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Hol van az a nyár, az a régi?

Megnéztük
a Springer-szobrot
Érden jártunk, Domonkos Béla szobrász
mûhelyében. Itt készül ugyanis a leendõ
agárdi Springer Ferenc-szobor, amelyet a
Turing Hotel mellett, a hajókikötõnél állítanak majd fel, elõre láthatólag szeptemberben. A gipszminta már kész,
hamarosan viszik bronzba önteni, bár a
felállítására ígért felajánlások nem úgy
folytak be, ahogy tervezték.
(Folytatás a 8. oldalon.)

Nyári vízisport
viadalok
Nyár van, alig fürdõruhában...

A címben feltett kérdésre kerestük a
választ — magánemberként az igazi nyári hangulatot hiányolva, újságíróként pedig a tópart és a tókörnyék vállalkozóinak tapasztalatait tudakolva. Az összkép vegyes.
„Nyár van, alig fürdõruhában égetem
magam a napon...” — énekelte július közepén Agárdon a Neoton Família, majd
egy héttel késõbb Szikora Robi kiabálta a
színpadról: „Tiszta erõbõl nyár...!” Tiszta
erõbõl? Ez csak a július elsõ felére volt érvényes. Igazi nyári idõt leginkább csak a
július 10-i hétvégén kaptunk. Dugig vol-

tak a város strandjai. Ekkor zajlott a Pop
Strandon az Edda koncert, hosszú sorok
kígyóztak este a kapuk elõtt. Patakiék több
ezres közönség elõtt játszhattak. Ekkor
rendezték a Park Kempingben az amerikai autók és a rock and roll zene fesztiválját is, s ezen az egy hétvégén megtelt a
nyolc hektáros kemping. A TóParty rendezvénystrandon ekkor volt az SP-Fluor
koncert. Az Agárden büféi az Édes élet címû film zajos, római teraszkávéházait
idézték, a város idegenforgalma pedig az
„arany” hetvenes éveket.
(Folytatás 3. oldalon.)

Tavasz óta egymást érik a vízi versenyek
a Velencei-tavon, a helyi evezõsök, a kajak-kenusok, a vitorlások megyei és országos viadalokon állnak helyt idén is.
Szilágyi Anett kajakos a korosztályos
Európa-bajnokságra, Csankó Péter és
Hermann Róbert evezõs, valamint Petkó
András kenus a világbajnokságra is kijutott.
A kajak-kenu évad július elsõ hétvégéjén a Vidék Bajnoksággal indult a Velencei-tavon. Itt sportolóink 9 arany-, 5 ezüst
és 6 bronzérmet szereztek, tudjuk meg
Harmati Orsolya edzõtõl.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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Képes krónika
Kolontáron jártunk

Csak iparosoknak!

A „csapat” tiszteleg a katasztrófa áldozatainak
emlékére állított márványtábla elõtt.
(Fotó: Peszeki I.)

Kolontáron jártunk 2011. július 9-én, s
részesei voltunk ennek a sokat szenvedett, kis település örömének. A falunap
keretében szervezett ünnepségre kaptunk meghívást a gárdonyi nyugdíjasokkal, az Iglice kórus tagjai pedig szerepeltek is a rendezvényen. Soha nem láttunk meghatóbb emlékezést, mint amikor az elhunytak neveinek felsorolásakor
elengedett fehér léggömbök szálltak a
tiszta, ragyogó kék égen. Nyugodjanak
békében, hajtottunk fejet mi is, akik ott
lehettünk ezen az ünnepségen.

K. I.

Negyedszer grilleztek együtt a város
iparosai: július utolsó szombatján családtagokkal és barátokkal együtt mintegy kétszázan gyûltek össze a Gárdonyi
Ipartesület meghívására a gárdonyi iskola udvarán, hogy zenével, tánccal, közös sütés-fõzéssel ünnepeljék a nyarat,
és élvezzék az együttlét örömét. Dávid
Zoltán, az Ipartestület elnöke szerint a
grillparty törzstagsága évrõl évre változatlan, a létszám pedig a kezdeti folyamatos emelkedés után mára stabilizálódott. A programot — ahogyan képünkön is látszik — egy fergeteges
zumba-tánc is színesítette
H. M.

