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Elsõ osztályba léptek
Õsztõl új edzõ irányítja a Gárdony VSC csapatát

Bárki kerülhet
a Fókuszba
Sokféle problémával fordulnak városunk szociális szolgálatához, a Fókuszhoz
a gárdonyi lakosok. Nemcsak a klasszikusan szociális gondozást igénylõ esetekkel.
Van, akit rendszeresen kizárt a lakásból az
élettársa, ezért kopogott be végül a Fókuszhoz. Más meg elvesztette a munkáját,
tartósan nem tud elhelyezkedni, s úgy érzi, belefullad a hitelekbe vagy a havonta
érkezõ sárga csekktengerbe. Volt olyan is,
aki a szomszédjával nem tudott békességre jutni, mert az folyton illatos virágokat
ültetett a közös kerítés mellé, ami odavonzotta a méheket. Az élet sokféle zsákutcájából segítenek kiutat találni a Fókuszban,
mondja Faragó Rózsa, a szolgálat vezetõje.
Legalábbis igyekeznek.
(Folytatás a 8. oldalon.)

Szép volt, fiúk!

Magabiztosan nyerte az osztályozó mérkõzést és — közel húsz év után — feljutott
a megyei I. osztályba a Gárdony VSC
futballcsapata. Sokan érezhetik magukénak ezt a sikert, amely elsõsorban tudatos építkezés, fegyelmezett munka
eredménye.
„A csapat a 2009-es átszervezésnél a megyei I. osztályba jutást tûzte ki célul —
mondja Dávid Zoltán klubelnök — , több helyi játékost ennek reményében sikerült
visszacsábítani idegen, távolabbi csapatok-

tól. Elõbb a megyei III. osztályt nyertük
meggyõzõ fölénnyel, majd a II. osztályban
is sikerült jól teljesíteni, s a 2. hely megszerzése lehetõséget biztosított az osztályozó
mérkõzésre. Ellenfelünk, a Mezõfalva csapatának eredményei tiszteletre méltóak
voltak az elõzetes információk alapján. A
június 18-án, Szabadegyházán lejátszott
mérkõzés igazi családi ünnepség volt, ott
voltak a szurkolók körében a jelen, a jövõ
illetve a múlt aktív labdarúgói, sportbarátok, a csapat támogatói.
(Folytatás a 13. oldalon).

Szabadtéri
zenés színpadok
Immár három zenés szabadtéri színpad, a Pop Strand, a TóParty Rendezvénystrand és az Agárden várja a közönséget egész nyáron koncertekkel, zenei csemegékkel, új és régi csillagokkal.
Rajtuk kívül minden péntek este hallható
házikoncert a magtárban, azaz a Velencei-tavi Galériában is.
(Bõvebben a 10—11. oldalon)
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Képes krónika

Egy független festõnõ

Mersits Piroska (1926—1988) közvetlenül a háború után végezte a képzõmûvészeti fõiskolát, de nem kívánt
betagolódni az akkor uralomra jutó,
új sematizmus stílusirányába. Visszavonultan, rajztanárként dolgozott,
mûvésztelepeken alkotott. Mûvészetét kevesen ismerték. Hagyatékából
július közepéig látható kiállítás a Velencei-tavi Galériában az Agárdi Pálinkafõzõ támogatásával.
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Képes krónika

Ünnepeltük a cigánymeggyet

Csodabogarak
20 éve Gárdonyban

Július 2-án rendezték az V. Agárdi Cigánymeggy Fesztivált a Pálinkafõzde parkos udvarán. Érdeklõdõkben nem volt hiány, és az idõjárás is megkímélte a kellemetlen meglepetésektõl a vendégeket. A bográcsokban
versenyt fõztek a meghívott csapatok, köztük olyan jó nevû vendéglátóhelyek, mint a Déryné Café, a Zöld Pardon, a Nautis hotel csapatai. A zsûrit
a Michelin-csillagos Andreas Mayer séf vezette, s híres gasztrobloggerek is
tagjai voltak. A versenyt, meglepetésre, a Fehérvár Rádió csapata nyerte.
A sátrakban sült a kolbász, a csodás pusztaedericsi meggyes rétes
és a finom tejfölös kenyérlángos.
Délután Badár Sándor mulattatta
a nagyérdemût. A színpadon remek együttesek váltották egymást, dobegyüttestõl a rockzenekarig. Mindenfelé különleges
pálinkákat és borokat kínáltak, és
az egész területet körbelengte az
ínyencségek kellemes illata.

Városunk
kedvelt
helyszíne
lett
az autós,
motoros
márkatalálkozóknak.
Fesztiváloznak nálunk
a Subaru,
a VW Vento, a Kispolski, a Lada, a Pannónia,
a Simson, az amerikai autók rajongói,
de mind közül a legrégibb a VW Bogár
találkozó, amelyet idén huszadszor
rendeztek meg július 2-án Gárdonyban,
a SportBeachen.

Tûzünnep és javas napok

Hangtárlatok

A Dinnyési Hagyományõrzõ Központban június 24—25-én rendezték a
Szent Iván-éji Tûzünnepet és I. Népi Gyógyászati Javas Napokat, melyen
a hagyományos tûzugráson kívül éjszakai asztrológiai elõadás, bábelõadás és sok-sok érdekes ezoterikus és népi tudomány mûvelõje mutathatta meg magát. Láthattuk a
rekonstruált õsi magyar
harcmûvészet, a baranta
fogásait, megtudhattuk,
hogyan gyógyítanak a színes olajak, milyen instrumentum is az eukaliptusz
fából készült, havasi kürthöz hasonlatos ausztrál
hangszer, a didgeridoo
(didzseridu), sõt azt is,
hogy mire használható az
orbáncfû, a cickafark és
más gyógynövények. Még
egy mágikus hatású kiállítást is láthattunk Mihálka
György és Sipos Attila Csaba transzcendens festményeibõl.

Koncertek a galériában, vagyis: hangtárlatok.
Városunk ismert muzsikusai és vendégeik lépnek fel péntek esténként a Magtárban. A sort a
Trautsch nõvérek zenekara, a Leggierock nyitotta, majd következtek Kiss G. László és barátai,
remek swingkoncertjükkel. Augusztusig szinte mindenkit meghallgathatunk. (Részletesen a
11. oldalon, programajánlónkban.)
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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

22/570027/238
22/570237
22/570223
22/355914 v
22/570222

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

Gyógyszertári ügyelet 2011. július 9—31.
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.

VII. 7. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VII. 8. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
VII. 9—10. Velence, Új SZTK
VII. 11. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VII. 12. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
VII. 13. Gárdony, Bóné, Bóné K. u. 12.
VII. 14. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VII. 15. Velence, Új SZTK
VII. 16—17. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VII. 18. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VII. 19. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
VII. 20. Gárdony, Bóné, Bóné K. u. 12.
VII. 21. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VII. 22. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VII. 23-24. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VII. 25. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VII. 26. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
VII. 27. Gárdony, Bóné, Bóné K. u. 12.
VII. 28. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
VII. 29. Velence, Új SZTK
VII. 30—31. Kápolnásnyék, Fõ út 18.

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

Az elmúlt hónapban a képviselõ-testület három alkalommal is ülésezett. Az ülésnapokra június 8-án, 22-én és
29-én került sor.
1. Konzultációs eljárás a
kátyúzásról

megfizetni képtelen, szociális
szempontból rászoruló lakók
lakásfenntartási hozzájárulásban részesülhetnek.
4. Az Agárdi Pop Strand fõrendezõjével kötendõ együttmûködési megállapodás

22/570238

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

Orvosi
ügyelet

Napirenden volt...

Anyakönyvi hírek
2011 júniusban házasságot kötöttek
Szabó Dorina és dr. Gulyás Gergely
Mészárovits Kata Kinda és Dominus Ákos
Czintula Dóra Cecília és Szabó Gergely
Varjas Ditta és Tóth Gergely
Szabó Orsolya és Gál Gyula
Éges Melinda és Szabados András
Molnár Andrea és Azurák Zsolt
Somogyi Zsuzsa Eszter és Boros László
Orvos-Nagy Ágnes és Szeredi Tamás
Gonda Júlia és Kassai Tamás
Sok boldogságot kívánunk!

