliaknak ingyenes lesz). A nyár
folyamán karaoke, stand up comedy és
koncertsorozat alkotja majd az állandó kínálatot. A helyiek itt is, mint a település
többi strandján, jelentős kedvezményt kapnak (lakcímkártyával, vagy – a nyaralótulajdonosok esetén – az önkormányzat
kedvezménykártyájával), azaz 200 forintért válthatnak belépőt.

Nyitásra várva...

sáról fajátszótér, a felnőttekéről a vízparti és
a vízre telepített sportpályák sora, illetve
gyerekjátszóház és megőrző gondoskodik.
A környezettudatos vendégek széles bioélelmiszer-választékot, és sokféle hulladékújrahasznosítási lehetőséget is találnak itt.

Szabadstrand, Napsugár és Park
Sóhomokozó a Sport Beachen
A nevéhez híven sport- és rekreációs, illetve zöld profilú Sport Beach (a tópart
egyetlen Kék Zászlós strandja) évek óta
nap- és szélenergiára átállítva, káros vegyszerek nélkül üzemel, sőt a rendezvények
széndioxid-kibocsátását is igyekeznek viszszafogni. Az elmúlt tíz évben a tópart ismert
„márkájává” nőtt strand idén – Bálint
György tájékoztatása szerint – olyan extrákkal, bővül, mint a só- és fényterápiás szobák,
a só-homokozó, vagy az aromaterápiás
masszázs. A gyerekek felhőtlen szórakozá-

Idén a gárdonyi szabad partrésznek is
új gazdája van. Dávid Zoltántól megtudtuk:
mivel a szerződéskötésre csak májusban
került sor, füvesítésre, növénytelepítésre a
szezon előtt már nincs mód, a látványos
munkák augusztus végén kezdődnek. De a
zöldfelület gondozásán, a partrész takarításán, a létesítmények tisztaságán már az
idény elején is látszik majd a változás.
Az agárdi Napsugár Strand - a hatalmas
föveny-pancsolóval és a rönk-kerítésű homokozóval – továbbra is elsősorban a kisgyerekes családoké. A szolgáltatások díjait

és a büfé-árakat tekintve is az ország olcsóbb strandjai közé tartozó létesítményt
tavaly óta a városgazdálkodási vállalat üzemelteti.
Agárd Dinnyés felőli végén a vadregényes, ősfás környezetben lévő Park Strand
és Camping elsősorban a hosszabb időre
érkező, illetve a vízi élvezeteket a horgászattal kombináló vendégekre koncentrál,
de egyre inkább kiveszi a részét a különféle fesztiválok közönségének táboroztatásából is.
A gárdonyi strandokra idén várhatóan
a szokásosnál is nagyobb terhet ró, hogy a
velencei szabadstrandon építkezés folyik.
Ez a megnövekvő vendégforgalom miatt
kihívás, de egyben lehetőség is, aminek kihasználásához a legsűrűbb hónapokban a
parkolás és a forgalomirányítás újragondolására is szükség lehet.
Hargitai Miklós
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Kultúra