Gyümölcsünnep Dinnyésen

A magyar kultúrában külön fejezet a
gyümölcsérés, a szüret, a tartósítás tematikája, és az Anna-nap hagyományosan a
gyümölcs ünnepe. A gárdonyiak pedig
tudnak ünnepelni, különösen mióta elkészült Dinnyésen a Hagyományok Háza. A gyümölcsünnep itt valódi családi
programmá vált, kóstolókkal, kirakodóvásárral, agyagozással, játéksarokkal, a
gyerekeknek szánt mini-kalandtúrával.
A felnõtteket zenével, tánccal szórakoztatták a színpadon: volt csárdás, polka,
fellépett a helyi Iglice Népdalkör és a
dinnyési néptánccsoport is.
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Nyári krónika

Hol van az a nyár, az a régi...?
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hónap második felére a rossz idõ miatt eltûntek a strandolók, kevesebben
mentek el a koncertekre is. Turbók János, a
Pop Strand fõrendezõje szerint a hetvenes
évekhez képes most az a lényegi különbség, hogy a turizmust színvonalas programokkal kell indukálni, míg a hetvenes
években mindig sok turista volt. A tavalyi nyárhoz képest sokkal rosszabbat vártak a szezon elején, de kicsit jobb lett.
Véleménye szerint a marketingben hangsúlyozni kellene, hogy nagyon tiszta a tó
vize, és kiváló a termálvizünk.
A hûvös idõ ellenére több rendezvény
is kisebb-nagyobb tömeget vonzott, kitûnõ hangulatban, ezres közönség elõtt zajlott a Neoton, az R-Go, a Kormorán
koncert is, (bár e két utóbbi veszteséggel). Több száz márkarajongó jött el a
Park Strand Kempingben rendezett Kis
Polski találkozóra (130 kocsi vonult fel),
és a Pannónia motoros találkozóra ahogy
jól érezték itt magukat májusban az old
timer motorosok vagy júniusban a subarusok is. Szintén népszerûnek bizonyult
a Sport Beachen a Bud Spencer-Terence

Amerika a Park Strand Kempingben

Hill fesztivál. A Tóparty Rendezvénystrandon azonban elmaradtak a július
második felére tervezett X-Faktor, Csillag születik és VV-estek, de a karaoke
partik, a kisebb koncertek és a sváb sörnapok mûsoron maradtak.
— Botrányos — röviden így foglalták
össze július utolsó napjaiban a nyár mérlegét kérdésünkre az agárdi Rácz fagyizóban. Rácz Tibor elmondása szerint a
júliusi forgalom alacsonyabb volt a májusinál, ami a fagylalt-üzletágban legalább is szokatlan. — Valójában nem a

forró kánikula, hanem a sétára csábító
kellemes, napos idõ hiányzik — tudjuk
meg a fagylaltkészítõktõl.
Speciális idõjárási igényeik nem csak a
fagylaltárusoknak vannak. Biciklit például
— Teker Zoltán, a Teker Kerékpárkölcsönzõ
vezetõje szerint — esõ után szeretnek a legjobban kölcsönözni az emberek. Vagyis
olyankor, amikor az idõ már jobb, de fürdõzésre még nem alkalmas. A mindig újrainduló csapadék — ami július második felét
jellemezte — ugyanakkor nem kedvez az üzletnek, mert ilyenkor túlságosan nagy bátorság kell az elinduláshoz. — A tó körüli
kerékpárút elkészítése (aminek pákozdi
szakaszát egy hete adták át) segített, de ezek
csupán néhány órás túrák. Atöbb napos kerékpáros kirándulásokhoz még fejlõdnie
kell az infrastruktúrának — hangsúlyozta
Teker Zoltán, hozzátéve: összességében optimista, mivel a kereslet — igaz, csak apró lépésekben — évrõl évre bõvül.
A Városgazdálkodási Kft. számára a kánikulai hétvégék jelentenék az igazi üzletet
(elsõsorban a parkolási bevételek miatt),
ilyenbõl azonban eddig csak kettõ akadt a
nyári szünet kezdete óta. A kasszát ugyanakkor a legzsúfoltabb napokon is apasztja,
hogy sokan ráparkolnak a virágágyásra, kidöntik a karókat, a facsemetéket, és rengeteg szemetet hagynak maguk után.
Akadnak azért olyanok is, akiknek
nem borította fel a számítását a változékony idõ. Bár a meteorológia eddig csak
mérsékelten fogadta a kegyeibe a földeken dolgozókat, ennek ellenére az ágazat
a korábbi szûk esztendõk után végre
eredményes szezon elé néz. A Gárdony
környéki földeken hagyományosan gyümölcstermesztés és szántóföldi gazdálkodás zajlik. A gyümölcsösökre idén jó
idõk jártak. Ennek ellenére a jellemzõ tájfajtának számító meggy átvételi ára kifejezetten magas volt (jelezve, hogy ebben
az üzletágban a kiszámíthatóság ismeretlen fogalom). A barack-árakat a váratlanul bõséges termés egy kissé lenyomta,
de a veszteséget a nagyobb termésmenynyiség ellensúlyozta — végsõ soron a baracktermelõk sem panaszkodtak.
Sok okuk a szántóföldi növények termelõinek sem volt a kesergésre. Dörömbözi

