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Új áruház, új aluljáró

Május 21-én tartották az idei vízi
szezonnyitót a VVSI-nél, s ezen a
napon ünnepelték a Velencei-tavi
Vízisport Szövetség 50 éves fennállását is. Ez alkalomból L. Simon
László a parlamentben is felszólalt, s
üdvözölte azt a kezdeményezést,
hogy a VVSI egyike lesz a Nemzeti
Sportközpontok intézményeinek.
(Részletek a 12. oldalon)

Június 1-jén, átadási ceremónia keretében Tóth István
polgármester vágta át az új,
agárdi Lidl áruház díszszalagját, s másnap reggel a vevõk
birtokba vehették az élelmiszerdiszkontot. De nemcsak
az áruház készült el a szezonra, információnk szerint hamarosan megnyílik a gárdonyi vasúti aluljáró is.
Az agárdi Lidl megnyitása
már az év eleje óta halasztódott, a szakhatósági engedélyek beszerzésének lassúsága
miatt. Medovarszki György területi és rekvizíciós igazgató szerint a tél is közrejátszott a
csúszásban, s cáfolta, hogy a
terület vizenyõsségével lett
volna gond. Mint ismeretes, a
területen azelõtt az Agárd Hotel állt, ennek apróra zúzott
törmelékét az áruház melletti ,
90 autót befogadni képes parkoló alapjában használták fel.
Az új áruházban 20 fõ dolgozik, tudtuk
meg, mindannyian környékbeliek. A legtávolabb lakó Baracskáról jár be. A boltvezetõ székesfehérvári.
A június 2-i nyitás után a vásárlók azonnal birtokba vették az üzletet, s a bolt kínálatára kíváncsi közönség rohama egész
hétvégén tartott. Az új Lidl-ben több mint

Állami kezelésbe
kerülhet a VVSI

Tóparti fesztivália

1400 féle termék kapható, köztük több saját
márkás termék is, melyeket a külföldi és kisebb számban magyar gyártók kizárólag a
Lidl számára fejlesztettek ki.
Az agárdi egyébként Magyarországon a
144. Lidl üzlet, egyszerre nyílt a hajdúböszörményivel.
(Folytatás a 7. oldalon.)

Pontos statisztikát nem készítettünk, de az elõzetes programkínálatot átnézve úgy tûnik: még soha nem
volt ilyen gazdag a tópart nyári fesztivál-kínálata, mint az idén. Vagyis:
aki végig szeretné bulizni a nyarat,
annak sehova sem kell elutaznia. De
az is talál magának kulturális és
gasztronómiai élményt, aki tényleg
csak az ínyencségekre kíváncsi.
A fesztiválszezon tulajdonképpen
már a „szezon elõtt” elkezdõdik: a
Biotár IV. Országos Öko Expo és Bio
Fesztivál a Sport Beach-en lapunk
megjelenésének hétvégéjén (június
10—12.) zajlik. A Biotár a tópart országos kisugárzású rendezvényeinek
egyike - igazi trend-teremtõ a környezettudatos életmód, az egészséges táplálkozás és a felelõs gondolkodás híveinek.
(Folytatás a 8. oldalon.)
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Képes krónika

Forrás: velenceitoinfo.hu

Polgárõrök
ha találkoznak...
Dinnyésen, a templomkertben
május 28-án, az idén 20 éves gárdonyi polgárõrség szervezésében
rendezték a megyei polgárõr találkozót. Az esõvel fenyegetett, de jókedvû, nótás, zenés mulatságon 48
megyei egyesület mintegy 980 tagja vett részt.
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Képes krónika
Virágosítás, parkrendezés önkéntesekkel
A május 21-ére meghirdetett önkéntes növényültetésre viszonylag
kevés jelentkezõ részvételével került sor. Ennek
ellenére a lelkes résztvevõk, köztük képviselõk,
tanárok segítségével sikerült rendezni a város néhány sarkát. Egyebek
mellett a szovjet katonák
temetõje elõtti részt és a
Gárdonyi Géza utca sarkát, a gárdonyi vasútállomással szembeni ágyást,
s a dinnyés Kossuth-Gárdonyi utcasarkot.

Kolontári vendégek Gárdonyban
Városunk azzal segítette a kolontári iszaptragédia károsultjait, hogy a Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesületének
közremûködésével vendégül látott egy-egy ottani nyugdíjas és gyermekcsoportot. A nyugdíjasok közel ötven fõvel május 17-én, az iskolások alig tucatnyian május 20-án
jártak nálunk. Megnézték a pákozdi katonai emlékparkot,
majd városunk nevezetességeit. A kolontári gyerekeket arra kértük, írják meg, mi tetszett nekik. Íme a gondolataik.
„Máté: Nekem a Gárdonyi ház tetszett, mert Devecserben is tanított, én Devecserben lakom. Megismerhettem
titkos írását, láthattam az Egri csillagok legelsõ kiadását.
Mirella: A pecázás, mert most pecáztam életemben elõször. Mindig azt gondoltam, hogy unalmas, pedig nagyon
jó szórakozás.
Arnold: Pecázás, mert
régen voltam és már vártam. A végére belejöttem,
fogtam halat, és nagyon
örültem neki.
Sz. Márk: Szimulátor,
mert nagyon tetszett. Viszszamentem volna még egyszer, és egy csomót játszottam volna vele.
Dávid:
Térképasztal,
mert bemutatta a csata történetét. Horgászás, mert
meglepõdtem, hogy még
sose pecáztam, mégis jól
ment. Hajózás, mert gyönyörû volt a táj: a part, a nádasok, a környezõ hegyek.
N. Márk: A hajózás, mert kormányozhattam a hajót. A
pákozdi emlékhelynél a beöltözés katonai ruhába. A repülõgép szimulátor is nagyon klassz volt.
Mirtill: Pecázás, mert én fogtam a legtöbb halat, pedig
én vagyok a legkisebb.
Dominik: Pecázás, mert sok halat fogtam és jól megtanultam pecázni.
Bálint: Pecázás, mert sok halat fogtam. Megtanított az
István bácsi pecázni.
Tomi: Pecázás, mert fogtam 7 halat. Szimulátor.
Peti: A pecázás nagyon izgalmas volt. A szimulátor
—s—
azért tetszett, mert élethû volt.”

A francia kapcsolat és az aranysüveg
Testvérvárosi kapcsolatfelvétel céljából járt városunkban
az észak-franciaországi Lesquin városka négy képviselõje.
Megtekintették az agárdi óvodát, és az iskolát valamint a
Gárdonyi Géza szülõházat, s mint mondták, leginkább az
itteni emberek kedvessége nyerte meg õket. Lesquin (e.:
„löká”) Lille-hez és a belga határhoz esik közel, 6-7 ezer lakosú kisváros. Itt található Lille repülõtere. Néhány magyar
származású család is él a városban, õk a húszas években kivándorolt bányászcsaládok leszármazottai. Egyikük el is
jött a képviselõkkel. A testvérvárosi szerzõdést várhatóan
decemberben írják majd alá.
Testvérvárosi hír, hogy dr. Erdei Péterné megtisztelõ kitüntetést kapott Postbauerheng városától, nemes cél érdekében kifejtett munkájáért. A Gold Kegel (Arany Süveg) nevû
díj a város határában talált híres régészeti leletrõl, egy kelta aranysüvegrõl kapta a nevét, s eddig csak három személy
C-s
kapta meg.
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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
22/570 235
22/570236
22/570101
22/570238
22/570027/238
22/570237
22/570223
22/355914 v
22/570222

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

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

Gyógyszertári ügyelet 2011. június 10. – július 9.
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.
VI. 10. Agárd, Zafír, Balatoni út 62.
VI. 11—12. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VI. 13. Velence, Új SZTK
VI. 14. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VI. 15. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VI. 16. Agárd, Zafír, Balatoni út 62.
VI. 17. Velence, Új SZTK
VI. 18-19. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VI. 20. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VI. 21. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VI. 22. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VI. 23. Velence, Új SZTK
VI. 24. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VI. 25-26. Agárd, Zafír, Balatoni út 62.
VI. 27. Velence, Új SZTK
VI. 28. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VI. 29. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VI. 30. Velence, Új SZTK
VII. 1. Agárd, Zafír, Balatoni út 62.
VII. 2-3. Gárdony, Bóné, Bóné K. u. 12.
VII. 4. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VII. 5. Velence, Új SZTK
VII. 6. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VII. 7. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VII. 8. Agárd, Zafír, Balatoni út 62.

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

Anyakönyvi hírek
2011 májusában házasságot kötöttek

Jóni Bernadett és Dankó János
Vágó Judit és Jakus Kornél
Pados Zsuzsanna és Hámori Bertalan
Pucsok Zsuzsanna és Csáky Albert Attila
Modok Marianna és Bajkai Tibor
Kiss Gabriella és Koller János
Csikota Nóra és Sarró Róbert
Sok boldogságot kívánunk!