A képviselõ-testület májusban döntött arról, hogy a veszélyesnek ítélt kátyúk kijavítása érdekében a város
2011. évi költségvetésének tartalék kerete terhére 2 500 000
Ft keretösszeget biztosít. A
munkálatok elõkészítését célzó konzultációs eljárás lefolytatásával a Dr. Szabó László
Ügyvédi Irodát bízták meg.
2. A közterület-használatról szóló rendelet módosítása
A város költségvetésének
egyensúlyban tartása érdekében szükségessé vált a 2008
óta nem módosított közterület-használati díjak emelése.
Az érintett szakbizottság az
ún. egyéb közterületek esetében 20 %-os emelést tartott indokoltnak, amit a testület
elfogadott. Az építési tevékenységhez kapcsolódó közterület-használatoknál nagyobb arányú emelésrõl szólt
a javaslat, itt végül nem született döntés.
3. A lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása
A fentiekhez hasonló okok
miatt volt szükség az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2007 óta nem módosított
lakbéreinek emelésére is. Az
összkomfortos és komfortos
lakások tekintetében 50 %-os,
a félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások vonatkozásában
mindkét
kategóriában 150 %-os emelést javasolt a szakbizottság
(megjegyzendõ, hogy az
utóbbi kategóriában rendkívül alacsony lakbérek voltak
érvényben, amelyek még az
emelés után sem közelítették
meg a piaci lakbérszintet). Az
éves szinten mintegy 825 ezer
forintos bevételnövekedést
eredményezõ díjemelést a testület elfogadta. Az emelt díjat

A képviselõk által elfogadott megállapodás révén a helyi lakosok a Pop Strand
rendezvényein 50 százalékos
kedvezményt kapnak, az önkormányzati intézmények pedig állandó belépõkhöz és
tiszteletjegyekhez jutnak. Cserébe a város 200 ezer forinttal,
illetve a saját médiafelületein
közölt információkkal segíti a
rendezvények lebonyolítását.
5. Elõvásárlási jog
A határozati javaslat tárgya
egy üzlethelyiség, amelyre az
önkormányzatnak - mivel az
üzlet alatt lévõ földterület önkormányzati tulajdon - elõvásárlási joga van. Az agárdi
városközpontban lévõ, ötmillió forintért meghirdetett üzlettel kapcsolatban a képviselõtestület a város anyagi
helyzetére való tekintettel lemondott az elõvásárlási jogról,
és az eladáshoz hoz- zájárult.
Zárt ülésen döntöttek a képviselõk egy egyedi szociális
ügy, egy lakásvásárlási kérelem és a kátyúkárok rendezése kérdésében.
A JÚNIUS 22-I ÜLÉSNAP
Tóth István polgármester
napirend elõtt beszámolt arról, hogy a Gaja Kör-nyezetvédõ Egyesület uniós pályázaton nyert pénzösszegbõl
településrészenként 60—60,
összesen 180 család szá- mára
2—2 darab komposztálóládát
ajánlott fel, amelyet igénylés
alapján bocsátanak a lakosság
rendelkezésére. Az igények
felméréséhez a polgármester
a képviselõk segítségét is kérte.
Örömmel jelentette be a polgármester továbbá, hogy a Gárdony VSC focicsapata a hétvégi
osztályozón nyert, s így feljutott a megyei I. osztályba.
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Önkormányzat
Szintén örömteli hír, hogy sikeres volt a város villamosenergia közbeszerzési pályázata, aminek eredményeként a jövõben olcsóbban vásárolhatjuk
a közösségi célú áramot.
1. 2011. évi kátyúzásra vonatkozó konzultációs eljárás

1.Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, és a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról
A képviselõk a korábbi
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadták.
2. Energia közbeszerzés

A 2011. évi kátyúzásra vonatkozó munkálatok elvégzésével a Puhi-Tárnok Út- és
Hídépítõ Kft-t bízta meg a
képviselõ-testület, s a konzultációs eljárás alapján 1 millió
367 ezer Ft + Áfa összegben
állapította meg a munkálatok
költségét, amit a 2011. évi
költségvetés általános tartalék
kerete terhére biztosít.
2. Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítása
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulási jogszabályváltozások miatt javaslatot
tett a tagi önkormányzatok részére a Társulási Megállapodás
módosítására, amit a képviselõ-testület az ajánlat szerint elfogadott.
3. Óvodai és iskolai étkeztetés racionalizálása
Az óvodai és iskolai étkeztetés hatékonyabbá és gazdaságosabbá tétele érdekében
szükségessé vált az intézményekben mûködõ konyhák átszervezése valamint az agárdi
óvoda konyhájának bõvítése,
továbbá szállítóedények beszerzése. A jövõben az agárdi
óvodából zajlik majd a gárdonyi iskola és a gárdonyi óvoda étkeztetése is. A konyhabõvítésre jelentkezõ öt pályázó ajánlata közül a képviselõtestület a Kara-Ker Kft. 6 millió 347 ezer forintos ajánlatát
fogadta el .
4. A félsziget fejlesztésérõl
a testület zárt ülésen tárgyalt.
(A tulajdonossal folytatott
egyeztetés eredményérõl a
Polgármesteri jegyzetben olvashatnak.)
JÚNIUS 29-ÉN ISMÉT
ÖSSZEÜLT A KÉPVISELÕTESTÜLET.

A testület az intézményi
földgázbeszerzésrõl szóló közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, a villamosenergia közbeszerzési
eljárása viszont eredményes
lett. Utóbbi nyertese az MVM
Partner Energiakereskedelmi
ZRt., az intézményi területen
19,17 Ft/kWh, a közvilágításban 14,98 Ft/kWh nettó egységárral, amely lényegesen
alacsonyabb a jelenlegi tarifánál.
3. A közterülethasználatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az elfogadott elõterjesztés
szerint az építési tevékenységhez kapcsolódó díjak a jelenlegi díjtételekhez képest jelentõsen, de a június eleji ülésen
javasoltnál kisebb mértékben
növekednek. A képviselõk
meghatároztak egy minimálisan fizetendõ összeget is, amelyet minden bontásiengedély-kérelem, és közterületfoglalási engedély iránti kérelem esetében meg kell fizetni.
A javaslatban szerepel egy új
kategória, „egyedi közmûbekötések, egyéb felbontások”
címszó alatt, itt a nyomvonalas létesítmények építéséhez,
rekonstrukciójához képest 50
százalékkal magasabb mértékû a díjtétel.
4. Területmegosztás, területcsere
Az agárdi hajókikötõ melletti közterület értékesítésének
elõkészítése kapcsán merült fel
az a probléma, hogy a szomszédos ingatlanok esetében a
természetbeni telekhatárok eltérnek az ingatlan-nyilvántartás adataitól. Az önkormányzat
olyan területcserés megoldást
javasolt, amely az érintett ingatlanok értékét nem változtatja meg.
(Folytatás 6. oldalon.)