VAN PROGRAMJA?
Május 16-ig láthatók a Velencei-tavi Galériában (Agárd, Sigray út 1., volt Magtár) Mészáros András természetfotói Képkockák a
természetből címmel. Ugyanitt Új arc(h) címmel a BME Építészmérnöki Kar negyedéves
hallgatóinak gárdonyi témájú tervei láthatók
május 6-tól 16-ig.
MÁJUS 14.
Velencei-tavi évadnyitó horgász és halászléfőző verseny a MOHOSZ Velencei-tavi kirendeltségénél (Agárd, Tópart utca, tel.: 22 - 370-339)
MÁJUS 20.
18 órakor a Zarándokúton című kiállítás
megnyitója (Polner Tamás és Dukát Csilla fotói a
Caminoról, Simon András grafikáival) a Velenceitavi Galériában. 19 órakor könyvbemutató: Polner Tamás - Varga Lóránt: El Camino de Santiago
- Zarándoklat képekben és gondolatokban. A kiállítás megtekinthető június 3-ig, hétfő kivételével 10-től 18 óráig.
MÁJUS 28.
15.30-tól 18.00-ig a Szabad Tér Egyesület
és az Életművész Ifjúsági Egyesület szervezésében Rámpaláz – hétvégi tömegsport program. Helyszín az agárdi Parkerdő. Métázás,
illetve cseh önkéntesük által vezetett kötélpályás csoportépítő gyakorlatok.
JÚNIUS 4.
Gyermeknappal egybekötött szezonnyitót
tartanak a TóParty RendezvényStrand néven újranyíló gárdonyfürdői strandon. Egész nap gyerekfoglalkozások, programok, 21:30-tól tűzijáték!
14 év alatt ingyenes.
JÚNIUS 5.
Rámpaláz – az Életművész Ifjúsági Egyesület rendezvénye az agárdi iskola területén, mely
egyben a kistérségi ifjúsági és családi közösségi nap funkcióját is betölti majd. Felavatják a
francia önkéntesük és helyi fiatalok munkájában készült gördeszka-modult, miközben sportolni, zenélni, kézműves-kedni is lehet majd.
Lehetőség lesz helyi fiatal zenekarok fellépésére is, várják az érdeklődőket!

Nagy Bandó „Agárdony”
A Hal-Vad Fesztiválnak immár állandó
vendége Nagy Bandó András, aki személyesen árulja évről évre, egyre szaporodó
köteteit. Mindenkit tegez, beszélgetésre bátorít. Ő is kíváncsi azokra, akik rá
kíváncsiak.

– Csak a forma változott. Az előadásaimat korábban is magam írtam. Viszont amit
most akarok mondani, az könyvben jön ki
belőlem. Úgy érzem, hogy humoristaként
mindent kiadtam magamból. Lehet, hogy
lesz még abban is dobásom, föl is lépek, ha
hívnak, de számomra fontosabb ez. Nem
határoztam én el, hogy váltani fogok, a
könyvek egyszerűen önmagukat tolták előre, s tíz éve már ezzel foglalkozom. A gyerekversek szinte kipattognak belőlem.

– Törzsvendég vagy az agárdi fesztiválon: a hal, a vad, a bor vagy a pálinka miatt?
– A könyv miatt. Szinte az egész évet úgy
töltöm, hogy fesztiválokra járok és árulom
a könyveimet. A tavasziak között
az agárdi előkelő helyen van. Két
hete kezdtem a szezont az otthoni,
orfűi medvehagyma fesztivállal.
Az emberek kijönnek ide, sétálnak, szívesen válogatnak. Ennél a
sátornál verselés, dalolás folyik.
Szülőkkel beszélgetek, le is teremtem őket, ha úgy viszik el a gyereket a könyvasztal mellett, hogy
nem állnak meg. Mert a vásárlás
nem kötelező, de az érdeklődés
igen.
– Évről évre nagyobb az asztal
is, amin árulsz. Utánanéztem: csak
tavaly nyolc könyved jelent meg.
– Tavaly volt a csúcs, de az
András könyvét csak frissítettem, Nemcsak a gyerekekhez szólt
Az Isten bikiniben három éve készül, s tavaly lett kész, a haikuk szintén, a Valahogy az egyik húzza ki belőlem a másikutya és macskaversek tavaly év elején kat. Itt van most is egy spirál füzet előttem,
két-három hónap munkával készültek, a legutóbb néhány napja egy orfűi parasztFüveskönyvemet egy szegedi szerkesztő bácsiról és nénikéről írtam verset, akik még
állította össze, és a Bandó mondókák pe- lovaskocsival járnak ki a földekre.
dig év végére jött össze. Idén megjelent a
– Hogy férnek össze benned a „halálkoSosem volt Toscana folytatása, a Vár rád moly” könyvek és a gyerekmondókák?
Toscana, és lesz még egy gyerekkönyvem.
– Mi másról írhatunk, mint életről és ha– Ötvenen túl kezdtél könyveket írni, mi- lálról. A két dolog valahogy összeér. A Soért ilyen későn?
sem volt Toscanában is nagyon fontos
szerepe van a halál árnyékában az unokának. Nálam is. Az első gyerekverskötetem
hét éve, Hanna Sára unokám születésekor
jelent meg, neki íródott. Egyébként máig
ő a gyerekverseim kinevezett múzsája. Miközben évek óta hurcoltam magamban a
bátyám halálát, s próbáltam kiírni, míg
végre sikerült kiadnom magamból a Toscana könyvvel.
– Milyen impulzusok érnek itt a sátorban, könyvet árulva.
– Hát olyanok például, hogy tegnap idejön valaki, s azt mondja, nincs pénze könyvet venni, de szeretne kezet fogni velem,
mert örül a találkozásnak. Vagy: itt volt egy
ősz, öregúr Németországból. Kezet fogtunk, lefényképezkedtünk együtt, s meghívtam az előadásomra. Ott ült a második
sorban. Utána még visszajött, összebarátkoztunk. Ezek talán másnak semmit nem
jelentenek, nekem igen.
És míg beszélgetünk, jönnek a standhoz a nézelődők, kezet fogni, diskurálni. Ő
pedig dedikál rendületlenül: Szeretettel
Cs. L.
Nagy Bandó Andás, „Agárdony”.
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Egyházak, civil szervezetek
Katolikus hírek — 2011. május