Napirenden volt...
A gárdonyi képviselõtestület május 25.-i ülésén elsõsorban gazdasági és intézményi
kérdésekkel foglalkozott. Június 1.-én egy másik, rendkívüli testületi ülésre is sor
került, amelyen kizárólag a
standfürdõ-beruházás kivitelezõjének kiválasztásáról tanácskoztak.
1. Gárdony város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának (GÉSZ)
módosítása
Az építési törvénnyel összhangban lévõ módosítás keretében
a
képviselõk
a
telekalakítás, a telekösszevonás és a telekmegosztás szabályait alakították át, illetve
pontosították. A módosításra
többek között a Kossuth utcaBercsényi utca sarkán épülõ
lakópark építési elõírásainak
tisztázása miatt volt szükség.
A határozati javaslatot a testület elfogadta.
2. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévõ
intézmények átszervezése
A képviselõk által jóváhagyott átszervezés alapvetõen
a megyei intézmények takarékossági célzatú összevonása,
amely többek között a Fejér
megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet gárdonyi Nevelési
Tanácsadóját is érinti.
3. Ingatlanértékesítés
A szóban forgó telkek közül kettõt korábban a bérlõk
illetve használók az önkormányzat ajánlatát elfogadva,
6000 forintos négyzetméterenkénti áron megvásároltak.
A harmadik telek esetében a
bérlõ akkor nem élt a lehetõséggel, most viszont jelezte
vásárlási szándékát, a telken
futó, a beépíthetõséget korlátozó közmûvezetékek miatt
valamivel szerényebb áron. A
testület határozatában ragaszkodott az eredeti vételárhoz,
ugyanakkor annak két részletben történõ megfizetéséhez
is hozzájárult.
4. Csónakkikötõk
üzemeltetése
A csónakkikötõkkel kapcsolatban - a napirendi pont

elõterjesztõje szerint - a viszszatérõ problémát az okozza,
hogy a partfal az önkormányzaté, a vízfelület viszont az államé. Mivel a kikötõknek
gazdára van szükségük, a
képviselõk az összes körülményt mérlegelve a kikötõterületek határozatlan idejû
bérbeadásáról döntöttek - ez a
gyakorlatban a lejárt szerzõdés változatlan tartalmú meghosszabbítását jelenti.
5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
A változtatás lényege,
hogy amennyiben egy nehéz
körülmények között élõ családban több, ápolásra szoruló
családtag van, akkor minden
érintett után járjon a támogatás. Viszonylag ritka esetekrõl
van szó, tehát a módosítás
nem terheli meg túlságosan a
város költségvetését, ugyanakkor az említett családok
számára pótolhatatlan segítséget jelent. A javaslatot a testület elfogadta.
6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
A tájékoztató szerint a városban a gyermekjóléti-gyermekvédelmi területen két
tendencia érvényesül: csökken a megszületõ gyermekek
száma, miközben a terület támogatási igénye - elsõsorban
a szociális körülmények romlása miatt - egyre nagyobb. A
beszámolót a képviselõk elfogadták.
7. Félszigeti fejlesztés
Zárt ülésen vitatta meg a
testület a félszigeti beruházással kapcsolatos tennivalókat.
8. Fekete burkolatú
utak kátyúzása
A képviselõtestület szakmai bejárást követõen tárgyalt
az aszfaltutak szükségessé
vált kátyúzási munkáiról. az
elfogadott határozat burkolatjavítási, árokásási, szegélymegerõsítési munkákat tartalmaz. Szóba került az is, hogy
a vasúti beruházás környezetében a nehéz tehergépjármû-
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Önkormányzat
vek okozta károk miatt szintén útfelújításra lesz szükség,
lehetõség szerint a beruházó
hozzájárulásával.
9. Városközponti
rehabilitáció
Az elfogadott rehabilitációs
elképzelésekben bontási, zöldfelület-kialakítási és épületfejlesztési elképzelések szerepelnek. Az új városközpontban
kapna helyet a Fókusz Szociális Szolgálat, illetve az orvosi
ügyelet is.
A továbbiakban zárt ülésen
folytatták a képviselõk a tanácskozást. Az ülés ezen részében szóba került a Gárdonyi Géza Mezõgazdasági
Szövetkezeti Zrt. ajánlata a város fölötti záportározóról,
amelyet az önkormányzat
meg kíván vásárolni, a szövetkezet által kínáltnál némileg
alacsonyabb áron. Tárgyaltak
még az Agárdi Gyógy- és Termálfürdõ Zrt., a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft., illetve az

Agárdi Zöld Kft. 2010. évi beszámolójáról, illetve 2011. évi
üzleti tervérõl.
Rendkívüli ülés az új kültéri medence kivitelezõjének
kiválasztására
Június 1-jén rendkívüli ülésén választotta ki a képviselõtestület a termálfürdõ új szabadtéri medencéjének kivitelezõjét. A projektre eredetileg
öten adtak be pályázatot, de a
két tárgyalási forduló után
csak három pályázó maradt,
melyek közül a képviselõk a
pontozásos elbírálás alapján a
Strabag és a Magyar Aszfalt
közös konzorciumát, a MASTRAND konzorciumot hirdették ki gyõztesnek a Tempero
Zrt. és a Magyar Építõ Zrt.
elõtt. A projektcég közel 236
millió forintért vállalta a kivitelezést. Az építkezés azonban
csak szeptemberben kezdõdik,
hogy a munka ne zavarja a turistaszezont.
Hargitai Miklós

Tájékoztató a kedvezményes
strandbelépésrõl
Gárdony Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2010. évben
rendeletet alkotott az állandó lakosoknak és a nyaralótulajdonosoknak a város strandjaira történõ
kedvezményes belépésére vonatkozóan. A szabályozás a 2011. évi idegenforgalmi szezonban is érvényes.
Ennek alapján Gárdony város területén lakóhellyel és tartózkodási
hellyel rendelkezõ polgárok a személyazonosító igazolványuk, illetve
a lakcímkártyájuk bemutatása után
alkalmanként 200 Ft-os belépõjegy
megváltásával mehetnek be az agárdi Park, a Napsugár, valamint a
Gárdony- fürdõi strandra. A gárdonyi Sport-Beach szolgáltatásait hétköznap hasonló feltéte- lekkel, hét
végén 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A nyaralótulajdonosok ingatlanonként 2 fõ kedvezményes belépését biztosító belépõkártya igénybevételére jogosultak. A kedvezményes belépõkártyák kiváltása elõtt a
nyaralótulajdonosnak fel kell keresnie a Polgármesteri Hivatal adócsoportját, ahol illetékmentes igazolást
kaphat arról, miszerint nincsen adóhátraléka. A belépõkártyát minden
évben újra ki kell váltani. Ezen igazolás alapján a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet személyenként 100 —100 Ft önköltségi ár megfizetésével kiváltani ingatlanonként
a 2 db kártyát, amely a 2011-es nyári szezonban a Park és a Napsugár,

valamint a gárdonyfürdõi strandoknak alkalmankénti 200 Ft-os belépõjegy
megfizetésével
történõ
igénybevételére jogosít. Ugyanez
vonatkozik hétköznapokon a Sport
Beach-re, míg hétvégén itt a kártyával 50 %-os kedvezményt lehet
igénybe venni.
A Képviselõ-testület 2011. május
4-én megtartott ülésén döntést hozott arra vonat- kozóan, hogy az állandó lakosok eddig is meglévõ
kedvezménye mellett az üdülõtulajdonosok részére is biztosítja az
Agárdi Gyógy-és Termálfürdõbe
való kedvezmé- nyes belépés lehetõségét. A Gárdony város közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek már a korábbi rendelkezés
alapján is, személyazonosító igazolványuk és lakcímkártyájuk bemutatása után alkalmanként 200 Ft
kedvezményt kaptak a fürdõbelépõjegy árából. A módosítás nyomán
az üdülõtulajdonosok által kiváltható fent említett belépõkártyával is
igénybe lehet venni a fürdõbelépõre
vonatkozó 200 Ft-os kedvezményt.
Bízunk benne, hogy ezen intézkedés nyomán minél több polgárunk fog élni településünk óriási
kincse, a Velencei-tó továbbá termálfürdõnk által kínált fürdõzési,
kikapcsolódási lehetõséggel.
Jankovics Zoltánné
aljegyzõ

P OLGÁRMESTERI

JEGYZET

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
Franciaországi partnervárosunk — Lesquin — négy fõs delegációja járt Gárdonyban, május közepén. A 7 ezer lakosú városka az ország északnyugati részén, Lille közelében
található. Dr. Erdei Péterné képviselõ asszony gazdag helyi programot állított össze. Örömmel nyugtáztuk, hogy
kisvárosunk szépsége lenyûgözte õket. A tárgyalások
eredményeként várhatóan a sport és kultúra területén
lesznek lehetõségek csapatok és csoportok cseréjére, találkozójára. Diákcsere is szóba jöhet. Francia nyugdíjas
csoportok látogatásának feltételeit elõkészítjük. Köszönjük partnereinknek — agárdi iskola és óvoda, Nautis Hotel, Agárdi Pálinkaház, Iglice Népdalkör, MOHOSZ
dinnyési kirendeltsége, Gyógyfürdõ — önzetlen segítségüket.
A vörösiszap okozta trauma feldolgozásában városunk
is segítette a kolontári nyugdíjasokat és kisiskolásokat.
Mindkét korosztályt vendégül láttuk kisvárosunkban. A
programok elõkészítésébõl és vezetésébõl Kovács Ica
agárdi polgártársunk oroszlánrészt vállalt. Városunk vállalkozói— pl. Simon György (Kishajózás), Derecskei Gábor —, a nyugdíjas egyesület, az agárdi iskola, az Iglice
Népdalkör és a MOHOSZ dinnyési kirendeltsége támogatta munkánkat. Köszönjük a segítséget.
Tisztelt Gárdonyiak!
Muray Rita képviselõ asszony irányításával újra jelentõs mennyiségû díszcserjét, évelõt és egynyári virágot ültettünk el mindhárom településrészen.
Ezer fõ részvételével a Dinnyési Hagyományõrzõ
Központ volt a helyszíne a Megyei Polgárõr Napnak. Sokan hiányolták rendezvényrõl a dinnyési polgárõröket.
Tavasszal pályázati eljárás során új, helyi bérlõkre talált a gárdonyi szabad partszakasz és a hányatott sorsú
gárdonyfürdõi strandunk. Rövid idõ alatt alapvetõ változások történtek a tóparti szakaszokon. Valamennyiünk
érdeke, hogy a helyi vállalkozó családok sikeresek legyenek.
Májusban megnyílt Gárdonyban, a volt ABC helyén, a
DM áruház. Az épületet belülrõl szépen felújították. Sajnos a külsõre kevés jutott. Bízom benne, hogy a tulajdonos — ÁFÉSZ — bevételeibõl az épületre és közvetlen
környezetére is költ a következõ idõszakban.
A sokak által várt Lidl áruház is kinyitott. Az eltelt néhány nap látogatottsága minden várakozást felül múlt.
Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
Ötödik alkalommal rendeztük meg a Polgármesteri
Hivatalban a tanév során kimagaslóan teljesítõ diákok
köszöntését. Több mint száz elismerõ oklevelet adtam
át azoknak a diákoknak, akik megyei, régiós és országos versenyeken kiválóan szerepeltek. Büszkék lehetünk tehetséges gyerekeinkre,
az õket magas színvonalon felkészítõ tanárokra, és a szülõkre,
akik a háttérbõl minden lehetséges eszközzel segítik gyermekeik fejlõdését. Szorgalmas, teljesíteni képes és kreatív nemzedéket kell felnevelnünk. Ez valamennyiünk szebb jövõjének
záloga.
Tóth István
polgármester
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Köztér