P OLGÁRMESTERI

JEGYZET

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
Képviselõ-testületünk két alkalommal is foglalkozott a gárdonyi félsziget fejlesztésének lehetõségeit keretbe foglaló, a tulajdonosokkal kötendõ együttmûködési megállapodással. A
gazdasági és pénzügyi világválság kitörése óta nyilvánvalóvá
vált, hogy a döntõen üdülõház jellegû fejlesztéseket szorgalmazó elsõ elképzelések ma nem megvalósíthatók. A tulajdonosok elképzelése szerint a területen magas kategóriájú
szállodák, egészségügyi és rekreációs központ, nívós üzletek,
kisebb számban lakások épülnének, és a megjelenõ vendégek
számára szórakozási lehetõségeket is biztosítanának. Kiemelten fontos feladat az Önkormányzat és a tulajdonosok közötti
együttmûködés, hisz a várhatóan 50—80 milliárd forintnyi fejlesztés csak közös akarattal és esetleg közösen elnyert pályázati forrásokból valósítható meg. A megállapodás szerint a
tulajdonosok a terület hasznosítására több részbõl álló stratégiát dolgoznak ki, és minden konkrét lépés elõtt a képviselõtestület elé hozzák elképzeléseiket. Önkormányzatunk dönt
azok megvalósíthatóságáról, hisz kezünkben van a szabályozási terv megváltoztathatóságának lehetõsége. Csak az épülhet fel, melyre Önkormányzatunk lehetõséget ad. Ebben a
pénzszegény világban gyors haladás nem várható, de hoszszabb távon a Velencei-tó és a régió legjelentõsebb turisztikai
központja épül fel a területen. Jól felfogott érdekünk, hogy ezeket a célokat sajátságos eszközeinkkel segítsük. Minden lépésrõl tájékoztatjuk — kötelességünk — kisvárosunk lakosságát.
Tisztelt Gárdonyiak!
A Gárdonyi Géza sétány mûszaki átadása megkezdõdött.
Nagy örömömre egyre többen használják Agárd turisztikai
látványosságait is összekötõ szép és minõségi útvonalat. A sétány további csinosítása elõkészítés alatt áll. A Gyógyfürdõben szeptember 15-én kezdõdik a 450 m2-es szabadtéri
élménymedence építése. A közbeszerzési eljárás után szerzõdésben rögzítettük a következõ év áprilisában történõ mûszaki átadást. Nagy forgalom és bevétel növekedésre számítunk.
Az elektromos áram vásárlására kiírt közbeszerzési eljárásunk sikeres volt, hisz az eddig fizetendõ egységáraknál lényegesen olcsóbban jutunk — a város közintézményei és a
közvilágítás — áramhoz a gyõztes Magyar Villamos Mûvek
jóvoltából.
Az agárdi óvoda konyháját a képviselõ-testület döntése
szerint 7 millió forintból július hónapban alaposan felújítjuk. Alkalmassá tesszük arra, hogy a gárdonyi óvo- dásoknak és iskolásoknak is megfõzhessék a várhatóan egyre
finomabb és egészségesebb ételeket.
Kedves Gárdonyiak!
Pontosan két évvel ezelõtt néhányan úgy döntöttünk, hogy
az évek óta stagnáló gárdonyi labdarúgást fejlõdési pályára
állítjuk. Célunkat csak úgy érhettük el, ha a gárdonyi, Gárdonyhoz kötõdõ, akkor más csapatokban játszó sportolókat
visszaigazoljuk. Természetesen gondoskodnunk kellett a jó
vezetésrõl, a szponzori háttér erõsítésérõl és a szakmai munka színvonalának emelésérõl is. Az eredmények nem maradtak el.
Nemrégiben soha nem látott létszámú és szellemû
szurkolótábor bíztatta csapatunkat a Szabadegyházán megtartott osztályozón Mezõfalva csapata ellenében. A 3:0-ás
gyõzelem magáért beszél. Hosszú évek után Gárdonynak újra megyei elsõ osztályú csapata lesz.
Köszönöm Balogh Balázs másfél éves kiváló szervezõ
munkáját és az új elnökségnek is nagy elismerés jár, hisz Dávid Zoltánnal az élen feltették az „i”-re a pontot. A csapat
edzõje, játékosai tõlük telhetõen mindent
megtettek a sikerért. Köszönöm nekik a
szép szereplést és a kiváló szakmai munkát. Szponzorok nélkül ezeket az eredményeket nem érhettük volna el. Köszönöm
támogatásukat és mindenkit arra biztatok, hogy ezt a sikeres és szerethetõ csapatot támogassák a következõ években is.
Tóth István
polgármester
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Napirenden volt...
(Folytatás az 5. oldalról.)
Ugyanakkor igazodik a természetes telekhatárokhoz és lehetõvé
teszi a telkek önálló megközelítését.
Az elõterjesztést a testület elfogadta.
5. Napelemes rendszer kiépítése — közbeszerzési eljárás
A KEOP pályázatból finanszírozandó napelemes energiatermelõ beruházásra az elfogadott határozat
alapján három vállalkozástól (Renergy Bt., RAABVILL Kft., Vacuum-Solartechnologia Kft.) kérnek ajánlatot.

Komposztáló igényelhetõ
6. Családi napközi hasznosítására pályázat kiírása
A korábban a Fókusz szolgálatot
befogadó épület hasznosításáról az
ülésen az a döntés született, hogy egy kisebb felújítás után - a jelenleg
bérelt ingatlanban mûködõ orvosi
ügyelet költözik majd ide. Ez a
megoldás jelentõs megtakarítást
eredményez a város számára.
Zárt ülésen foglalkoztak a képviselõk a bejelentett kátyúkárokkal, illetve egy munkaköri bérlakás
bérleti jogviszonyának meghoszszabbítása témájával. ■

Önkormányzati hirdetmény

Tájékoztató parlagfû
elleni védekezésrõl
A nyár kezdetével ismét beköszönt a parlagfûszezon, amely évrõl évre egyre több ember életét keseríti meg a pollenje által okozott
allergiás betegséggel.
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján parlagfû elleni védekezés elsõsorban a
föld tulajdonosának, illetve használójának a
feladata. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. §
(4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A június 30-ai idõpont az önkéntes, szankciómentes jogszabálykövetõ magatartás határnapja. Június 30-át követõen -amennyiben
a földhasználó önként nem gondoskodott a
parlagfû mentesítésrõl-, belterületen a jegyzõ, külterületen az illetékes megyei Növényés Talajvédelmi Szolgálat elrendeli a parlagfû elleni közérdekû védekezést.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival
szemben a megyei Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat, illetve a jegyzõ növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb összege
15 000 Ft, legmagasabb összege 5 000 000 Ft.
A következõ hónapokban a város területén
fokozott figyelmet fogunk fordítani az elhanyagolt, gazos ingatlanok felderítésére.
Amennyiben parlagfûvel fertõzött területet
észlelünk, soron kívüli eljárást folytatunk le.
Parlagfûvel fertõzött területre vonatkozó
bejelentést személyesen, vagy telefonon is
meg lehet tenni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján.
Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy
a jogszabályi elõírások szerint folyamatosan
gondoskodjon a parlagfû mentesítésrõl.

Jankovics Zoltánné
aljegyzõ

A Gaja Környezetvédelmi Egyesület Gárdony
városa számára településrészenként 60—60 (tehát
összesen 180) család számára komposztáló ládát
ajánlott fel, amit jelentkezõknek ingyen adnak
használatba a készlet erejéig: a jelentkezés sorrendjében. A sikeres jelentkezõk egy mûanyag és egy fa
ládát kapnak, és 5 évig kell használniuk õket. Átvétel elõtt azonban meg kell hallgatniuk egy rövid
elõadást a komposztálásról. Az egyesület továbbá
3 aprítógépet is adott a városnak, ezeket a VHGnál helyezték el, s innen lehet kölcsönkérni a ládatulajdonosoknak ágaprításhoz.
A komposztálóigényléseket a rendelkezésre
álló keret betöltéséig fogadják. Jelentkezni (névvel, címmel, elérhetõséggel) hivatali idõben lehet
Gábor Rózsánál a 22/570-235-ös számon.

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának májusi és júniusi üléseirõl
A VKTKT 2011. május 27-i soros
ülésén elsõként Dr. Sági János rendõrkapitány tartott tájékoztatót a turisztikai szezonra való rendõri felkészülés
helyzetérõl.
A VEPSZ pedagógiai szolgálat sikeresen lezárta TÁMOP 3.1.6-os projektjét, melynek eredményeképpen
egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé vált. Ezen folyamat
utolsó állomásaként módosításra kerültek szakmai alapdokumentumai.
A Tanács döntött arról, hogy megállapodást köt a Get-Energy Magyarország Kft-vel a kistérség által fenntartott
intézmények energetikai szolgáltatói
szerzõdéseinek felülvizsgálatára, illetve együtmûködési megállapodást köt
a Humán-Sztráda Nonprofit Kft-vel
szenvedély- és pszichiátriai betegek
közösségi ellátására.
Mivel Pázmánd és Vereb önkormáyzata nem tett eleget a közösségi
buszhoz kötõdõ büntetõkamat viszszafizetési kötelezettségének, ezért a
tanács úgy döntött, hogy Vereb és
Pázmánd önkormányzata és a VKTKT
közötti 2010. évi elszámolás terhére
történik meg az ún. közösségi busz
pályázat büntetõ kamatának visszafizetése.
A VKTKT Társulási Tanácsa 2011.
május 31-én rendkívüli ülést tartott,
melyen sor került a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átadására
Kápolnásnyék – Pázmánd — Vereb
Közoktatási Intézményi Társulás részére. Ehhez kötõdõen megtörtént a
VKTKT Társulási Megállapodásának
módosítása is.
A Társulási Tanács 2011. június 14-i
ülésének fõ napirendi pontja a 2011.

évi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás lezárása volt. A
Tanács döntött arról, hogy a szúnyoggyérítést végzõ szolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás
nyertesének a Gergely Air Kft -t nyilvánítja.
A VKTKT társult települései közül 7
döntött a szúnyoggyérítésben való
részvételrõl. A Magyar Turizmus ZRT.
illetékes Regionális Marketing Igazgató- ságának javaslata alapján a középdunántúli régióban a VKTKT részére
bruttó 5 000 000 forint támogatást ítéltek meg csípõszúnyoggyérítésre egyenlõ arányú költségviseléssel, ezért a
Társulási Tanács a 2011. június 24-i ülésén döntött arról, hogy a gyérítésben
részt vevõ önkormányzatok területarányos felosztás szerint viselik a költségeket.
Sor került a Kistérségi Kulturális
Stratégia Operatív Program elfogadására, és döntés született több, a közoktatási intézményeket érintõ kérdésben:
jogszabályi kötelezettség miatt módosításra került a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
alapító okirata és pedagógiai programja; meghatározásra kerültek a VEPSZ és
a Chernel által a 2011/2012-es tanévben
ellátandó tanuló létszámok, pedagógus
létszámok és csoportlétszámok.
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

Városfejlõdés, városkép
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Pályázat

Ipari beruházás Dinnyésen

pavilontervezésre

2012-tõl termel a nyílászáró gyár

A gárdonyi TMDSZ
pályázatot hirdet
szabadtéri, fa,
szétszedhetõ árusító
pavilonok
tervezésére.
A pályázóktól rövid
mûszaki leírást,
alaprajzot, metszetet,
homlokzatokat
és távlati képet,
továbbá, egy
fantázianevet várnak.
A kiíró olyan terveket
keres, amelyek az építményt
különlegessé
tevõ, egyedi
megoldásokat tartalmaznak. 4X2 méter
alapterületû, két
árusítóhely kialakítására alkalmas, zárható
megoldásokra van
szükség.
További információ
Kovács Henriettától
kérhetõ
(Tel.: 22/570-077).