Segíts velünk!

Május elsején boldoggá avatták a hat éve elhunyt II. János Pál pápát. A nem hívő
világban is méltán elismert egyházfő halála után XVI. Benedek pápa szinte azonnal
elindította a boldoggá avatási eljárást.
2011-ben a Magyar Katolikus Egyház kiemelten koncentrál a családokra. Áprilisban a mi egyházközségeinkben is ünnepélyes áldást kaptak a jegyesek, a fiatal házasok és az édesapák, májusban pedig az édesanyákat ünnepeljük.
Húsvétra elkészült egyházközségeink honlapja. Az oldal folyamatosan töltődik tartalommal: a miserenden, közösségeken, egyházi szolgálattevők bemutatásán túl már
most is sok hasznos információ található rajta. (www.agardikatolikus.hu)
Az elsőáldozás Gárdonyban 2011. május 15-én délelőtt 11 órakor, Agárdon május
29-én délelőtt fél 10-kor lesz. A bérmálást Agárdon 2011. június 5-én, délelőtt fél
10-kor tartjuk.
A KAVICS tókörnyéki családközösség által szervezett családmise következő állomása Sukoró, ahol május 15-én délelőtt fél 10-kor kezdődik a szentmise.
Idén is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a
katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával! A Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
Összeállította: Fánczi Gábor és Erika

Tanulmányúton
ötvenen túl

Tizenöt éves lett
a Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesülete

Március 14-17. között tíz fő ötven év feletti, javarészt gárdonyi
lakos vett részt szlovén partnerszervezetünk radovnicai szemináriumán. A találkozón a dinnyési,
gárdonyi, velencei hölgyek és
urak a fiatalok és idősek közötti
közösségépítésnek a divaton keresztüli módjáról szereztek tapasztalatok. Portugál, belga és
helyi barátainkkal együtt ruhakészítő műhelymunkákon vettek
részt, amelyek eredményeit egy
divatbemutatón fedték fel a helyi
közönségnek. A tanulmányút része az EU Grundtvig Programja
által támogatott Generációs keresztút című projektünknek.