Partra mentették a horgászt
A másodfokú viharjelzés ellenére
tartózkodott a tavon június 1-jén
délután az a horgász, akit a Velencei-tavon a vízijárõrök vittek partra. A járõrözõ rendõrök a Keszeges elnevezésû vízterületen figyeltek fel a horgászra. A 66 éves
férfi azt mondta, mindössze horgászni akart, nem figyelte a viharjelzést. A másodfokú viharjelzés
idején tavon rekedt horgászt biztonsága érdekében hajójukkal vitték partra a járõrök. A férfi csónakját szintén kivontatták. A horgásszal szemben feljelentéssel éltek a Gárdonyi Rendõrkapitányság vízijárõrei.
A Velencei-tó mellett jelenleg
két helyen Gárdony és Velence
területén mûködik viharjelzõ berendezés. A tervek szerint még
az idén egy harmadik is rendszerbe áll a tó északi partján.
Emlékeztetõül: Elsõfokú viharjelzés van érvényben, ha a vihar-

jelzõ berendezés percenként 45öt villan. Ebben az esetben úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad
tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelzõ lámpák
percenként 90-szer villannak fel.
Ebben az esetben a vihar rövid
idõn belüli megérkezését jelzik.
Ilyen esetben fürödni tilos! Továbbá tilos csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a
vitorláshajók kivételével). A másodfokú viharjelzést nagyon sokszor nem veszik figyelembe a
fürdõzõk, pedig ilyenkor számítani kell arra, hogy „porzani” fog
a víz, ami azt jelenti, hogy a vízfelszín felett akár 40—50 cm magasságban is 80—90 % páratartalmú a levegõ, tehát itt is szinte
lehetetlen levegõt venni.
(FM RFK Sajtószolgálat)

Kedvezmény helyieknek a Pop Strandon
Agárdi Pop Strand a 2011. évben, a saját rendezésû koncert rendezvényein 50 %-os belépési kedvezményt nyújt Gárdony város minden állandó lakosa részére. A kedvezmény
igénybevételéhez lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány, vagy egyéb személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány (új személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és
lakcímkártya együttes felmutatása szükséges.
Turbók János, főrendező

Iskolatej akció, szúnyoggyérítés
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának áprilisi és májusi ülésérõl
A VKTKT 2011. április 29-én 9 órától tartotta soron következõ ülését, ahol
elsõként a Közép-dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda tartott tájékoztatót a 2011/2012 évi vasúti menetrendi struktúráról.
Elfogadták a VKTKT és intézményeinek zárszámadását, mely után elkezdõdött a társult önkormányzatokkal való elszámolás. A Társulási Tanács elfogadta a VKTKT 2010. évi belsõ ellenõri jelentését is.
Döntés született arról, hogy az ún. közösségi busz projekt meg nem valósulásából adódó kamatfizetési kötelezettség Vereb és Pázmánd Önkormányzatát
terheli.
Aktuális feladat lesz idén is a tó környéki települések részére a szúnyoggyérítés, az ehhez szükséges szakértõi munkák elvégzésére Sáringer-Kenyeres
Tamást választotta a Társulási Tanács.
Döntés született arról is, hogy az agárdi és a gárdonyi iskola próba jelleggel részt vesz az iskolatej programban, majd ennek sikeressége esetén lehetõsége lesz minden intézménynek a pályázati programba való bekapcsolódásra.
A VKTKT ebrendészeti feladatok ellátására szerzõdést kötött az Alpha-Vet
Kft.-vel, ehhez a megállapodáshoz a 9 társult település közül 7-en csatlakoztak.
Az irodavezetõ tájékoztatta a Tanács tagjait arról, hogy a Közremûködõ
Szervezet (ESZA Kft.) tájékoztatása szerint a TÁMOP 3.1.4. projekt mind szakmailag, mind pénzügyileg lezártnak tekintendõ.
A Társulási Tanács a szúnyoggyérítéshez kötõdõen rendkívüli ülést tartott
2011. 05.10-én, ahol döntöttek arról, hogy a szúnyoggyérítéshez kapcsolódóan
a szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatnak le, tekintettel arra, hogy a térség országgyûlési képviselõje, L. Simon László tájékoztatása szerint hamarosan kiírja a Magyar Turizmus Zrt. a szúnyoggyérítés elvégzését
támogató pályázatot. A munka értéke illetve az állami forrás igénybevétele a
Kbt. szerint közbeszerzési kötelezettséget jelent. A hirdetmény nélküli egyszerû közbeszerzési eljárás elektronikus árlejtés alkalmazásával történik. A benyújtott árajánlat alapján a Magyar Közbeszerzési Alapítvány folytatja le az eljárást.
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hivatalos honlapja a
www.velencei-to.hu címen érhetõ el, ahol a Társulási Tanács üléseinek jegyzõkönyvei is megtekinthetõk.
Tóth István elnök VKTKT
Galambos Zsuzsanna irodavezetõ
Gárdonyi Kistérségi Iroda Velence, Balatoni út 65. tel: 22/589-572
irodavezeto@velencei-to.hu

Önkormányzati hirdetmény

Tájékoztató
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban
Gárdony Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak
megfelelõen 2011. május 25-én megtartott ülésén
megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.
A beszámoló tartalmazta a jegyzõi gyámhatóság, a polgármesteri hivatal gyámhivatala, és a Fókusz Szociális Szolgálat gyermekjóléti tevékenységére vonatkozó tájékoztató adatokat. Az anyagban szó esett a rendõrség, az oktatási intézmények, és a civil szervezetek e tárgykörben végzett
tevékenységérõl is.
A nagy terjedelmû anyagból azt kívánom bemutatni, hogy az önkormányzat milyen pénzbeli
és természetbeni ellátásokat biztosít a város területén élõ gyermekek és családjuk számára.
A gyermekvédelmi törvény által szabályozott
pénzbeli támogatási forma a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény annak a gyermeknek a jogán állapítható meg, akinek
a családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem összege egyedülálló szülõ, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú esetében nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át (39 900,- Ft), családban élõ gyermek esetében 130 %-át (37 050,- Ft).
Az a kiskorú, akinek a kedvezményre való jogosultságát megállapítják, jogosult lesz a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére (ami általános
iskola valamennyi évfolyamán 100 % kedvezményt jelent), valamint az évi 2 alkalommal kifizetendõ egyszeri támogatásra, melynek összege 5
800, — 5 800,- Ft, továbbá a külön jogszabályban
meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
2010-ben 278 gyermek részére 3.155.000,- Ft ke-

rült kifizetésre a gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatásként.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvédelmi törvényben kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat e tárgyú rendelete tartalmazza. Eszerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a gyermeket
gondozó család idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy a létfenntartását veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került. Leginkább azokat a
gyerekeket, illetve családokat kell alkalmanként támogatásban részesíteni, akiknek eltartásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként
jelentkezõ többletkiadások — különösen a szociális
válsághelyzetben lévõ várandós anya gyermekének
megtartása, a gyermek fogadásával kapcsolatos kiadások, állami gondoskodásba került gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a kiskorú családjába való visszakerülésének elõsegítése, betegség
vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az
elmúlt évben 116 gyermek részesült, ez 70 családot
érintett. E célból 913 000,- Ft került felhasználásra,
mely az elmúlt évhez képest 50%-os emelkedést jelent. A támogatással gyermekenként átlagosan kb.
7 800,- Ft összegû anyagi segítséget tudtunk biztosítani a gyermekes családoknak.
2009. januárjában került bevezetésre az óvodáztatási támogatás. Ez a támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
gyermeknek a szülõje részére állapítható meg, aki
2009. január 1-jét követõen íratta be a gyermeket az
óvodába, és a gyermek óvodába járásáról folyamatosan gondoskodik. További feltétel a szülõ önkéntes nyilatkozata arról, hogy a gyermek 3 éves
koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott

tanulmányait fejezte be sikeresen. A támogatás
összege elsõ alkalommal 20 000,- Ft, ezt követõen
félévenként 10 000,- Ft.
Az elmúlt évben 4 gyermek részesült összesen
80 000,- Ft összegû óvodáztatási támogatásban.
Étkezési térítési díjkedvezményt – úgy a törvényben biztosított normatív kedvezményt, mint
az önkormányzat rendeletében biztosított, szülõk
jövedelméhez viszonyított kedvezményt — az iskolás gyermekek részére 9 960 000,- Ft összegben,
az óvodás gyermekek részére 4 133 000,- Ft öszszegben biztosított az önkormányzat. Ezek a számok emelkedést mutatnak a tavalyihoz képest.
A gyermekvédelmi törvényben szabályozott
pénzbeli ellátásokon túlmenõen Gárdony Város Önkormányzata évek óta részt vesz a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíj rendszerében, hogy segítse
a felsõoktatásban részt vevõ diákok tanulását. Az elmúlt évben hozott döntés alapján 33 fõ felsõfokú tanulmányait folytató fiatal kapott összesen 1 380 000,Ft összegû támogatást, melyet a megyei önkormányzat és az állami költségvetés kiegészít.
A helyben közlekedõ diákok részére az önkormányzat biztosítja az ingyenes autóbusz-bérletet,
melynek 2010. évi költsége 5 946 000,- Ft volt.
A „születési hozzájárulás” jogcímen a városban
lakóhellyel rendelkezõ szülõk gyermekük születését követõen ellátásban részesülnek, melynek öszszege 10 000,- Ft. Tavaly 49 gyermek születése után
490 000,- Ft került kiutalásra ezen a jogcímen.
A fenti ismertetett adatokból kitûnik, hogy az
önkormányzat jelentõs összegeket költ arra, hogy
támogatást nyújtson a nehéz anyagi körülmények
között élõ gyermekes családok számára.