Megkezdõdött a dinnyési városrész seregélyes felõli szélén
kialakított ipari park benépesülése: „elsõ fecskeként” egy különleges nyílászázókat gyártó
vállalkozás telepszik le a területen. A cég ügyvezetõjével arról
beszélgettünk, hogy mit remél
az ideköltözéstõl, és mit várhat
a település a munkahelyteremtõnek remélt beruházástól.
A budapesti Belváros szívében, a banknegyed és az
amerikai követség szomszédságában mûködik egy különleges szálloda: az egyetlen a
fõvárosban, ahol a golyóálló
üvegek, illetve a tetõn lévõ helikopter-leszállópálya révén
teljesíteni tudják a NATO biztonsági elvárásait. A Hotel
President speciális nyílászáróit a Structural Kft. készítette.
A jelenleg Székesfehérváron
mûködõ vállalkozás a Dinnyésen kialakított új ipari parkban
vett telket, ahonnan Fehérvár
és a fõváros is jól megközelíthetõ. Itt fogják felépíteni azt az
üzemet, ahol a SCHÜCO típusú alumínium nyílászárókat,
az edzett üveges, keret nélküli üvegfalakat-üvegajtókat, a

Az új üzem látványterve

CDA vasalatos, egyedi méretû
zuhanykabinokat, illetve az
üveg elõtetõket és üvegkorlátokat gyártani fogják.
Mint Rigó Zoltán ügyvezetõtõl megtudtuk, termelésük jelentõs hányadát belföldre értékesítik, ugyanakkor évente
egy-két projekt erejéig egy svéd
tulajdonú cégnek is dolgoznak

Városi energia a Napból
Amennyiben az önkormányzat által benyújtott pályázat sikeres lesz, uniós forrásból napelemes energiatermelõ rendszer kerül a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium épületére. A
fõépület tetejére áramtermelõ
napelemeket, illetve meleg vizet
elõállító napkollektorokat szerelnek, és napelemek kerülnek a
melléképület tetejére is. A napkollektorok a jelenlegi, a fõépületben már a termálvíz hõener-

giáját is kihasználó fûtõrendszer,
illetve a haszná- lati melegvíz-ellátás rásegítõiként üzemelnek
majd. A napelemekkel termelt
áram az intézmény áramellátását biztosítja, mégpedig „zöldszámlás” rendszerben: amikor
süt a nap, a képzõdõ és fel nem
használt áramfelesleget a hálózatba táplálja, árnyékos idõben
pedig az egyenleg erejéig a hálózatból vételezhet (ingyenesen)
áramot. ■

bérmunkában. A dinnyési beruházás megvalósulást követõ
években tervezik a termékpaletta bõvítést, és ezzel párhuzamosan a létszám növelését is.
Az építkezés a tervek szerint az
év végére befejezõdik, és 2012
elsõ negyedévében sor kerülhet
a költözésre is.
Hargitai Miklós

Késik az aluljáró átadása
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. közleménye szerint a gárdonyi aluljáró mûszaki átadása megkezdõdött,
azonban forgalomba helyezéshez meg kell várni a mûszaki átadás-átvétel lezárását, amelynek idõpontja július 29.
Ezután a hatóságoknak 30 napjuk van kiadni a hivatkozott
engedélyeket.
A beruházó arra kéri az ide látogatókat és a vasúttal utazó utasokat, hogy a balesetek elkerülése érdekében addig
is a részükre kijelölt és fenntartott átjárókat vegyék igénybe.
A gyorsvonatok ezen a pályaszakaszon120 km/h sebességgel haladnak, ezért a vágányokon át az állomásra bejárni tilos és életveszélyes! ■
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Szociális gondozás

Bárki kerülhet a Fókuszba
Szerencsére a városban él a civil segítõ szándék
(Folytatás az 1. oldalról.)
Sokszor tulajdonképpen az
is elég, hogy a hozzájuk forduló végre elmondhatja valakinek a problémáját, s nem kell
egyedül hordoznia. Sõt a beszélgetés nyomán általában
feltûnik valamilyen kivezetõ
út. A Fókusz munkatársai jól
ismerik azokat a törvényi lehetõségeket, amelyekkel élni lehet ilyen helyzetben, de
amelyeket a bajba került ember, a problémája varázskörébe zárva esetleg nem tud, nem
lát. Pénzük nincs, de sok mindent meg lehet oldani pénz
nélkül is, a probléma feltárásával, tanáccsal, odafigyeléssel.
A szolgálat a nyolcvanas
években idõsgondozással indult, majd késõbb kiegészült a
családsegítéssel, s 1997 óta törvényben elõírt feladata a gyermekjóléti szolgáltatás is. Ekkor
vette fel a Fókusz nevet. Jelenleg 12 munkatársa van. Székhelye a Nemzedékek Házával
egy udvarban, a Gárdonyi Géza utca 2-ben található. Az
idõsellátás a szomszédban
(Gárdonyi G. u.4.) volt a közelmúltig, ezt azonban takarékossági okok miatt el kellett
hagyniuk, így a nappali ellátás
(Idõsek Klubja) megszûnt, az
étkeztetés és házi segítségnyújtás a székhelyre került. Étkeztetésben több mint ötvenen
részesülnek naponta. A házi
segítségnyújtást húsznál több
idõs veszi igénybe, a gondozási szükséglet felmérését követõen: szakképzett gondozónõk

Faragó Rózsa

elintézik a rászoruló körül a
napi tennivalókat, biztonságot
jelentenek.
A családsegítést Molnár
Tamás irányítja, s mint mondja,
ez szélesebb kört érint. Hozzá
tartoznak például azok a tartósan munkanélküliek, akik már
nem jogosultak munkanélküli
segélyre. De rajtuk kívül hozzá
kerülnek azok a váratlan esetek,
amikor valaki hirtelen nehéz
szociális helyzetbe kerül, s nem
tud egyedül megbirkózni a
problémájával. Nem egyszer
középosztálybeli emberek, családok is, akik bizony nehezen
veszik rá magukat, hogy hozzájuk forduljanak, mert esetleg
szégyellik helyzetüket. Lehet

ennek oka például betegség is.
Elõfordult olyan egyedül élõ,
középkorú ember is, akinél egy
újonnan diagnosztizált betegség okozott hirtelen magába
fordulást, környezetétõl való
önkéntes elszigetelõdést. Ilyenkor környezetvizsgálattal, a távolabbi rokonok felkutatásával
és bevonásával is próbálnak segíteni az orvosi ellátás megszervezésén kívül. Jelenleg körülbelül száz családdal állnak
kapcsolatban munkatársaik.
Megpróbálják komplex módon
vizsgálni és kezelni a problémát, hisz sokszor maga a probléma is összetett.
A családsegítés és a gyermekvédelem területén átfedések lehetnek, kérdés, hogy ki a
kliens, illetve milyen okból kezdõdött a segítõ kapcsolat. Az intézményben talán a legnagyobb
gondozotti kört öleli fel a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége, amelyet Borbély Istvánné
Gyöngyi irányít. A gyermekvédelem területén külön jelzõrendszer mûködik, amelybe
beletartozik például az orvos,
az óvoda és az iskola is. A Fókusz szélsõséges eseteket is
megold, például ideiglenesen

helyettes szülõnél helyeztek el
olyan gyereket, aki egy idõre
gondviselõ nélkül marad, mert
az õt egyedül nevelõ szülõ
mondjuk hosszabb idõre kórházba kerül.
Szerencsére a városban él a
civil segítõ szándék, több állampolgár, vállalkozó is évente nagyobb felajánlásokkal
segíti munkájukat. Magánszemélyek ruhaadományaiból
minden hónap utolsó péntekén ingyenes használtruha
börzét tartanak a Fókusz udvarán (ehhez minden hónap 15-e
után fogadnak felajánlásokat).
Vannak civil segítõakciók:
ilyen volt például legutóbb A
Chernel iskola Pirosorr napja,
amelynek bevételét szintén a
Fókusz kapta. És erõsíti a szociális védõhálót az is, hogy a
hasonló tevékenységû civil
szervezetek, egyházak összehangolják munkájukat, így a
Tókörnyéki Hölgyek, az Életmûvész Ifjúsági Egyesület, a
Karitász, a református egyház.
Nagy segítséget jelent ez például a hátrányos helyzetû gyerekek táboroztatásában.
Csordás Lajos

Köszönet
Egy közösség egészséges volta a nehézségek idején mutatkozik meg.
Családgondozóink évrõl évre
egyre súlyosabb problémákkal találkoznak városunk családjaiban.
Olyan emberek kérnek segítséget,
akik korábban sohasem, vagy éppen õk segítettek másokon. A kifizetetlen rezsiszámlák nemcsak
egyre gyakrabban kerülnek elõ,
hanem a rajtuk szereplõ összegek
is egyre reménytelenebbül nagyobbak.
A segélyek és ellátások odaítélése a jogszabályok szigorodása és
a formai követelmények rigorózus
megkövetelése miatt egyre nehezebben érhetõk el. Emögött nemcsak a bürokrácia elharapódzó
természete áll, hanem minden bizonnyal a források szûkülése is.
Miközben egyre nehezebben
tudunk a klienssel közösen optimisták lenni, ha például egy leszázalékoláson dolgozunk, polgármesteri hivatalunk szociális
szakemberei még a lehetetlennek
tûnõ dolgokat is megkísérlik megoldani.