Húsz év után újra itt járt a Neoton Família

József, a 430 hektáron gazdálkodó Dörömbözi Kft. vezetõje szerint az általuk ültetett
búzát, borsót és repcét már betakarították,
a nyári idõjárás eddig sem a növények növekedését, sem az aratást nem akadályozta (annak ellenére sem, hogy a tavasz és a
nyárelõ az átlagosnál szárazabb volt). A
még lábon álló kukorica azonban nem volt
ilyen szerencsés: az aszály csúcspontján
már megkezdõdött a levelek pöndörödéA Sport Beach a TOP 66-ban
A dubai Jumeirah Beach, a görögországi
Mytros Beach és a jamaicai Seven Mile Beach
mellett a gárdonyi Sport Beach ökostrand is
felkerült a világ TOP 66 strandját tartalmazó
listára. Az osztrák Corps Touristique Austria által odaítélt elismerést kizárólag a komoly turisztikai vonzerõvel és egyediséggel rendelkezõ strandok nyerhetik el, szakmai kritériumok alapján.

se, és a július második felében jelentkezõ
esõ itt nem a 24., hanem a „26.” órában
(vagyis egy kissé késõn) érkezett, a kitettebb (magasabb fekvésû, homoktalajú) földeken növõ állomány megsínylette a
csapadék- hiányt. Összességében azonban
a kukoricatermés is jónak ígérkezik, ami
az elmúlt három év megpróbáltatásai után
rá is fér térségünk gazdálkodóira.
Cs. L. — H. M.
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Polgármesteri hivatal
Gárdony Város Polgármesteri Hivatal
munkanapokon 7.30—16.00 között
hívható telefonszámai
Polgármester:
Tóth István
Jegyzõ:
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
Szervezési és Jogi Iroda:
dr. Sántha Tibor jogi irodavezetõ
Pénzügyi Iroda:
Papp Gabriella irodavezetõ
Adó Csoport:
Merklné Piros Manuéla
Mûszaki Iroda:
Nagy Lajos irodavezetõ
Igazgatási iroda:
Jankovics Zoltánné aljegyzõ
Okmányiroda:
dr. Pongrácz Erika irodavezetõ
Okmányiroda:
ügyfélszolgálat

22/570094

22/570236
22/570101
22/570238
22/570027/238
22/570237
22/570223
22/355914 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. augusztus 6. — szeptember 7.
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.

VIII. 6—7. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
VIII. 8. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VIII. 9. Velence, Új SZTK
VIII. 10. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VIII. 11. Velence, Új SZTK
VIII. 12. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VIII. 13—14. Gárdony, Bóné, Bóné K. u. 12.
VIII. 15. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
VIII. 16. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VIII. 17. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VIII. 18. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VIII. 19. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VIII. 20—21. Velence, Új SZTK
VIII. 22. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VIII. 23. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
VIII. 24. Gárdony, Bóné patika, Bóné K. u. 12.
VIII. 25. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
VIII. 26. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
VIII. 27—28. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
VIII. 29. Velence, Új SZTK
VIII. 30. Gárdony, Bóné patika, Bóné K. u. 12.
VIII. 31. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
IX. 1. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
IX. 2. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
IX. 3—4. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
IX. 5. Velence, Új SZTK
IX. 6. Gárdony, Bóné patika, Bóné K. u. 12.
IX. 7. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.

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

A mögöttünk hagyott hónapban két testületi ülésre is
sor került.

22/570 235

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 júliusában házasságot kötöttek

Nagyszegi Emese és Jung Zsolt
Németh Adrienn és Seres Attila
Wiesler Judit Éva és Popovics Ádám
Sok boldogságot kívánunk!

A július 14.-i ülésnapon a
képviselõk egyetlen napirendi pontról, az obeliszk helyreállítására és a rönkvár felépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról esett szó.