Jankovics Zoltánné
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Városfejlődés, városkép

Egri rönkvár gárdonyi csillagoknak

Újabb turisztikai attrakcióval gazdagodik városunk: a tematikus sétány felsõ
végén, a „múzeumi negyedben” (a galéria és a Gárdonyi-emlékház szomszédságában — felépül az egri vár rönkfa-falú
kicsinyített mása. A hatalmas rönklabirintus — ezt a tervek alapján megalapozottan
állíthatjuk — nem csak látványosságnak,
hanem játszóhelynek is különleges lesz.
Maga a beruházás uniós támogatásból,
kifejezetten az idegenforgalmi vonzerõ
növelése végett létesül. A helyszín a magtár és a Gárdonyi-emlékház által körbefogott kis rét — ennél talán csak Egerben
lehetne stílszerûbb helyen a vár, de az egrieknek - mint tudjuk - ott van az eredeti.
Valójában az egri belsõ vár épül itt újjá fából, Elter István és Kovács Miklós tervei
alapján: megépül a Dobó bástya, a Földbástya, a Tömlöcbástya, a Varkoch-kapu
(ez lesz a fõbejárat), az ágyúdomb és a Fõtér is. A Dobó-palota helyén egy 30 négyzetméteres színpadot terveztünk. A
Székesegyház helyére egy 9,22 m magas

magas kilátó kerül. A létesítmény 30x28,3
méter kiterjedésû, falai 12 cm vastag
rönkfából készülnek. Lesz gyilokjáró,
színpad, kilátó, föld alatti kazamatarendszer 100 cm átmérõjû betoncsövekbõl- a
friss díszletek között akár az egész egri
ostromot újra lehet játszani, mondjuk
musical-változatban.

A kivitelezõ kiválasztására már zajlik
a közbeszerzési eljárás, a munka még a
nyár folyamán elkezdõdik. A kivitelezési idõ mintegy két hónap, vagyis iskolakezdésre már tetõ alatt lehet a „saját”
egri várunk.
Hargitai Miklós

Új áruház, új aluljáró
(Folytatás az 1. oldalról.)
Egy másik, hosszú ideje készülõ beruházásnak, az új gárdonyi vasúti átjárónak a mûszaki átadás-átvétele kezdõdött meg június elején. A mûszaki bejáráson láthattuk is a
már elkészült „mûtárgyat”. Mondhatjuk, megelégedéssel szemléltük a jól megvilágított,
barátságos sárga színûre festett, csúszásgátló padlóval és vakvezetõ sávval ellátott, két
lifttel felszerelt létesítményt, amely a sínek és a tóparti út alatt is átvezet. Használatba
vétele után innen lehet majd kimenni az utasoknak peronokra — a mostanihoz képest jókora kerülõvel. A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. kérdésünkre úgy tájékoztatott, hogy az
utasforgalom számára június 10-én nyitják meg az aluljárót, bár ezt mûszaki illetékesek
kétkedve fogadták. Mint emlékezetes, a közelmúltban ki nem fizetett alvállalkozók demonstráltak az állomáson: a NIF szerint ügyükben végleges megállapodás nem született.
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Oktatás

(Folytatás az 1. oldalról.)
A „hivatalos” szezonindítóra egy héttel késõbb kerül sor:
június 17-19.között a szünetnyitó TóParty pörög majd az agárdi városközpontban. Ez a
rendezvény a szabadtéri színpad Agárden-sorozatába illeszkedik, és végighullámzik a
vakáción, egészen augusztus
közepéig. És lesz még egy rendezvényfolyam, amely ugyanezt a (TóParty) márkanevet viseli:
az Ibolya utcában, az idén beinduló Rendezvénystrandon gyakorlatilag a nyár minden napjára
jut program (utcabál, sörfesztivál, X-Faktor-est, sõt egy második Gyereknap is július elején).
A Rendezvénystrand jobbára

Tóparti fesztivália
könnyûzenei programkínálatának fõként az ugyancsak júliustól augusztusig dübörgõ Pop
Stranddal kell elsõsorban megmérkõznie — a hagyományos
agárdi helyszínen az Irigy
Hónaljmirigy nyitja, és a Tankcsapda zárja az idényt, de jön
az R-Go, a Neoton és Demjén
Ferenc is.
A gárdonyi városközpontba már visszajár a Country
Fesztivál, az amerikai tánczene barátait július 29-31.-én
várják. Az Öko-Bio Expóval
nyitó Sport Beach szintén a
város patinás fesztiválhelyszí-

névé nõtte ki magát — idén
többek között a bogarasok, a
ventósok, a ladások, valamint
Bud Spencer és Terence Hill hívei fesztiválozhatnak itt.
A fentebb ígért ínyencségek
közé tartozik (kulturális értelemben) az északi országokban
kultikus ünnepnek számító
Szent Iván-éj, amit június 24—
25.-én a Dinnyési Hagyományõrzõ Turisztikai Központban
mulatsággal, “népi gyógyászati és javas napokkal” ünnepelhetünk meg (ugyanitt július
30.-án Anna-napi gyümölcsünnep, gyümölcs- és biotermék

vásár is lesz), Velencén pedig a
JazzFace Fesztivál dzsesszmestereivel. Igazi gárdonyi (agárdi)
csemege ugyanakkor a Cigánymeggy Fesztivál, amelyre ezúttal
július 2-án kerül sor — szakácsversennyel, solymász bemutatóval, kirakodóvásárral, utcabállal — a Pálinkafõzde körül.
Aki pedig egy kis kimozdulásra is vágyik — de azért a
tóparton maradna —, Pázmándon hegyünnepet és falunapot,
Pákozdon nemzetközi sárkányeresztõ fesztivált (június 11—12),
Velencén zenés estéket és mazsorett-napot is talál — csak
gyõzzük kedvvel, kitartással
meg szabadidõvel.
Hargitai Miklós

Milyen táborba menjen a gyerek?
Hasznos elfoglaltság lehet a vakációzó gyereknek nyáron egy-egy táborban játszva „kitanulni” valamilyen tudományt, készséget,
ami épp a tehetségének, érdeklõdésének
megfelel. Körbenézve városunk hirdetõfelületein, többféle sport és mûvésztábort találtunk. Ezeket ajánljuk összegyûjtve a szülõk,
nagyszülõk figyelmébe.
MÛVÉSZETI TÁBOROK
Malom Cirkusz alkotó, mozgásmûvészeti és zsonglõr tábor iskolásoknak július
4—8. és július 11—15. között naponta 8—16 óra
között a Chernel iskola kisépületében. Kézumunkázás, tánc, ügyességi játékok tanulása.
Részvételi díj 15 500 Ft + ebéd 3 500 Ft/hét.
Jelentkezés június 18-ig a tanodavezetõnél:
Molnár Hajnalka 30/298-4303
Szabad kéz kézmûves és mûvészeti
tábor június 27-tõl július 1-ig alsósoknak,
július 4—8. között felsõsöknek naponta 9-tõl
16 óráig az agárdi Chernel iskolában. Rajzolás, festés, kézmûves technikák tanulása.
Étkezés menzán vagy egyénileg. Jelentkezés
Kissné Berta Orsolya tanárnõnél: 30/760-4180
A Zsongó Bárka Egyesület táborai hétfõtõl péntekig, 9—14/16 óra között fogadják a
legalább 5 éves gyerekeket, különbözõ
helyszíneken: a Dinnyési Templomkert Ha gyományõrzõ Turisztikai Központban, a Velencei-tavi Galériában, a Nemzedékek Házában. Igény esetén étkezést biztosítanak.
— A fáraók nyomában (Július 4 — 8 .) mitológiai témájú, drámajátékos tábor Hankovszky Dóra és Torda Molnár Enikõ pedagógusok vezetésével a gárdonyi Nemzedékek
Házában. A tábor díja 14 500 Ft/fõ + étkezési
díj.
— Aprócska (Július 11—15.) néptánc és
népzenei hét Pápainé Csehák Andrea néptáncoktatóval a Viking Hotelben 4-8 éves
gyerekeknek. A tábor díja 14 500 Ft/fõ.
Tûzmadár (Július 18—22.) Benedek Elek
mesehét Bernáth Éva és Barna Beáta múzeumpedagógusok vezetésével a Dinnyési
Hagyományõrzõ Központban. A tábor díja
10 500 Ft/fõ+ étkezési díj.
— Pincétõl a padlásig (Július 25—29.)
kincskeresõ és kincsteremtõ tábor Rodics Es-

zter és Horváth Szilvia nagycsaládosok vezetésével a Dinnyési Hagyományõrzõ Központban. A tábor díja 14 500 Ft/fõ+ étkezési
díj.
— Fülemüle (Augusztus 1—5.) egy híres
zenemû feldolgozására épülõ, zenei
készségfejlesztõ, drámajátékos program
Dudás Márta és Vörös Villõ zenepedagógusok
vezetésével a gárdonyi Nemzedékek Házában. A tábor díja 14 500 Ft/fõ+ étkezési díj.
— Zsongó Cirkusz (Augusztus 8—12.)
artista, mozgásmûvészeti, drámajátékos tábor
várhatóan a korábbi években megszokott
vezetõkkel: Molnár Hajnalka zsonglõr tanár,
Fábry Pál artista-zsonglõr, Ritter Emõke artista
és más cirkuszmûvészek közremûködésével
(személyek egyez- tetés alatt). Helyszín: Velencei-tavi Galéria. A tábor díja 14 500 Ft/fõ+
étkezési díj.
A nyár folyamán terveznek egy „Természetles” természetismereti és fotós tábort is gyerekeknek és szüleiknek Dinnyésen. Bõvebb
információ és jelentkezés zsongobarka@
gmail.com-on, vagy a 30 /630-0474, 70/4115333 telefonon.
VÍZISPORT TÁBOROK ÉS EGYÉB SPORTTÁBOROK