Az Egyesület 1996 április 3-án az Agárdi Közösségi Házban alakult meg. Kezdeményezője Dr. Erdei Péterné volt. Akkor 11 nyugdíjas írta alá a belépési nyilatkozatot.
Először a VHG Kft. irodájában, majd a társaság egy különálló szobájában helyeztük el a berendezéseinket, pályázaton nyert számítógépeinket, 2004-ben pedig saját
irodánk lett Gárdonyban, a Posta u. 8 sz. alatt, az önkormányzat segítségével.
Folyamatosan pályázunk, így az évek többségében kiegyensúlyozott volt a gazdálkodásunk. Támogatást nyújt az
Önkormányzat az iroda bérleti díjával, és a működéshez is
hozzájárul.
Az Egyesület segít a város egyre növekvő számú nyugdíjasa számára: tájékoztatást nyújt, jogsegélyszolgálatot
működtet, idősek tornáját, számítógépes oktatást, parlagfűgyérítést szervez, részt vesz az önkor- mányzat , a kistérség munkájában, szociális ügyekben véleményt nyilvánít.
Az elmúlt években sok minden változott: a feladatok, a
munka minősége, a tagság összetétele és létszáma is. Évente egyre többen vagyunk. Az állandóságot csak az elnök személye képviseli. Az Egyesület munkáját a megalakulás óta
önkéntesek végzik, tiszteletdíj és költségtérítés nélkül, amiért ezúton is köszönet jár.

Bakos István
Szabad Tér Egyesület
és Életművész Ifjúsági
Egyesület

Szaniszló Elemér,
elnök

A bennünket körülvevő világban egyre többen vannak, akik hosszabb vagy
rövidebb távon segítségre szorulnak.
Ezért a Tókörnyéki Hölgyek Társasága
beszélgetésre hívta városunk szociális
segítőit és segítő intézményeit. Az öszszejövetelen részt vettek: Fókusz Szociális Szolgálat, Egészségdokk Alapítvány,
Katolikus Karitász, Dinnyési Óvoda,
Chernel I. Ált. Iskola és Gimnázium, Gárdonyi Tagiskola, Gárdonyi Református
Egyházközség, Gyámhivatal, Agárdi Óvoda, Gárdonyi Polgármesteri Hivatal,
Zsongó Bárka.
A beszélgetés célja az volt, hogy a
rendelkezésünkre álló anyagi- és emberi
erőforrásainkat felmérjük, ezek felhasználását összehangoljuk.
Várjuk azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak a jelentkezését,
akik bármilyen segítséget tudnak nyújtani (anyagi- és tárgyi felajánlások, személyes segítés)!
Elérhetőségeink: 06/30/377-2657,
segitsvelunk@gmail.com
Klauszné Klement Mária, a THT elnöke

Tisztelt Dinnyési Polgárok!
A sorozatos rongálások miatt a Hagyományőrző Központ kapuit nyitvatartási időn kívül be kell zárnunk. Nyitva
tartás a nyári időszakban: keddtől
szombatig 10-től 18 óráig (vasárnap,
hétfőn zárva). Természetesen ez nem
érinti az orvosi rendelések, a közösségi
programok és rendezvények időszakát,
de az átjárást korlátozni fogjuk. Nyitvatartási időn kívül a létesítmény területén csak engedéllyel szabad tartózkodni. Megértésüket köszönjük.
A központ dolgozói
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Sport

MECCSNAPTÁR
A GÁRDONY VSC Agárdi
Gyógyfürdő meccsei a megyei II. osztályban
MÁJUS 15., Vasárnap 17.00
Tordas–Agárdi Gyógyfürdő
MÁJUS 21., Szombat 17.00
Agárdi Gyógyfürdő – Szár
MÁJUS 29., Vasárnap 17.00
Lovasberény–Agárdi
Gyógyfürdő
JÚNIUS 4., Szombat 17. 00
Agárdi Gyógyfürdő-Ercsi
JÚNIUS 12., Vasárnap 17. 00
Csór Truck-Travel–Agárdi
Gyógyfürdő
A DINNYÉS SE mérkőzései
a megyei III. osztályban
MÁJUS 15., Vasárnap 17.00
Szabadbattyán- Dinnyés
MÁJUS 22., Vasárnap 17.00
Dinnyés-Kőszárhegy
MÁJUS 22., Vasárnap 17.00
Videoton Baráti Kör – Dinnyés
AZ AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
ÖREGFIÚK meccsei
MÁJUS 14., Szombat 17.30
Söréd-Agárd
MÁJUS 21., Szombat 17.30
Pákozd-Agárd
MÁJUS 29., Vasárnap
10.00 GEO-Agárd
JÚNIUS 5., Vasárnap 10.00
Agárd–Pátka
JÚNIUS 11., Szombat 17.30
Iszkaszentgyörgy–Agárd
Várjuk nézőinket csapataink
mérkőzésein!