Ha az ellátórendszer nyilvánvalóan nem képes a lakosság szociális problémáit széles körûen és
megnyugtatóan kezelni, akkor az
utolsó reményünk, hogy a jobb
helyzetben lévõkben a szolidaritás
érzete még az eddigieknél is jobban feltámad. Ennek biztos jelei a
helyi civil kezdeményezések, ahol
segíteni akaró polgárok jó szándékukat konkrét formába önthetik.
Ugyanez a civil segítõ szándék
jelenik meg idõnként a Fókusz
Szociális Szolgálatnál is. Tavaly karácsony óta máig négy alkalommal fordult elõ, hogy helyi lakos,
neve elhallgatása mellett jelentõsebb felajánlást tett pénzben vagy
élelmiszercsomagban.
Az adományokat a felajánló
elvi szándéka szerint közvetítettük, amit nagy örömmel és hálával fogadtak. Köszönõszavaikat, a
miénkkel együtt, ezúton szeretnénk tolmácsolni, és ezt, a bajok
között is örvendetes folyamatot
az olvasók elé tárni.
Fókusz Szociális Szolgálat
munkatársai

Egyházak, civil szervezetek
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Egyházi üzenetek pihenéshez, nyaraláshoz

Református hírek

Katolikus hírek

„Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik
csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírûek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekrõl gondolkodjatok.”
(Filippi 4, 8.)
Minden Kedves Olvasónak békességes pihenést kívánunk a nyárra! A városunkba érkezõ nyaralók öröme és felszabadultsága ragadjon át ránk, helyiekre, a mi józanságunk és fegyelmünk pedig legyen
számukra példamutató. A Biblia olvasása és a közös igehallgatás lelki feltöltõdést nyújt, Mindenkit várunk istentiszteleteinkre. Agárdon
fél 10-kor, Gárdonyban 11-kor kezdõdnek vasárnap az alkalmak.
Szeretettel hívjuk a gyerekeket július 18-tól „Jézus halászai” címû
hittanos táborunkba. Helye: az Élet Fája Gyülekezeti Ház. Érdeklõdni
és jelentkezni a 06 30-630-6841-es telefonon, vagy a refgardony
@gmail.com e-mail címen lehet, valamint a részletekrõl a www.gardonyrefhir.hu címen található honlapunkon tájékozódhatnak.
Áldás, békesség!

Megalakult a dinnyési Rózsafüzér Társulat, kérjük az
imákat, illetve további tagok csatlakozását is várjuk. Titokcserék minden elsõ vasárnap lesznek.
A Székesfehérvári Egyházmegye 84. alkalommal meghirdetett máriaremetei zarándoklatán, Szentháromság Vasárnapján a Jézusom Bízom Benned imacsoport is részt
vett.
Bódai József atya - egyházközségeink volt plébánosa ezüstmisét mutat be Agárdon július 10-én 9.30-kor.
Július 11-15-ig katolikus hittanos napközis tábor lesz a gárdonyi plébánián, melyre szeretettel várjuk egyházközségeink hittanosait. A tábor díjmentes, csupán az ebéd
költségeit kell állni a szülõknek.
Az agárdpusztai Szent Anna kápolnában július 26-án,
kedden 18 órakor lesz a hagyományos Anna napi mise. A
misét Jakab Zoltán újmisés pap mutatja be.

Karl Melinda és Oláh László református lelkészek

Fánczi Gábor

Gospel együttes Dinnyésen

Civil információk

Külföldi önkéntesek Gárdonyban

2011 nyarán ismét elindul a Magyar Continental Singers turné! A
modern keresztyén gospel zenét játszó formáció huszonöt tagja júliusban kezdi meg országos koncertkörútját. Idén Fényedre várva címmel újból egy nagyszerû zenei programmal készül az együttes a
közönséggel való találkozásra.
Magyarországon 1990 óta létezik a Continental (www.continentalsingers.hu). Ez alatt közel 1100 koncertet adtak, több mint 220 ezer
ember elõtt. Az együttes célja: bemutatni az evangéliumot, hirdetni Isten üzenetét, választ adni a Biblia szavain keresztül. Mindezt modern
zene, színpadi tánc, próza, jelenetek, fények, egy nagyszerûen megtervezett koncert keretében teszik. Helyszín: Dinnyési Templomkert Hagyományõrzõ Központ, 2011. augusztus 4, 18:30.
A belépés díjtalan (de a turné költségeire adományokat elfogadnak).

Tizenkét külföldi önkéntes öt héten keresztül dolgozik
magyar fiatalok támogatásával az Életmûvész Ifjúsági
Egyesület Önkéntesség a négyzeten, címû programjának
keretében június 25. és július 31. között. A fiatalok Olaszországból, Izlandról, Németországból, Csehországból és
Lettországból érkeznek, mondta el a Gárdonyi Újságnak
Bakos István, az egyesület vezetõje.
Az önkéntesek által végzett munkák július 4. és 6. között programokat szerveztek fiataloknak az agárdi Parkerdõben, dolgoztak a dinnyési templomkertben és óvodában,
valamint az agárdi madárvártában. Részt vesznek az egyesület bócsai táborozásán is, ahol úgynevezett „szupervályogházat építenek” maguknak majdani táborozásokhoz
(a technikát az ökofesztiválon láthattuk, a Sport Beachen
egy homokozó épült ezzel a módszerrel). Július 17. és 24.
között gyermekotthonból érkezõ fiataloknak tartanak tábort Agárdon, majd a július 31-i, Anna-napi Gyümölcsünnep megszervezésében segítenek a Dinnyési Hagyományõrzõ Központnak. ■
zúton tájékoztatom a gárdonyi nyugdíjasokat,
hogy a jogsegélyszolgálat június 1-tõl szeptember
4-ig szünetel. Többen érdeklõdtek utazási csekk

E

ügyben, sajnos eddig errõl döntés nem született.
Szaniszló Elemér elnök
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Nyári, szabadtéri zenés színpadok Agárdon és Gárdonyban

Titkok a Pop Strand nagy öregjeirõl
Harmincöt éve mûködik, az
Agárdi Pop Strand néven az
országosan ismert és kedvelt
téli-nyári Regionális Rendezvényközpont, gyepszõnyeges,
szép vízparti természeti környezetben.
Magyarország legmagasabb állandó színpadának (2,2
m) és a nagy teljesítményû
technikának köszönhetõ, hogy
az Agárdi Pop Strandon fellépõ együtteseket nem kell távcsõvel vagy kivetítõn nézni, a
zenekarok szinte testközelben
játszanak és teljes mértékben
látszanak, mivel a hely emberléptékû.
A három generációs közönség „nosztalgiázó rétege” már
a gyermekeivel és az unokáival vesz részt a nagyszabású
programokon, majd a koncertek után együtt táncolnak a
vízparti Dance Beach zenéire.

Az Edda Mûvek áll legközelebb hozzám zeneileg, lelkiekben és emberileg is. Már
1979-ben sikeres koncertet adtak a pop strandon és azóta hûvös, zivataros idõben is mindig
vállalták — sokszor alsónadrágban is — a koncerteket, valamint a kilencvenes években a
parlagfû szedést és a véradást… Agárdon egy lépést
nem tesznek addig, amíg nem

kapnak lapockás, fokhagymás
lilahagymás zsíros kenyeret,
nagy lábasban „tálalva”…
A törékenynek látszó
Szikora Robi adja ki a legtöbbet
magából, amikor két órán keresztül konferál, énekel, dobol,
táncol és folyamatosan bemozogja a színpadot. 1983-óta
minden koncert elõtt, az Agárdi Katolikus Templomban kap
lelkierõt a fellépéseihez.