VVSI kajak-kenu tábor a sportiskola sukorói telepén. A táborban a gyerekek megismerkedhetnek a kajakozással, kenuzással, a
Velencei-tó zeg-zugos nádasaival, és szárazföldi szabadtéri sportok is lesznek (röplabda,
foci). A tábor díja 15 000,-/fõ/hét, amiért
naponta meleg ételt is biztosítanak. További információ Harmati Orsolyától a 06-70/2978-708as telefonszámon, vagy az orsiharmati@ free
mail.hu e-mail címen.
VVSI evezõs napközis tábor Agárdon 9—
14 év közötti, úszni tudó fiataloknak,
naponta 8—16 óráig. Az elsõ turnus július 25én indul. Az ötnapos tábor költsége: 15 000
Ft/fõ, amiért naponta meleg ebédet biztosítanak. Jelentkezés és további információ
Karácsony Tibortól a 06-30/4474-001-as telefonszámon. A tábor elõtt 4 napnál nem
régebbi orvosi igazolás szükséges. (www.
vvsi.hu)
VVSI vitorlás tábor Agárdon, a vízis-

portiskola telepén, 8—18 éves korú, úszni
tudó gyerekeknek, 7 napos váltásban. Elsõ
turnus indul július 16-án. A bentlakásos
táboroztatás (7 nap) ára 58 000 Ft (teljes ellátással elsõ nap ebédtõl,utolsó nap ebédig),
a bejárós (7nap) 33 500 Ft ellátás nélkül (ebéd
800Ft/nap külön igényelhetõ). Információk:
Balogh László (ÖPI): +36-30/970-13-66, Bódy
Ágnes: +36-30/248-73-6, www.vitorlasiskolaagard.hu
A Yacht Klub vitorlás tábora az agárdi
Yacht Klub vitorlás kikötõjében, heti váltásban 8-16 éves fiataloknak. Az elsõ turnus
július 11-én kezd. Részvételi díj bentlakással
58 ezer forint, anélkül 40 ezer forint.
Testvéreknek kedvezmény. Jelentkezés, érdeklõdés: Major Gábor 30/494-1210, gabor.
major@thesail.hu
Lovastábor Gárdonyban a Grand Lovasudvarban 6 éves kortól, akár bentlakással is
(sátorban). Lovasoktatás, pályalo- vaglás, tereplovaglás. Táborkezdés június 27-tõl, heti turnusban. Információ: 20/980-6181
Lovas, táncos, biciklis tábor az agárdi
Chernel iskolában június 27 és július 1.
valamint augusztus 15-19. között, naponta
9—17 óráig. A tábor költsége 20 ezer forint. Jelentkezés a 20/3177274-es számon
ÁLTALÁNOS ÉS HITTAN TÁBOROK
Június 15-tõl 30-ig a gárdonyi általános
iskolába várják a gyerekeket napközis jellegû
mese-délelõttökre. A részvétel ingyenes, a
foglalkozások 9-tõl 12-ig tartanak.
Július 18-tól 22-ig hittan-tábort szerveznek a reformátusok Élet Fája Gyülekezeti Házában, általános iskolások számára.
Augusztus 9-tõl 12-ig a Vértesaljai Református Egyházmegye ifjúsági tábora lesz,
ide a 12—16 éves korosztályból várják a jelentkezõket. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban,
vagy a 06-30-242 1275-ös telefonszámon
lehet, június 20-ig. (Bõvebb információ, részletes program: a http://www.gardonyrefhir.hu
címen található honlapon.)
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Kultúra

Könyvtárfejlesztés EU-támogatásból

JÚNIUS 10. PÉNTEK

Online kereshetővé tesznek 34 800 dokumentumot
Gárdony város három könyvtára közül
az agárdi könyvtár 2004, a gárdonyi
könyvtár pedig 2008 óta eMagyarország
pontként is szolgálja a lakosság igényeit,
vagyis a könyvtárban szabad internethozzáférési lehetõség van. A város sikeres
TIOP és TÁMOP pályázatainak köszönhetõen tovább javult a könyvtár informatikai
rendszere: egy új, nagy teljesítményû szerver, hat felhasználói számítógép és négy
dolgozói munkaállomás beszerzésére illetve korszerû számítógépes hálózat kiépítésére került sor 2010-ben, a TIOP 5,5 millió
forintos támogatásából. A vakok és gyengénlátók számára beszereztek egy speciális felolvasó programmal ellátott
számítógépet is. Továbbá egy projektort, s
a könyvtári kiadványok, szórólapok igényes elkészí- téséhez egy színes lézernyomtatót is.

A megkezdett munka magasabb színvonalú folytatását tette lehetõvé az önkormányzat által elnyert TÁMOP támogatás.
Ennek során interneten elérhetõvé tették
a könyvtár katalógusát. A könyvtári állomány túlnyomó részének, 34 800 dokumentumnak az adatai kerültek be a
TextLib integrált könyvtári rendszerbe.
Így az érdeklõdõk sokféle szempontú keresést végezhetnek (nem sokára otthonról
is) a 3 könyvtári szolgáltató hely állományában. Elõjegyezni és kölcsönzést meghosszabbítani is lehet majd a rendszer
segítségével de várhatóan csak 2012. januárjától, egyelõre keresni tudunk a programmal.
Pályázati támogatással készült el a
könyvtár honlapja is (www.gardonykultura.hu), amely teljes áttekintést ad a település kulturális intézményeinek életérõl.

Aranyérmes újítónk
Gárdony eddig elsõsorban kulturális
személyiségei — írók, képzõ- és elõadómûvészek — kedvelt lakó — illetve nyaralóhelyeként volt ismert — nem sokan tudják,
hogy hazánk egyik kimagaslóan termékeny (tavaly országos viszonylatban a negyedik legeredményesebb) feltalálója is
városunkban él. Csobán Zoltán találmányait a szakmán kívül kevesen ismerik,
ám azon a szakterületen, amelyen õ alkot,
nem is ez a siker fokmérõje.
— A vállalkozás, amelyet vezetek, hírközléssel, távközléssel foglalkozik, fõként
vezeték nélküli távközlési rendszerek ter-

VAN PROGRAMJA?
Biotár IV. Országos Öko Expo és Bio
Fesztivál június 10—12. között péntektõl vasárnapig. Gárdony, Sport Beach
JÚNIUS 11. SZOMBAT

Pünkösdi eprészkedés, nyílt nap az
Agárdi Pálinkafõzdében
JÚNIUS 11—13. Agárden: Pünkösdi fesztivál
JÚNIUS 17—19. Agárden: Szünetnyitó
TóParty — 17-én 20.00: Giotin koncert, 18án 20.00: Revolution, 19-én 18.00: Pearl of
Roxette tribute zenekar 20.00: RockOn
koncert (Info: 30/588-1711)
JÚNIUS 24—25.

Szent Iván-éji Tûzünnep, I. Népi gyógyászati és javas napok Dinnyésen a Hagyományõrzõ központban péntek délelõtt
gyerekprogramokkal, természetgyógyász
bemutatókkal, elõadásokkal, 17 órától, dobkör, Mag Színház, tûzzsonglõrök, tûzugrás.
Szombaton reggeltõl baranta, képzõmûvészeti kiállítás, elõadások, este 20.30 Kobza
Vajk Group koncert, 21.30 T.O.T.E.M. Koncert (Információ és részletes program:
30/905-4880, www.gardonykultura.hu)
JÚNIUS 25. SZOMBAT

vezését és kivitelezését
végezzük — kezdi a bemutatkozást a feltaláló.
— Ezen a területen a napi munka során mindig adódnak olyan
mûszaki, technológiai problémák, amelyeket csak az újításainkkal tudunk áthidalni, mivel rajtunk kívül más még nem
talált rájuk megoldást.
A szükség szülte találmányok közül az
elsõ egy mobiltelefonok akkumulátorához készült regeneráló és kapacitásmérõ
berendezés volt — ezzel a feltaláló európai Genius-díjat nyert, ami a maga területén az egyik legrangosabb elismerés.
Ennél is nagyobb sikert aratott a következõ innováció, az elsõsorban katasztrófahelyzetekben használható, többféle
rádiórendszer összekötésére alkalmas
megoldás: egymás után három ország európai találmányi kiállításán (köztük a legjelentõsebb nürnbergi seregszemlén) is
aranyérmes lett, ráadásul a gyakorlatban,
üzleti szempontból is eredményesnek bizonyult.
H. M.

Sport Beach: VII. Velencei-tó Tündére
Szépségverseny
JÚNIUS 26. VASÁRNAP

19.00: Leggierock együttes akusztikus
koncertjével rendhagyó módon vasárnap
elkezdõdik a Péntek Esti Hangtárlat címû
programsorozat a Velencei-tavi (Magtár)
Galériában. Elõadók: Trautsch Éva — ének,
furulya, Trautsch Ildikó — zongora, ének,
Wallner Ádám — basszusgitár, Aba Levente —
ütõhangszerek
JÚNIUS 30. CSÜTÖRTÖK

Agarden: Chameleon
JÚLIUS 1., PÉNTEK

19.00: Let it swing! — Válogatás a jazztörténet stílusaiból, korszakaiból (a Péntek
Esti Hangtárlat részeként a Velencei-tavi
(Magtár) Galériában). Elõadók: Dobai István
— gitár, Kiss G László — bõgõ, Potesz Balázs —
dob,ütõhangszerek.
20.00 Agárden: Giotin koncert
JÚLIUS 2. SZOMBAT

Agárdi Cigánymeggy Fesztivál a Pálinkafõzdében.
20.00 Pop Strand: Irigy Hónaljmirigy,
Dinamit
JÚLIUS 1—3.