Egy „parkikör”
az egészségért
Az agárdi óvoda tornateremépítésének javára szervezték először a Tavaszi Park- erdei Futást,
de hagyomány lett belőle. Idén,
május 7-én már harmadszorra
rendezték meg. Több mint kétszáz fő vállalkozott, hogy az óvoda támogatására, 300 Ft-os
nevezési díj ellenében lefutja az
1250 méteres „parkikört”. A rendezvény azonban nemcsak erről
szólt: célja az volt, hogy a családokat kicsalogassák, s népszerűsítsék az egészséges életmódot.
Sportokkal (rögbi, aikido, foci, akrobatika), egésszéges ételekkel
és egymással is lehetett ismerkedni.

Bajnokverés Iszkaszentgyörgyön
Áprilisban azt írtuk, hogy a
csoportjában 2. helyen álló Gárdony VSC Agárdi Gyógyfürdő
csapata számára a listavezető
Iszkaszentgyörgy elleni mérkőzésen az 1 pont megszerzése a
reális cél a megyei labdarúgó
bajnokság II. osztályában. A fiúk azonban a várakozásokat
messze túlteljesítve 3–0-ra verték otthonában a bajnokaspiránst április 10-én. A ritkán
botló Iszka ezzel begyűjtötte
idei első vereségét. Nagyszerű
fegyvertény ez.
Két hét múlva a Sárszentmihály ellen is idegenben nyert
csapatunk (0–3), bár itt három
sárga lapot is gyűjtöttünk. A
megszűnt Söréd ellen mérkőzés
nélkül írták jóvá a triplapontot, a
Gyúró ellen itthon szereztük
meg a 3 pontot 6–1-es győzelemmel. Májusban további kemény ütközeteket vív a csapat.
Az első májusi győzelem már
megvan: 7-én, itthon 4–1-re sikerült lelépni a Vált, 21-én azonban a dobogóért küzdő Szárt,

május végére befejeződik, lehetségesnek tűnik az előrébb kerülés a 10. helyről.

Varga Attila
kettőt vágott a Válnak

június 4-én a szintén bronzesélyes Ercsit fogadjuk. Minden esélyünk megvan azonban a győzelemre.
A megyei III. osztályban a
Dinnyés hullámzóan szerepel.
Mányon kikapott 5–0-ra, Újbarokon viszont úgy nyert, hogy
félidőben még a házigazdák vezet- tek 2–0-ra, s a vége 3–5
lett. Május 1-jén a Bicske II.-vel
itthon parizott. A bajnokság itt

Öregfiúk: Novák Árpi
mesterhetese
Szépen szerepelnek, s a harmadik helyre jöttek föl a megyei
bajnokság középső csoportjában az Agárdi öregfiúk. Jót tettek
az őszi igazolások. Április 9-én az
Ikaruszt 1–8-ra, majd egy hét
múlva a Pusztaszabolcsot 7–2-re
verték. A volt NB III-as csapatával játszó Adonytól ugyan kikaptak (0–3), a Mór ellen viszont
meccs nélkül sikerült begyűjteni
a 3 pontot (az ellenfél nem jött
el). A csapat szervezője és gólvágója, Novák Árpád az Ikarusz ellen megdöntötte gólcsúcsát: 7-et
lőtt. Az idényben a Sárkeresztesnek és a Sárosdnak is rúgott már
4–4-et. Kinéz neki a gólkirályi
cím. A csapatnak a dobogó, úgy
tűnik, meglesz, sőt kis szerencsével akár a 2. hely is. Június 16-án
Gieboldehausenbe utaznak, test–sl–
vérvárosi találkozóra.