Rengeteg mindent lehetne
mesélni. A nagy áramszüneteket például, ami a Piramis közönségénél több órás éneklést,
míg az egyik Demjén koncerten
nagy botrányt váltott ki. Vagy
amikor 1979-ben - az Omega és
a Piramis betiltott koncertjei
után egy héttel — a Dinamit országos bemutatkozó koncertjén
Vikidál Gyuszit megleptem egy
három napos agárdi szállodai
beutalóval, s elérzékenyülve
bevallotta, hogy még soha nem
volt nyaralni…
Turbók János

(A Pop Strand nagy öregjei
idén is itt lesznek Agárdon. A
Gárdonyi Önkormányzat és az
Agárdi Pop Strand sikeres
együttmûködésének köszönhetõen Gárdony város állandó lakosai
50 % kedvezményt kapnak a belépõ árából a színpad saját szervezésû rendezvényein.)

Tóparty „Mizu? Mizu? Mizu?”
A félszigeten túli, Velencefürdõvel határos Tóparty Rendezvénystrand idén éli elsõ
szezonját, s a gárdonyiak számára eddig kissé félreesõ strandot bekapcsolja a város zenei
vérkeringésébe. Júliusban és
augusztusban szinte mindenki
itt lesz, akit a legutóbbi televíziós tehetségkutatókon felfedeztek. Az X Faktor (Keresztes
Ildikó, Király L. Norbert, Vastag
Tamás, Vastag Csaba, Takács
Nikolas, Summer Sisters), a Csillag születik (László Attila, Szabó
Ádám, Mr. Joe, Everdance), sõt a
Való Világ kedvencei (Gigi, Béci,
Anikó, Jerzy, Éva és Alekosz) is
tiszteletüket teszik, köszönhetõen a strand üzemeltetõjének

Papp Gábornak és feleségének.
„Ügyeltünk arra, hogy minden
korosztály kedvencei fellépjenek nálunk — mondja — és a tehetségkutatók felfedezettjei
mostanában eléggé népszerûek
minden korosztály számára.
Éppen ezért most mindenki
õket akarja, így vannak is ütközések más rendezvényekkel itt
a tó környékén. Az pedig különösen nehezítette a dolgot,
hogy nálunk egyszerre többen
lépnek fel egy színpadon, egy
idõpontban és még arra is kellett figyelnünk, hogy ezek hétvégék legyenek.” Mivel még
„friss” sztárokról van szó, a repertoárjuk együtt tölt ki egy estét, ami a közönségnek csak jó,

mert így kizárólag a legjobb
produkcióikat adják elõ.
A VV-s arcokat egy remek
mûsorvezetõ tálalja majd
elénk. Lesz élménybeszámoló,
sztorizás, mindegyiküknek
van meglepetés produkciója,
lehet tõlük kérdezni és lehet
velük majd karaokezni.
A tévés felfedezettek mellett
itt lesz Gárdonyban az év abszolút slágere, a „Mizu? Mizu?”
elõadója Fluor Tomi és SP is.
„Már most õrület van, hogy a
két fiú eljön hozzánk. Folyamatosan izzanak a telefonok és az
interneten is rengeteg érdeklõdõ van. Õket vagy szeretik,
vagy utálják, de közömbösségrõl szó sem lehet. Kapunk hide-

get is, meleget is, hogy õket is elhívtuk – meséli Papp Gábor —,
de hát úgy, ahogyan a Heimattöne Kapelle sváb nemzetiségi
zenekar sem lehet mindenki szíve csücske, a fiúk is megosztják
a közönséget. Ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy június óta
minden pénteken és szombaton
van program a strandon, idén
háromszor lesz gyereknap (legközelebb augusztus 6-án), nálunk lesz az I. Velencei-tavi
Sörfesztivál és Sváb Bál. Sõt itt
árulom el elõször, hogy augusztusban két alkalommal is fogunk kedveskedni a musical
mûfaj kedvelõinek, olyan
nevekkel mint Szinetár Dóra
—sl—
vagy Dolhai Attila.”

Kultúra
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Nyári zenés színpadok

Rockslágerek az Agárdenen
„Három évvel ezelõtt állítottak fel egy színpadot az
agárdi büfésoron a Hal-, VadFesztivál alkalmából, de a dolognak olyan sikere lett, hogy
Somossy Eszter, Kovács Heni és
én elhatároztuk, állandósítjuk ezt a színpadot, mondja Erdõdy
Zoltán, az Agárdent
alapító büfé tulajdonosok egyike. A »Kolbász
sor« helyett kerestünk
egy jó csengésû nevet,
bevállaltam,
hogy
megépítem a színpadot: Maksa Zoltán volt
az elsõ fellépõnk, 2009
július 17-én, és néhány
környékbeli együttes. Telt ház
volt, de a dolog igazából tavaly csúcsosodott ki, amikor
sikeres koncertsorozatot hoztunk össze.”
Fõleg népszerû slágerzenét
játszó kisegyüttesek, emlékzenekarok a fellépõk. A Giotin
együttes fehérvári zenekar,
Piramist, Takács Tamást, P.
Mobilt játszik. A Chameleon
szintén fehérvári, õket idén
hívták elõször. A Noneim budapesti, de énekesük agárdi
kötõdésû, így kerültek az
Agárdenre. A Még Egy Sört
nevû zenekar tagjai pedig
törzsvendégek a büfésoron,
ezért kaptak helyet a fellépõk
közt. S ha már helyi kötõdés:
indulója is van az Agárdennek, a Kényes Foltok címû zenekar egyik száma amit
minden koncert elõtt leadnak

CD-rõl. Szerepel benne a
GMG kocsma, a Csóbor borozó, és más nevezetességek,
refrénje pedig ez: „Agárdi tó
és pákozdi hegyek közé én
csak pihenni megyek...”

Csütörtök és péntek este
zajlanak az Agárden-koncertek, így nem ütközik a
program a szomszédos Pop
Stranddal. Itt általában mindenki sláger rockot játszik, kivéve a zalaegerszegi Shabby
Blues Bandet, akik bluest
nyomnak. A G-Blúz viszont
nem (bár a neve erre hajaz),
õk Máté Pétert adnak elõ, nagyon jól. A kápolnásnyéki
RockOn Eddát énekel, tavaly
400-500-an ültek a sörpadokon a koncertjük alatt, s legalább 150-en tomboltak a
színpad elõtt. A fehérvári Országos Musical kurzus augusztus 20-i elõadása volt
talán mégis legnagyobb látogatottságú, 800-1000 fõs közönség volt rá kíváncsi tavaly.
Lesznek idén is.

Tájaink harsány palettával
Dolmány Gábor agárdi autodidakta festõ közelmúltbeli
sárvári bemutatkozása után
július 15-tõl a Velencei-tavi
Galériában állítja ki akvarelljeit. Kiállításának a Paletta
címet adta, mivel mûveit a
harsány paletta jellemzi.
A látogatók örömmel fogják
felfedezni képein a realisztikusan megfestett tókörnyéki
tájakat, épületeket és embereket. A megnyitón a mûvész
lánya, Dolmány Rita is
bemutatja fényfestményeit.

Cs. L.

VAN PROGRAMJA ?
A Velencei-tavi Galériában
Merisits Piroska festményeibõl
látható kiállítás július 13-ig.
JÚLIUS 7. CSÜTÖRTÖK
Park Kemping: Rock and
Roll és USA autó fesztivál (július 10-ig)
19.00 Agárden: Chameleon
koncert
JÚLIUS 8., PÉNTEK
19.00 Velencei-tavi Galéria:
Péntek Esti Hangtárlat: Schuberttõl Mahlerig — Válogatás a
dalirodalom gyöngyszemeibõl. (Rezsnyák Róbert — bariton,
Vasvári Tamás — zongora)
20.00 Agárden: Noneim koncert
20.00 X FAKTOR EST:
Keresztes Ildikó, Király L. Norbi,
Vastag Tamás, Summer Sisters a
TóParty Rendezvénystrandon
JÚLIUS 9. SZOMBAT
Sport Beach: Országos Vento
Találkozó (július 10-ig)
18:30 TóParty: VV EST Gigivel és Bécivel
20.00 Pop Strand: Edda
JÚLIUS 10. VASÁRNAP
18:30 TóParty: SP és FLUOR
TOMI
JÚLIUS 14., CSÜTÖRTÖK
20.00 Agárden: RockOn koncert
JÚLIUS 15. PÉNTEK
18.00 Velencei-tavi Galéria:
Dolmány Gábor autodidakta
festõ kiállításának megnyitója,
és lánya, Dolmány Rita fényfestõ bemutatója. A kiállítás július 27-ig látható.
18.30 TóParty: X FAKTOR
EST: Vastag Csaba, Vastag Tamás, Takács Nikolas
19.00 Velencei-tavi Galéria:
Péntek esti hangtárlat: „Szép
hársfalomb” — nyáresti dalok
és furulyamuzsika (Trautsch Ildikó zongora, furulya, Trautsch
Éva ének, furulya)
20.00 Agárden: Joyride –
Roxette tribute zenekar
JÚLIUS 16. SZOMBAT
Sport Beach: Országos Mazda Találkozó (július 17-ig)
18:30 TóParty: VV EST Anikóval és Jerzyvel
20.00 Pop Strand: Neoton
Familia, Janicsák Veca
JÚLIUS 17., VASÁRNAP
18:30 TóParty: Csillag születik est: László Attila, Szabó
Ádám, Mr. Joe, Everdance
JÚLIUS 21., CSÜTÖRTÖK