XX. Országos VW Bogár Találkozó
JÚLIUS 7. SZOMBAT

19.00 Agárden: Chameleon koncert
JÚLIUS 8., PÉNTEK

19.00.: Scuberttõl Mahlerig — Válogatás
a dalirodalom gyöngyszemeibõl (a Péntek
Esti Hangtárlat részeként a Magtárban)
Elõadók: Rezsnyák Róbert — bariton, Vasvári
Tamás — zongora
20.00 Agárden: Noneim koncert
20.00 X FAKTOR KONCERT: Keresztes
Ildikó, Király L. Norbi és Vastag Tamás a
gárdonyfürdõi TóParty Rendezvénystrandon
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Egyházak, civil szervezetek

Pünkösdi gondolatok

Katolikus hírek — segít a szeretetszolgálat Református hírek — hála és erõgyûjtés
Az elmúlt hónapban eseményekben gazdag volt egyházközségeink élete. Agárdon és Gárdonyban is ünnepeltük az elsõáldozókat, majd
Agárdon egy püspöki misén
a bérmálkozókat is.
Életbe lépett a nyári miserend. Agárdon a nyári hónapokban szombatonként elõvételi szentmise is lesz 18 órai
kezdettel.
Az egyházi hozzájárulás
csekkjeit tartalmazó borítékok
e hónapban jutottak el a kedves hívekhez. Ez a bevételi forrás nélkülözhetetlen az egyházközségek mûködéséhez,
ezért kérjük, fizessék be az éves

díjat! Ha valakihez mégsem
jutna el a befizetési csekk, kérjük jelentkezzen a plébánián
vagy a sekrestyékben.
A Gárdonyi Karitász a nyár
több vasárnapján is bolhapiacot tervez a szent misék után,
kérjük a kedves testvéreket,
hogy lehetõségeikhez mérten
támogassák a szeretetszolgálatot és vásároljanak, adományozzanak! A karitász egész
éves mûködésének alapja ez a
bevétel.
Pünkösdhétfõn, a hagyományos egyházmegyei családi
napon sok érdekes programmal várnak mindenkit a szervezõk Balinkára.

„Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és
tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában,
sõt egészen a föld végsõ határáig.” (Apostolok cselekedetei 1, 8.)
Szeretettel várunk mindenkit ünnepi, úrvacsorás istentiszteleteinkre:
Június 12-én, Pünkösd vasárnapján:
Agárdon fél 10-kor, Gárdonyban 11-kor, Zichyújfaluban délután 2-kor, Dinnyésen délután 3-kor.
Június 13-án, Pünkösd hétfõn:
Agárdon fél 10-kor, Gárdonyban 11-kor.
Amiért hálát adunk:
Hálát adunk a május 7-i egyházmegyei ifjúsági konferenciáért, melynek gyülekezeti házunk — az Élet Fája — adott helyet.
Ekkor 130 ifjat láttunk vendégül.
Június 4-én trianoni megemlékezést tartottunk. Vendégeink
voltak: a móri ökumenikus Kórus tagjai.
Június 5-én, a családi istentisztelet keretében tanévzáró alkalmat tartottunk. 133 iskolás gyermeknek osztottunk ki bizonyítványt.

Kitört a nyári rámpaláz
Június 5-én avatta fel az Életmûvész Ifjúsági Egyesület és a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium udvarában a város új mobil gördeszka-pályáját.
A létesítménynek köszönhetõen a település deszkásainak nem kell a városi közterek balesetveszélyes lépcsõit, korlátjait és
egyéb épített létesítményeit koptatniuk célszerû és relatíve biztonságos környezetben hódolhatnak kedvtelésüknek. Az avatás délutánján gördeszkás és monociklis bemutató, táncház, mazsorettfelvonulás,
koncert, kézmûves foglalkozás, vagyis igazi közösségi program várta a vendégeket.
A rámpa valóban mobil, azaz szétszerelhetõ és hordozható — a végleges felállítási helyérõl még nincs döntés. Az viszont az avatóünnepen is kiderült, hogy a környék
tizenéveseit tömegesen képes megmozgatni.

Gárdonyi finnbarátok
Május 25-én dr. Richly Gábor, az ELTE oktatója, a Balassi Intézet fõigazgató-helyettese és a Kalevala Baráti Kör alelnöke a Nemzedékek Házában elõadást tartott a finn
téli háborúról, annak nemzetközi katonai és politikai hátterérõl, magyar vonatkozásairól. A kiváló történész szakember tudományos, szellemi élményt adó beszámolója sokáig emlékezetes marad a helyi finnbarátok számára.
Az elõadás után terített asztal (többek között tradicionális finn csemegék) mellett
folyt a közös eszmecsere. A vendégek között a magyarországi finnek is képviseltették
magukat, és új vendégek is jelezték, hogy csatlakozni kívánnak a Baráti Körünkhöz.
Kránitzné, Ira

Nyugdíjas mentorokat
keresünk!
Szeretnénk, ha a városunkban tanuló kisiskolásoknak lehetõségük lenne mentorok
igénybevételére a tanulási problémáik kiküszöbölésére. Kisgyermekeink életében egy most
jelentkezõ apró tanulási nehézség késõbb már
behozhatatlan hátránnyá nõhet. Ezeknek a
problémáknak a megoldásához ad segítséget
a Mentor. Kérem, jelentkezzen, ha van ideje,
és szívesen foglalkozna heti egy-két alkalommal kisiskolás gyermekekkel, hogy a tanulásban jelentkezõ problémáikat segítsen
leküzdeni. A rendszeres elfoglaltságot adó
munka augusztus végén, szeptember elején
kezdõdik meg. Amennyiben érdekli Önt a
Mentor program, szeretne csatlakozni hozzánk és mentorrá válni, úgy kérem, hívjon fel
az alábbi telefonszámokon: 22/324-331, vagy
a 30/8698922.
Üdvözlettel: Kovács Ilona, Agárd
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Oktatás

Megjöttek a digitális táblák
Megérkeztek a város iskoláiba a TIOP pályázaton nyert informatikai infrastruktúra eszközök (számítógépek, Wifi hálózati elemek, interaktív táblák, projektorok, kiszolgáló eszközök).
Beszerzésük többéves, többször megismételt pályázati folyamat
eredménye volt. Most jutottak hozzá iskoláink a régen várt digitális táblákhoz. Az agárdi iskolába 12 ilyen interaktív tábla érkezett, melyeket õsztõl kezdenek majd használni az oktatásban. Az
érintõképernyõként mûködõ táblák kiválthatják a hagyományos
iskolai táblákat, térképeket, írásvetítõket, filmvetítõket, hisz
mindezek lehetõségeit ötvözik. A nyári szünetben a tanárok tízórás továbbképzésen tanulják meg kezelésüket.

Pirosorr Nap a Chernelben
2011. május 27-én, pénteken
piros orrú gyerekek és tanárok
lepték el a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium folyosóit, tantermeit és udvarát.
Nagy Ágnes tanárnõ 6. évfolyamos angolos diákjaival megrendezte az Angliában már
régóta létezõ jótékonysági akciót, a Red Nose Day-t, vagyis
a Pirosorr Napot.
Mindenki, aki 100,- Ft-ért
vásárolt egy piros orrot, viselhette azt egész nap. Ezzel jelezte, hogy részt vett az adakozásban. Az árusok színes
parókát, élénk színû pólót, ka-

lapot vagy csokornyakkendõt
viseltek, hogy felhívják magukra a figyelmet és így minél
több piros orrot tudjanak eladni. A cél a rászoruló gyerekek nyári ingyenes étkeztetésének támogatása volt.
A tanítási nap végére
21 690.- Ft gyûlt össze. Az
összeget a FÓKUSZ Szociális
Szolgálatnak adták át, megjelölve, hogy mire fordítsák az
adomány.
Példaértékû kezdeményezés volt, amibõl — a siker láttán — valószínûleg hagyomány lesz a Chernelben.

Tanulmányi és sportversenyek
• Az országos „London Bridge” angol nyelvi versenyen Bagladi Sára 6.b osztályos tanuló 3. helyezett lett. Felkészítõ tanára: Czingulszki Éva • A Kaán Károly
Országos Természetismereti Versenyen, Mezõtúron Csordás Eszter 8. lett az ötödik
osztályosok között, a hatodikos Jászai Viktória pedig a 11. helyen végzett korcsoportjában. • A Teleki Pál Országos Földrajzversenyen Tóth Péter Géza 7. osztályos
tanuló a 17. helyet szerezte meg. • A Hermann Ottó Országos Biológiaverseny
döntõjében Juhász László 15. lett a nyolcadikosok között. Az utóbb említett három
versenyen az elméleti feladatok megoldása mellett kiselõadást (vagy szóbelit) kellett tartaniuk a résztvevõknek, illetve terepgyakorlaton kellett bizonyítaniuk rátermettségüket. A versenyzõk felkészítõ tanára Tóth Géza volt. • A Fejér Megyei
Honismereti Egyesület szervezésében lebonyolított „Felnevelõ tájunk” történelmi és honismereti vetélkedõ székesfehérvári döntõjében, ahova a megye 30 iskolájának 99 csapatából a legjobb 13 jutott, iskolánk Vak Béla fantázianevû csapata,
Kovács Levente, Munkácsy Máté, Tóth Benedek az 1. helyen végzett.(A felkészülésben Stossek Mátyás is részt vett.) Felkészítõ tanáruk Kardos Gábor volt. A 2. és 3. helyen a zichyújfalui tagiskola csapatai végeztek.