Siker a Simády-emlékversenyen

Vasas akció

Három ország húsz evezős egyesülete részvételével került megrendezésre április 30-án és május 1-jén a Dr. Simády Béla emlékverseny amely egyben a válogató sorozat
második állomása volt. A VVSI evezősei 1 arany (ffi egypár:
Hermann Róbert), 2 ezüst (ffi egypár: Csankó Péter, ffi kétpár tagjaként: Csankó Péter) és 2 bronz érmet szereztek (női
kétpár: Karácsony Dominika, Karácsony Dorottya, női egyK. T.
pár: Karácsony Dominika).

Sikeresen zárult a Gárdonyi Sportclub vasgyűjtési akciójának első fordulója Gárdony területén, tájékoztatott Dávid Zoltán klubelnök. A gyűjtést azonban az agárdi (május 14-i) és
a dinnyési (május 28-i) lomtalanítás
idején is folytatják. Ha feleslegessé
vált fémhulladéka van, adja a klubnak, támogassa a helyi futballt. A bevételt szerelésekre és pályakarbantartásra fordítják. Elérhetőségek:
info@vhg.hu és 06-20-9583019.

Családi nap, kiállítás, vízi évadnyitó
Május 21-én, szombaton délelőtt 9 órától közgyűléssel ünneplik a Velencei-tavi Vízisport Szövetség fél évszázados fönnállását. Meghívottak az elmúlt öt évtized kiemelkedő sportolói,
sportvezetői, edzői, a VVSZ hajdani és jelenlegi tagjai. Kiállítás
is nyílik a „A VVSz 50 éve” címmel, a korábbi felhívásra összegyűlt relikviákból. E napon kerül sor a Velencei-tavi évadnyitó
ünnepélyre és a „Zöld Szalag” túraversenyre is. Az ünnepséget családi nap, zenés szórakoztató műsor és vetélkedők színesítik. A rendezvényhez minden felajánlást szívesen fogadnak.

Teniszsikerek a megyei diákolimpián
A Parkerdőben rendezték május 5-én és 6-án a megyei tenisz
diákolimpiát. A Chernel Iskola hét csapata is bejutott az országos döntőbe, melyet júniusban tartanak Balatonbogláron. Eredmények: II. korcsoport, lányok: Urbán Nóra, Juhász Lilla I. hely;
III. korcsoport, fiúk: Urbán Bence, Juhász Dániel I.hely; IV. korcsoport, lányok: Csereklei Petra, Dolmány Fanni I.hely, Ölvedi
Réka, Marjanek Szonja II.hely, fiúk: Galgóczy Ákos, De Rossi
Marcell I.hely, Bartucz Sándor, Berkes Maximillian III.hely; V.
korcsoport, lányok: Csereklei Flóra, Kálmán Petra I.hely, fiúk:
Urbán Máté, Marjanek Iván II.hely. Gratulálunk a gyerekeknek
és edzőiknek, Galgóczy Lajosnak és Horog Istvánnak.
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Hirdetés

Kötelező veszettség elleni eboltás
Az idén összevezetett, kötelező veszettség elleni védőoltás helye és ideje:
Agárd /Városgazdálkodási iroda előtt, Gárdonyi G. u. 34–38.
/2011. 05.28. /szombat/ 15–18 óráig
Gárdony / Polgármesteri Hivatal mögött/ 06.04 /szombat/ 15–18 óráig
Dinnyés / Tűzoltó szertár előtt/ 06.11./szombat/ 15–18 óráig
Gárdony-Csirib puszta /buszmegálló/ 06.11./szombat/ 08–09 óráig
Pótoltás csak eső esetén van, másnap,
vasárnap délután ugyanebben az időben!
Az oltás ára a múlt évhez képest nem változott: 3500.-Ft + 100.- Ft
/10 kg/ 1db féreghajtó tabletta.
Kérem, hogy a múlt évben kiadott sorszámmal ellátott
oltási könyvet szíveskedjenek magukkal hozni,
mert pótlást csak térítés ellenében tudunk biztosítani /150.- Ft /db/.
dr. Pálinkás Imre állatorvos

Gárdony Város Önkormányzata
megrendelésére
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