20.00 Agárden: Shabby Blues Band
JÚLIUS 22. PÉNTEK
Sport Beach: V. Bud Spencer
és Terence Hill Rajongói Fesztivál (július 24-ig)
Park Kemping: „Kis Polski”
Fesztivál (július 24-ig)
18.00 Agárden: Tó Szépe
szépségverseny, utána 20.00tól Revolution koncert
19.00 Velencei-tavi Galéria:
Péntek esti hangtárlat: Viva Espana! Kamarazene spanyol
dallamokkal (Nagy Ida, Nagy
Ágnes, Nagy Klára ének, Bali Cecília zongora, Szabó Attila gitár
JÚLIUS 23., SZOMBAT
Sport Beach: Sárkányhajó
Roadshow
19.00 TóParty: Room Service
20.00 Pop Strand: R-Go
JÚLIUS 28. CSÜTÖRTÖK
Park Kemping: Pannónia
Kéthengeres Márkatalálkozó
(július 31-ig)
20.00 Agárden: Giotin koncert
JÚLIUS 29. PÉNTEK
19:00 TóParty: Utcabál a
G&B zenekarral
19.00 Velencei-tavi Galéria:
Péntek esti hangtárlat: Világzene és jazz, a Miegymás együttes koncertje (Szabó Gabriella
Eszter zongora, Fuerstein Réka
fuvola, ének, Kiss G. László
basszusgitár, Nyirõ Áron dob)
20.00 Agárden: Noneim
JÚLIUS 30. SZOMBAT
Dinnyési Templomkert Hagyományõrzõ Központ: Annanapi Gyümölcsfesztivál
TóParty: I. Velencei-tavi Sörfesztivál és Sváb Bál
20.00 Pop Strand: Kormorán,
Ismerõs Arcok
JÚLIUS 31. VASÁRNAP
18:30 TóParty: VV EST Évával és Alekosszal
AUGUSZTUS 5., PÉNTEK
18.00 Agárden: Tó Szépe elõdöntõ, majd 20.00-tól Még Egy
Sört koncert koncert
19.00 Velencei-tavi Galéria:
Péntek esti hangtárlat: Szonáta
est Brahms, Franck, Debussy
mûveibõl (Fekete-Bernáth Orsolya hegedû, Vasvári Tamás zongora)
AUGUSZTUS 6., SZOMBAT
20.00 Pop Strand: Demjén
Ferenc
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Egy lecsúszott pánt már ledér dolog volt
A gárdonyi és agárdi strandok elsõ virágkora a háború elõtt
A tó déli partján az elsõ igazi, kabinokkal felszerelt strand
Velencefürdõn nyílt 1923-ban,
a földbirtokos Hajdu testvérek
vállalkozásában. Nemsokára
Gárdony is észbe kapott, s a
birtokosok 1924-ben megalakították a Fürdõ Betéti Társaságot, mely 1926-ban nyitotta
meg az elsõ gárdonyi strandot, körülbelül a mai vasútállomás vonalában. Ez volt az
úgynevezett
Laczkovitsstrand, vagy „nagystrand”.
Központi
épületéül
egy
„nagyvendéglõ” szolgált, vagyis egy tóra nézõ, csárdaszerû, verandás épület. Névadója
az üzemeltetõ, Laczkovits Béla
fehérvári vendéglõs. Mellette
fából épült fel a kabinsor,
melynek végén, a strandbejáratnál pénztárbódé állt, deszkából. Ennek falára nagy betûkkel volt felírva, hogy mit tilos mívelni a strandon. Tilos
volt például, még férfiaknak
is, fürdõtrikó nélkül mutatkozni. Egy félig lecsúszott
pánt már ledér dolognak számított. Legalábbis kezdetben.
Nem volt szabad fürdõruhában kimenni a strandról, s aki
ezt megtette, azt a csendõr
megbüntette. A higiéniát viszont nem vehették olyan szigorúan, hiszen akkor még a
közelbe jártak le inni a gazdák
tehenei is. De ezt mindenki
természetesnek vette. A strand
partja fövenyes volt, nagyon
enyhén mélyülõ, így a víz hamar átmelegedett partközelben. Bársonyosan simogató
volt és tiszta, mondják. Sokan
a tó iszapját is magukra kenték fürdés közben, annak
ugyanis olyan jó hatása volt,
akár a híres kolopi iszapnak.
Aki mindjárt úszni vágyott, az
egy hosszú famólón sétálhatott be egybõl a mélyebb vízbe. Beljebb napozótutaj és a
gerenda is lebegett a vízen ,
amire föl lehetett kapaszkodni fürdés közben. Ez volt tehát
az elsõ gárdonyi fürdõhely,
amely egész a háborúig fennmaradt, s mindenki csak
nagystrandként emlegette.
A harmincas évek közepén
aztán a szomszédjában, a mai
Sport Beach környékén épült
egy sokkal elegánsabb, a Si-

Gárdony elsõ srandja 1932-bõl

rály. Valóságos tóparti kastély.
Tornyos, favázas épülete
messzirõl vonzotta a szemet
és a vendégeket. Építtetõje
Bóné Gyula gárdonyi földbirtokos, aki bent a faluban, a családi kúriájában panziót is
üzemeltetett a húszas évek közepétõl, s nagy reményekkel

tekintett a fellendülõ fürdõélet
elé. A helyiek egyébként nem
strandoltak. Csak fejcsóváló
bámulói az idegenek „meztelenkedésének”. Talán maga
Bóné sem fürdõzött a tóban,
de a vendégeket fennhangon,
így fogadta az állomáson:
„Gárdony világfürdõ, kiszállás”. Ambícióit jól tükrözi a
strand tornyos épülete. A vonat egyébként pont elõtte áll
meg: a fürdõvendégek a sze-

relvényrõl leszállva csak átvágtak a sín melletti füves sávon, s máris a strandnál
találták magukat.
A Sirály strand épületében
szintén üzemelt egy nagy, nyári vendéglõ, fa asztalokkal.
Fürdõbálok megtartására is alkalmas volt. Mögötte homokos
udvar nyúlt a tóig, kabinoktól szegélyezve, a kabinsorokat pedig két bástyaszerû építmény zárta,
tetejükön napozó. A homokos udvaron tornaállvány
állt hintával és gyûrûvel.
A sekély vízbe hosszú famólón sétálhatott be a fürdõzõ, s ha evezni támadt
kedve, bérelhetett csónakot
is, a fürdõ szép, „dióhéj”
csónakjai közül. Kétségtelen, hogy a Sirállyal a velencei-tavi fürdõkultúra
magasabb szintre emelkedett, ha világfürdõ nem is
lett.
Létesült azonban a Sirályon túl egy harmadik
strand is, a Fürdõegyesületi Strand, csak egyesületi
tagoknak és vendégeiknek. A
léckerítéssel és tamariskabokrokkal övezett füves területen
néhány pad, fakabin, egy fadobogó, zuhanyzó és a klubház
szolgálta a klubéletet. A gyep
közepén lévõ fadobogó volt a
központ: napozó és szárítkozóhely. A barnára sült fiatalok
itt beszélgettek, évõdtek, udvaroltak napfürdõ közben. Míg
az idõsebbek a klubház verandáján vagy a strand öreg fûzfá-

jának árnyékában tarokkoztak. A kis közösségben mindenki ismert mindenkit, hisz
mindannyian fürdõegyesületi tagok voltak. Kintrõl csak
egy-egy vendéget hozhattak
be.
Agárdon a telektulajdonosok strandja1933 körül
nyílt, s a telekvásárlók saját
jogon használhatták. Területén kabint, csónakházat is
építhettek maguknak. Ez a
mai Napsugár strand elõdje.
Itt volt a tópart legnagyobb
szabad vízfelülete, melyet
nádas választott el a gárdonyi vizektõl, de néhány helyen azért volt rajta átjárás.
A terület korábban Nádasdy-birtok volt, a telektulajdonosok a Nádasdyaktól várták, hogy a parcellázással
együtt a telkekhez tartozó kabinokat és strandvécét is építsenek a strandon, de ez nem
történt meg: mindenki maga
építette meg a kis fakabinját,
ami meglehetõsen rendetlen
összképet
eredményezett.
Egy bódéváros jött létre a
strandon. A part jóval kijjebb
húzódott a jelenlegi partvonalnál, a strand tulajdonképpen csak egy keskeny parti
sáv volt, melyet késõbb feltöltéssel szélesítettek ki.
Még egy strandról tudunk
a régi Agárdon: a Fái strandról, de szinte csak a nevét. Ez
a telektulajdonosok strandjától nyugatra, azaz Fehérvár
felé esett. Talán a mai VVSI
helyén lehetett, vagy még távolabb, a Park strand környékén. De nem mehetett valami
jól, mert a harmincas évek végén Fái már árulta.
A strand, a fürdõzés közösségi életet is kovácsolt: megalakultak a fürdõegyesületek:
legelõször a gárdonyi 1930ban, majd az agárdi 1933-ban,
s a velencei 1934-ben. Hamarosan ezek váltak helyben a
városfejlesztés motorjaivá.
Csordás Lajos