Gyereknap a gárdonyi iskolában

Hiába óvtak a tanárok
Május 27. teljesen a gyerekeké volt a gárdonyi iskolában.
Már hagyomány iskolánkban,
hogy a gyereknapi akadályversenyt a mindenkori 7. osztályosok szervezik, mindíg új és
izgalmas feladatokat kitalálva
a többi osztálynak és természetesen a tanárok csapatának.
Az idei próbák sem maradtak el az eddigiektõl. Az összesen 11 állomásos verseny
számos ötletes, vicces elméleti
és gyakorlati feladatot tartalmazott. Volt zenefelismerés,
békatalpban és búvárszemüvegben való futás, labdák továbbítása bekötött szemmel és
még rengeteg érdekes feladat.
Az osztályok versenyét a 8.d
nyerte, szoros küzdelemben
megelõzve a tanárok csapatát,
(akik látva a végeredményt,
óvást nyújtottak be, amit a versenybíróság elutasított).
A sportos délelõtt után a
mûvészeteké volt a fõszerep, délután következett a már
szintén
hagyományosnak
mondható mûvészeti bemutató. Elsõként a zeneiskola nö-

vendékei léptek a Nemzedékek Háza színpadára. Dudás
Márta és Kiss G. László tanítványai igazán színvonalas zongora és gitáros produkciókkal
mutatták meg tudá- sukat a
nézõteret megtöltõ közönségnek. Az Oláh-Nagy Éva vezette énekkar a mûsor folyamán
többször is fellépett. Népdalfeldolgozások mellett elõadtak egy kelta madrigált valamint részleteket a Padlás címû
musicalbõl, végül pedig az
Abba együttes Dancing queen
címû számát.
A zene mellett még egy különleges produkció színesítette
a délutánt. A Süle Gabriella által
vezetett iskolai színjátszócsoport Szabó Szilvia Buckó és az
elfeledett kincs címû mesejátékát állította színpadra a közönség legnagyobb örömére.
A bemutatót a gárdonyi
mazsorettcsoport látványos
produkciója zárta. A délelõttért a 7. osztályoknak, a délutánért minden fellépõnek és
felkészítõiknek gratulálunk!
Cs. B.

Az ovisok is elballagtak
Elballagtak a gárdonyi és az agárdi végzõs ovisok is. Agárdon június 3-án búcsúztatták a kicsiket, tarisznyájukban emlékül kapott ovis homokkal, „hamuba sült” pogácsával, egy
„félkrajcárral”, s a karbanatartó bácsi által készített vándorbotjukon egy origami daruval. A hat csoportból 42 kisgyerek hagyja most maga mögött az óvodás éveket. Helyettük jövõre
ugyanennyien jönnek, a gyereklétszám Agárdon nem csökken,
sõt az utóbbi években emelkedett.
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Állami
kezelésbe
kerülhet a VVSI
L. Simon László országgyûlési képviselõ május 24-én a
Parlamentben napirend elõtti
felszólalásban emlékezett meg
a Velencei Tavi Vízisport Szövetség alapításának 50. évfordulójáról, s beszélt a VVSI
helyzetérõl. Egyebek mellett a
következõket mondta: „...Az
egykor patinás, mára szocialista retrohangulatot idézõ sportingatlanokat jelentõs hitellel
terhelték meg az elõzõ kormányzat idején. Éppen ezért
üdvözlendõ az államnak az a
szándéka, hogy a Vígh László
vezette Nemzeti Sportközpontok át kívánja venni a megyei
önkormányzattól a Velencei-tavi Vízi Sportiskolát, s azt fejleszteni szeretné. Reméljük,
hogy a kezdeményezést a megyei önkormányzat is támogatni fogja, hogy újra rangos
sportiskola mûködhessen a Velencei-tó partján, ahol a gárdonyi, velencei, kápolnásnyéki,
sukorói, nadapi és pákozdi
gyerekek mellett a székesfehérvári és budapesti tehetségek is
megtalálhatják a helyüket. Ehhez partnernek hívjuk a képviselõtársam, Borkai Zsolt által
vezetett Magyar Olimpiai Bizottságot is, hogy újabb dicsõséges 50 évvel gazdagodhasson a Velencei-tavi Vízisport
Szövetség története, és újra lehetõséget adjunk a fiataloknak
az egészséges életre, a sportolásra.
Köszönöm a figyelmüket.”
(Taps a kormányzó pártok soraiban.)
(Forrás: Látószög.hu)

A Velencei-tavi
Vízisport Szövetség
krónikája
1961. késõ telén dr. Springer Ferenc
elõterjesztése nyomán alakulhatott
meg a Velencei-tavi Vitorlás Szövetség. A VVSZ keretében mûködõ
egységek a Székesfehérvári Építõk
SC, valamint a Vörös Meteor Velencei-tavi Vitorlás Szakosztálya, késõbb megalakul a MÁV Elõre,
továbbá a Vízügyi SC. A hajópark
elsõsorban kalózokból, néhány Oyolleból és egy a Balatonról ide keveredett 22-esbõl áll.

Vitorlásszövetségtõl a vízisportiskoláig
Ötven éves a Velencei-tavi Vízisport
Szövetség. Vagyis ötven éve tudatosan és szervezetten történik a tó vízisportjának fejlesztése. Az évfordulót május 21-én ünnepi közgyûléssel,
versenyekkel kiállítással, emléktábla avatással és egész napos csa- ládi
rendezvénnyel ünnepelték az agárdi sporttelepen. Az esemény fõszervezõje Marinovich Endre nyugalmazott fõiskolai tanár a VVSZ 1967
és 1987 közötti fõtitkára volt, akit ez
alkalomból kérdeztünk:
— Kezdetben a VVSZ csak vitorlás szövetség volt.
A kajak-kenu és az evezés hogyan fejlõdött fel?
— Megalakulásakor, 1961-ben a VVSZ második betûje valóban csak a vitorlázást jelentette,
és néhány évvel késõbb változott át Vízisport
Szövetséggé. Mindez abból a felismerésbõl következett, hogy a Velencei tó adottságai kiválóan alkalmasak a vitorlázáson kívül mind a
kajak, mind a kenu, mind az evezés mûvelésére. Ehhez persze pálya is kellett, és a tó medrének rendezésével lehetõvé vált, hogy Sukoró
térségében a nemzetközi szabványoknak is
megfelelõ versenypályát alakítsanak ki. A három sportág gyümölcsözõ együttmûködésben
fejlõdött. A szimbiózis talán legjobb példája,
hogy a Földet elsõ ízben vitorlás hajóval megkerülõ két magyar, Fa Nándor és Gál József kenusként, illetõleg kajakosként kezdtek a
Velencei tavon.
— Ma jóval többet hallunk a VVSI-rõl, mellette
a VVSZ tulajdonképpen árnyékban marad. Menynyivel több ma a VVSZ mint a VVSI?
— Korszakos felismerésnek számított az is,
hogy a Velencei-tó az ifjúság, az utánpótlás nevelésének bázisa lehet, ennek a gondolatnak a jegyében született a Velencei tavi Vízisport Iskola.
A VVSI versenyzõi — kiemelkedõ eredményeik
révén — hamarosan mindhárom sportágban országos ismertségre tettek szert. A VVSI ifjúsági
korból kiöregedett sportolói további pályafutásukat a legnagyobb egyesületekben folytatták. A
sportteljesítmény tehát a VVSI érdeme, míg a
VVSZ feladatai a nagy események, versenyek,
bajnokságok elõkészítése és rendezése, valamint
a társadalmi szintû koordináció.
1964 — Új hajóosztályok jelennek
meg (cadet, M-yolle, finn).
1967 — Elkészül az agárdi vízisport
telep elsõ része, nagyszabású avató
ünnepség.
1969 — A vitorlázás mellett versenysportként jelenik meg az evezés és a
kajak-kenu a Velencei-tavon. Rendszeres vitorlás részvétel a balatoni,
a Fertõ-tavi és a Mályi-tavi versenyeken. Az elsõ francia 420-ast látjuk vendégül a tavon.
1970 — Vízisport Szövetséggé alakul
át a Vitorlás Szövetség, ezzel is jelezve a három sport együttmûködését.
1971 — Franciaországból Agárdra
érkezik az elsõ, hazai vizeken vitor-

— Milyen személyes élményekkel
tudná megidézni a Velencei-tavi vízisport fénykorát, a hetvenes, nyolcvanas
éveket, amikor a VVSZ fõtitkára volt?
Nevezhetõ fénykornak ez az idõszak?
— A Velencei-tó vízisportja a hetvenes-nyolcvanas években élte
aranykorát, soha nem látott lendülettel fejlõdött, ennek szerencsére
mind személyi, mind tárgyi, mind
anyagi feltételei adottak voltak.
Személyes élményként õrzöm a Velencei-tavon rendezett világversenyek emlékét, a vitorlás 420-as
hajóosztályban rendezett Európa Bajnokságot,
valamint a Cadet hajóosztály Világbajnokságát.
Ugyancsak meghatározóak voltak számomra
azok az utazások, amikor a Velencei tavi sportolókat külföldi versenyekre vezethettem.
— Az évforduló kapcsán összegyûjtötték egykori
sportolóik neveit: közel 1500 név gyûlt össze. Gondolom, a legtöbbjükrõl külön cikkre való mondandója volna. Az ön számára kiknek az emléke a
legkedvesebb, legérdekesebb, kinek az elvesztése volt
a legfájóbb?
— A Velencei-tó vízisportjának legnagyobb
alakja dr. Springer Ferenc, aki a VVSZ alapító elnöke volt, egyben a Velencei - tavi Intézõbizottság fõtitkára. Sajnos már nincs közöttünk,
mint ahogy elveszítettük nagy edzõ egyéniségeinket, Kammermayer Oszkárt az evezésben,
Dunai Istvánt a kajakban és Reinhardt Györgyöt
a vitorlázásban. Mindannyian a Velencei-tó
vízisportjának emblematikus egyéniségei voltak.
— Az utóbbi idõben a pénztelenség eléggé visszavetette a velencei-tavi, egyesületi vízisportot. Mit
remél a most bejelentett állami szerepvállalástól?
— Az utóbbi húsz év, a sportfinanszírozás
megváltozott feltételei nem voltak kedvezõek a
Velencei-tó vízisportja számára. A létesítmények
amortizálódtak, a hajópark elaggott. Hiányzik
az átfogó fejlesztési koncepció, és sokszor nem
lehet tudni ki a gazda. A Parlament május 24-i
ülésén elhangzott napirend elõtti felszólalás és
az arra adott államtitkári válasz azonban reményt ébreszt. Úgy gondolom mindannyiunk
érdeke, hogy éljünk a lehetõséggel.

lázó magyar 420-as hajó. Megalakul
a Velencei- tavi Vízisport Iskola
1973 — Franciaországból Agárdra
érkezik az elsõ három 470-es az ifjúsági korosztálynak:
1976-tól olimpiai osztály!
1974 — Elkészül az agárdi telepen
a tornacsarnok, a tanmedence és a
sportszálló.
1977 — Nemzetközi versenyek
mindhárom sportágban
1978 — Hajóosztály fejlesztés: finn,
420, cadet
1979 — Elkészül az északi parton
az evezõs- és a kajak-kenu pálya
1983 — Vitorlás Európa Bajnokság
420-as hajóosztályban
1985 — Kovács Zoltán kajakos meg-

Cs. L.
szerzi az elsõ világbajnoki címet a
Velencei-tónak
1986 — Fidel László elsõ felnõtt világbajnoki címe kajak 4-esben
1987 szeptember — Fa Nándor és
Gál József a Szent Jupáttal hazaérnek két éves Földkerülõ útjukról
1990 — Világbajnokság Cadet hajóosztályban
1992 — Európa Bajnokság
Ifjúsági és nõi 420-as hajóosztályban
1993 tavasz — Fa Nándor 5. lesz a
Vedée Globe-on
2011: a VVSz fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük
M. E.
(Forrás: A Velencei-tavi
vízisport 50 éve)
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MECCSNAPTÁR
A GÁRDONY VSC Agárdi
Gyógyfürdõ meccsei
JÚNIUS 12.,Vasárnap
Csór Truck Travel
— Agárdi Gyógyfürdõ
AZ AGÁRDI GYÓGYFÜRDÕ
ÖREGFIÚK meccsei
JÚNIUS 11., Szombat
17.30 Iszkaszentgyörgy-Agárd
A Gárdony VSC labdarúgó
csapata nagy szeretettel meghívja
a város sportszeretõ lakosságát
2011. június 18-án 17.00-kor a Szabadegyháza-sportpályán rendezendõ Gárdony-Mezõfalva osztályozó labdarúgó mérkõzésre
melynek tétje a megyei I. osztályban való részvétel. A mérkõzés
után az Agárdi Parkerdõben évadzáró partit rendezünk amelyre elvárjuk és vendégül látjuk lelkes
szurkolóinkat támogatóinkat, a jelen és a jövõ labdarúgóit. Kérjük
önöket szurkoljanak a csapatnak,
szurkoljanak a városnak.
Gárdony VSC

Gárdony ezüstérmes, Dinnyés tizedik
A terveknek megfelelõen
hozta a gyõzelmeket a megyei
II. osztályban a Gárdony VSC.
A Tordast 3—1-re múlta felül
idegenben, majd a bronzesélyes
Szárt itthon, indulatoktól szikrázó meccsen szintén 3—1-re, s
aztán a Lovasberényt idegenben 6—0-ra. Majd váratlan 4—2es verségbe szaladt bele
csapatunk június 4-én az Ercsi
ellen, hazai pályán. Az egységes csapat benyomást keltõ Ercsi nem véletlen esélyes a
bronzéremre. Erõs, szervezett
gárda. Ennek ellenére akár
nyerhettünk volna is ellene,
négy kapufát lõttünk, rengeteg
helyzet kimaradt, s kissé demoralizáló volt, hogy az ellenfél a
félidõre már 3—0-ra elhúzott.
Nem volt szerencsénk. A góllö-

võ cipõt csak a 2. félidõ közepén
találtuk meg (Pauer, majd Gulyás-Kovács talált be). De kevés
volt már az idõ az egyenlítésre.
Két év alatt a csapat 55 meccsén
mindössze 6-szor szenvedett
vereséget, mondta el Oláh Attila edzõ. Akármi is történik a
Csór ellen, a gárdonyi-agárdi
csapat a második helyet szerzi
meg a bajnokságban, s mivel a
csoportból csak az elsõ jut fel
automatikusan a megyei I. osztályba, nekünk osztályozót kell
játszanunk a megyei II. osztály
másik csoportjának ezüstérmesével, a Mezõfalva együttesével
a feljutásért. A tréner szerint leendõ ellenfelünk masszív csapat, stabil védelemmel. Reméljük, hogy nekünk majd sikerül
feltörni.

Bence Eb-érmet szerzett
Szép sikert ért el Horváth Bence
az elsõ ízben megrendezett
Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Utánpótlás Európa-bajnokságon, Szentesen. Az 50
kilogram alatti fiúk kategóriájában, úgynevezett „nehéz súlyban”, a gyermek korcsoportban
ezüst érmet szerzett a 12 éves versenyzõ, s ezzel megszerezte a gárdonyi karate-sport eddigi legfényesebb érmét. A viadalon mintegy húsz ország 500 indulója képviseltette magát különbözõ kategóriákban. Bence egy szlovén és
egy ukrán fiú legyõzésével jutott
a döntõbe, ahol egy magyar versenyzõ volt az ellenfele.
Mint megtudtuk, Bence két
éve jár a Rohonyi István vezette
gárdonyi klubba, ahonnan még
ketten indultak az Eb-n, Pápai
Balázs és Szabó-Tóth Dávid, õk
azonban most nem jutottak el a
dobogóig. Rohonyi mester velencei-tavi tanítványai közül két
éve egy kápolnásnyéki fiú szer-

4. Iparos Grillparti
A gárdonyi iparosok az idei
évben is megrendezik az immáron hagyományos de nagyon is népszerû 4. Iparos
Bográcsos Grillpartit melynek
idõpontja 2011. július 30. Részvételi szándékát kérjük idõben
jelezze. Információ:Dávid Zoltán 06-20-9- 583-019.

A Dinnyés SE számára befejezõdtek a küzdelmek a megyei III. osztályban. Sajnos a
bajnokság hajrájában nem sikerült a 10. helyrõl elõrébb
lépni. Elõbb Szabadbattyántól
kaptunk ki 4—0-ra, majd itthon egy góllal sikerült nyerni
a sereghajtó Kõszárheggyel
szemben (2—1), végül súlyos,
10—3-as vereséggel zártuk az
évet az utolsó elõtti Videoton
Baráti Kör ellen.
Az agárdi öregfiúk harcban
állnak a dobogóért, két mérkõzésük van hátra. A májusi
fordulókban hozták a kötelezõ gyõzelmeket, Söréd ellen
idegenben 9—0, a GEO ellen
idegenben 7—1, a Pákozd ellen
idegenben 2—2. A Pátka ellen
itthon 2—1.

Cherneles sikerek
az országos diákolimpián
Négy bronzérmet szereztek teniszezõ tanulóink az országos diákolimpián, melyet 2011. máj.30.és jún. 2. között rendeztek Balatonbogláron. Ilyen sok érmet még egyszer sem
sikerült begyûjteniük ezen a megmérettetésen.Úgy tûnik,hogy beérett az a sok éves munka, melyet a gyerekek Galgóczy Lajos és Horog István edzõk vezényletével végeznek.Gratulálunk!

Akikre büszkék lehetünk:
Horváth Bence
és mestere, Rohonyi István

zett 5. helyet Európa-kupán. Újdonsült Eb-ezüst- érmesünk e
szép sikere óta egy gyõri nemzetközi versenyen és egy utánpótlás versenyen is második lett.

II. kcs.Juhász Lilla, Urbán Nóra V. hely
III. kcs.Juhász Dániel, Urbán Máté IX. hely
IV. kcs. Csereklei Petra, Dolmány Fanni,
Marjanek Szonja, Ölvedi Réka III. hely
De Rossi Marcell, Galgóczy Ákos III. hely
V. kcs. Csereklei Flóra, Kálmán Petra III. hely
Bozai Roland, Marjanek Iván, Urbán Máté III. hely
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Június 18-án indul a Mozdulj Velencei-tó! programsorozat
A Kistérségi Társulás három évvel ezelõtt rendezte meg elõször ezt a Mozdulj
Velencei-tó!programsorozatot négy település, Gárdony, Velence, Sukoró és Pázmánd strandjain, illetve sportpályáin. Az
elõzõ három év jól sikerült, több ezren
vettek részt az eseményeken, elsõsorban
a 10-18 évesek és a fiúk körében volt népszerû a Mozdulj, Velencei-tó! programsorozat.
Idén a résztvevõk igényeinek és a helyi
lehetõségeknek megfelelõen kispályás foci, strandröplabda, strandkézilabda, tollaslabda, lábtenisz, petanque, frizbi,
valamint a vízben ûzhetõ sportágakban
lesz lehetõség versenyek szervezésére, indítására. A pályákat a strandra látogatók
és sportolni vágyók ingyenesen, a hét
minden napján használhatják.
Ezen a nyáron is a már ismert négy település vesz részt a programsorozatban.
Gárdonyban az agárdi Park Strandon és
Napsugár Strandon, Velencén az Ifjúsági,
a Tóbíró és az Északi Strandon, Sukorón
és Pázmándon pedig a sportpályán lesz
lehetõség a szervezett mozgásra, sportolásra. Idén is szombatonként várjuk a
sportolni vágyókat, az elsõ szervezett

Gárdony Város Önkormányzata
megrendelésére

programnap június 18-a, az utolsó augusztus 13-a.
A szervezett programok a strandokon
általában 13 órakor kezdõdnek, de az
egyes játszóhelyeken — figyelembe véve a
helyi igényeket, a meteorológiai elõrejelzést — ettõl eltérhetnek. A legjobban teljesítõk — ahogy az az elõzõ években is
szokás volt — érem díjazásban részesülnek.
Idén is megrendezzük a programsorozat zárásaként a IV. Mozdulj Velenceitó Sporttalálkozót. Augusztus 21-én,
vasárnap, Gárdonyban, az agárdi Napsugár Strandon, három sportágban:
streetballban, strandfociban és strand-

röplabdában várjuk a résztvevõket. Erre
a programra minden olyan települést
meghívunk, amely a kistérséghez tartozik. További információk a www.mozduljvelenceito.hu honlapon és szórólapokon találhatók.
A 2011-es idõpontok:
Június
18.,25.
Július
2., 9., 16., 23., 30.
Augusztus
6., 13.,
Augusztus 21.: Gárdony, Agárd Napsugár strand, IV. Mozdulj Velencei-tó
Sporttalálkozó (meghívott csapatok
részvételével)
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