(Keressük a háború elõtti
agárdi, gárdonyi élet, s fõleg a
fürdõ- és nyaralóélet emlékeit,
fényképeit, történeteit. Ha õriz
ilyet, hívjon, mondja el, szívesen
közzé tesszük.)
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Elsõ osztályba léptek
(Folytatás az 1. oldalról.)
A meccs elõtt Schneider Béla, az M.L.SZ.
Fejér Megyei Igazgatója adta át a második helyezésért járó érmeket, majd elkezdõdött a mindent eldöntõ küzdelem. A
gárdonyi fiúk az elsõ perctõl kezdve igazolták hogy az »agárdi gyógyvíz valóban
csodákra képes«, esélyt sem hagyva az ellenfélnek, meggyõzõ, okos játékkal 3:0
arányú gyõzelmet arattak. Hosszú évek
után a városunk rangjához méltó, megyei
I. osztályú labdarúgó csapatunk van. Ez a
siker elsõsorban a fiúk érdeme. Köszönjük a Gárdony városában mûködõ vállalkozásoknak, szurkolóknak hogy lehetõségeikhez mérten segítették a csapatot, s
kérem, tegyék ezt a jövõben is, mert erre
az I. osztályban még nagyobb szükség
lesz” — fejezi be a klubelnök.
Oláh Attila edzõ, mint mondja, alaposan
felkészült az ellenfélbõl, amely 30 mérkõzés alatt kapott 12 gólt, s most egy meccsen
hármat. „Már a 15. percben vezettünk Kovács Zoltán révén, s nagyon jókor jött Varga
Attila gólja az elsõ félidõ végén. A második
félidõben arra kellett figyelni, hogy gólt ne
kapjunk, mert akkor megint nyílttá vált volna a mérkõzés. Csak elõl cseréltem, nehogy
egy frissen beállt játékos a védelemben hibázzon, s bajba kerüljünk. Gulyás-Kovács
Géza góljával még be is biztosítottuk a gyõzelmet. Nyolc sárga lap volt a meccsen, de
inkább csak tüskék, mint durvaságok miatt,
az NB I-es játékvezetõ azonban szakszerûen befújta õket. Egyértelmûen a jobb csapat
gyõzött, most a nézõtérrõl sem hallatszottak kritikus hangok. Két évvel ezelõtt a megyei III. osztály 10. helyérõl indultunk el.
Azóta 57 meccsen 47 gyõzelmet szerez-

MECCSNAPTÁR
Edzõmeccsek

JÚLIUS 16. SZOMBAT, Parkerdõ
10 óra (v. 17 óra) Gárdony VSC Pákozd
JÚLIUS 23. SZOMBAT, Parkerdõ
10 óra Gárdony VSC — Szabadegyháza
Majd július 27-én Móron, 30-án Polgárdiban játszik a csapat.

Álló sor balról: Dávid Zoltán elnök, Kovács Zoltán, Pauer Gyögy, Bognár István
szakosztályvezetõ, Szabó Péter, Hermann Balázs, Vígh András, Lehoczky Zoltán.
Bogács Zsombor, Gulyás Géza, Molnár Tamás, Pintér Árpád, Oláh Attila edzõ,
Ferencz Péter elnökségi tag (szponzor)
Guggolnak: Pirka János, Herke Zoltán, Molnár Zsolt, Kurdi Milán, Nagy Ernõ,
Brakszátor Zoltán, Kurinyecz Gergely, Varga Attila

tünk, 4 döntetlent játszottunk, s csak 6 vereséget szenvedtünk. Hogy mi lesz az elsõ
osztályban? Edzõmeccseken a mezõny elsõ felében szereplõ Szabadegyházát például háromszor vertük meg. Azt gondolom,
nem leszünk pofozóbaba. Az elsõ osztályhoz sokkal több pénz kell. Itt már sok a jó
képességû zsoldos.”
Így látták a játékosok
Szabó Péter: „Nagyon boldog vagyok,
hogy amit két évvel ezelõtt elterveztünk, nevezetesen, közel húsz év után újra megyei I.
osztályú csapata lesz a városnak, sikerült
véghez vinnünk. Az osztályozó mérkõzés
nagy élményt jelentett, példátlanul sok szurkoló elõtt gyõztük le ellenfelünket. Az I. osztályban ez a csapat ezzel a kerettel a mezõny
elsõ felében végezhet, szerencsés esetben a
3—6 hely megszerzése is sikerülhet.”

Lapzártánk elõtt kaptuk a hírt, hogy
Oláh Attila edzõ õsztõl nem vezeti tovább a csapatot, mert a tanítás és a
Videoton utánpótlásnevelése mellett
(amelyben szeptembertõl feladatot kapott) nem lenne elég ideje a gárdonyi csapat irányítására. Utódjáról még nem
döntöttek. ■
Varga Attila, aki 56 góllal a bajnokság góllövõ versenyének második helyezettje lett:
„Több meccsen is lõttem két gólt, a Vértesacsa ellen hármat is, sok jó meccset játszottunk, de a legemlékezetesebb az osztályozó
volt. Természetesen engem is megkerestek
ajánlatokkal, de még nem döntöttem. A társaság erõsen köt Gárdonyhoz. Ide jártam focisuliba is, ezért is jól kijöttem Oláh Attilával. De az, hogy elmegy, nem befolyásolja a döntésem. Szeretek itt játszani."
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Jól teljesített a serdülõ csapat is
Álló sor balról:
Madarász Dávid,
Szabados Martin,
Madarász Ádám,
Tagyi Norbert,
Fett Norbert,
Nagy Dániel,
Erdõ Márton,
Fukász Ádám,
Tóth Barnabás
Alsó sor: Imre Bálint, Horváth Krisztián, Novák Rajmund,
Szabó Péter
A képrõl hiányzik:
Gángó Ádám, Lévai
Krisztián, Oláh Dániel, Karsai Márton

A Gárdony VSC U16-s (serdülõ)
csapata is kiváló szezont tudhat
maga mögött. Magabiztosan nyerte a megyei B csoport bajnokság
küzdelmeit. A rájátszásban kettõs
gyõzelemmel jutott tovább Lajoskomárom ellen, majd a bajnoki
döntõben a második helyet szerezte meg Aba csapata mögött. A bajnokság gólkirályi címét Tóth
Barnabás nyerte el, aki 15 mérkõzésen 52 gólt szerzett. Az együttes
másik kiemelkedõ játékosa, Fukász
Ádám, pedig a szombathelyi Illés
Akadémián folytatja pályafutását,
melyhez sok sikert kívánunk! Gratulálunk a csapatnak a sikeres szerepléshez!
Sz. P.

Fotópályázat
Gárdony város a Gárdonyi TDM támogatásával fotópályázatot hirdet a városunkban élõ amatõr fotósok részére a várost bemutató fotóalbum elkészítésére. Az amatõr
fotók nemcsak kiadványaink illusztrációjaként, de a városi
honlap képgalériájában is helyet kapnának.
I. kategória: Kapcsolódj ki a Velencei-tó partján,
Gárdonyban!
II. kategória: A Velencei-tó természetesen közel
III. kategória: A virágos Gárdony
A portfólió paraméterei: 15—20 képbõl álló képsorozat.
A pályázat beadási határideje: 2011. július 31. Az alkotást
digitális formában cd lemezen kell benyújtani az alábbi
címre: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, 2483 Gárdony,
Szabadság u. 20—22.
A képhez mellékelni kell a szerzõ nevét, a képek címét, a szerzõ elérhetõségeit, illetve egy rövid leírást a
portfólióról. A borítékra írják rá: „Gárdony az én városom” fotópályázat.
Díjak bruttó összege:
I. díj: 25.000 Ft, II. díj: 15 000 Ft, III. díj: 10 000 Ft
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