Az agárdi iskola napelemes energiaellátó rendszerének kialakítására a testület a
Raabvill Kft. ajánlatát fogadta el. Az ülésen az is elhangzott, hogy a határidõ lejárta
elõtt sikerült postára adni azt
a pályázatot, amelytõl a város
a beruházás fedezett reméli.
3. Ingatlaneladás

Mint a szavazás elõtti tájékoztatáson elhangzott, mindkét beruházásra egyetlen
árajánlat érkezett (Tóth István
polgármester meg is jegyezte,
hogy sajnos a helyi vállalkozók
egyik megbízás elnyerése érdekében sem fogtak össze). Így
érdemi árversenyrõl sajnos
nem lehetett beszélni. Mindkét
ajánlat némiképp magasabb
volt az elõzetesen remélt árnál
— ugyanakkor — mivel a fürdõ
szabadtéri medencéjének kivitelezésére a város a vártnál kedvezõbb ajánlatot kapott, és
finanszírozási szempontból
mindhárom munka egyazon
projekthez tartozik — összességében sikerült a rendelkezésre
álló pénzügyi kereten belül maradni. Emiatt a képviselõk a pályázatot eredményesnek nyilvánították, és jóváhagyták a
szerzõdések megkötését az
ajánlattevõkkel.

Ennél a napirendi pontnál
valójában két ingatlan sorsáról
kellett dönteniük a képviselõknek. Az egyik egy vízparti
büfé alatti földterület a Pisztráng utcában, amelyet a bérlõ
szeretne megvásárolni. Miután azonban telekalakításra a
szóban forgó terület önmagában nem alkalmas, a leendõ
vevõnek meg kellene állapodnia a környezõ létesítmények
bérlõivel, hogy a telkesítésért
együttesen léphessenek fel —
erre rövid távon nincs kilátás.
A másik döntésében a testület
hozzájárult ahhoz, hogy a város által korábban értékesítésre kijelölt kis értékû telek
esetében a vevõ személye az
eredeti határozathoz képest
módosuljon, és a vásárló a vételárat két egyenlõ részletben
egyenlíthesse ki.
4. Elõvásárlási jog

A július 27.-i ülés napirendjén hét fontos kérdéskör szerepelt.
1. Lejárt határidejû határozatok végrehajtása
Ebben a napirendi pontban
az önkormányzat egyebek között a villamosenergia és földgáz beszerzéséhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárásról, a FÓKUSZ Szociális Szolgálat telephelyének megváltoztatásáról,
az új tanévben indítandó elsõ
osztályok létszámának meghatározásáról, a gárdonyfürdõi
strandbérletre vonatkozó pályázatról, az „Év rendõre” kitüntetés adományozásáról,
illetve néhány, megalapozatlannak minõsített kátyúkárigény elutasításáról kaptak
tájékoztatást.
2. Napelemes közbeszerzés — döntés.

A testület lemondott egy
külterületi (a Sreiner-tanyán
lévõ) lakóingatlannal kapcsolatos elõvásárlási jogról.
5. Társadalmi részvétel
szabályozása
A képviselõk támogatták,
hogy a rendelet-tervezetek
elõzetes társadalmi egyeztetésének szabályai bekerüljenek
az önkormányzat szervezeti
és mûködési szabályzatába.
6. Állami tulajdonú földterületek hasznosítása
A város szeretné megszerezni néhány, Gárdony területén
lévõ, jelenleg elhanyagolt állami tulajdonú terület kezelõi illetve tulajdonjogát.
A Keszeg utcai Vadkacsa turistaháznál a tulajdonjog megszerzése a cél (amit a Nemzeti
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Önkormányzat
Vagyonkezelõnél az egykori
tulajdonos is támogat), a terület funkciója a felújítás után a
testvérvárosokból, illetve a határon túli magyarlakta területekrõl érkezõ diákok üdültetése lehet. A Cserepes-sziget
déli oldalán a kezelõi jog megszerzésére van reális lehetõség,
ez a terület idegenforgalmi fejlesztésekre használható.

7. Egyebek
A képviselõk a napelemes
rendszer beszerzését finanszírozni hivatott KEOP-pályázat
beadásáról döntöttek. Mivel a
beruházás elvégzésére már
van érvényes ajánlat, és a
szükséges önrész is rendelkezésre áll, a testület a pályázat
beadását támogatta.

Közmeghallgatás
A testületi ülés után a képviselõk lakossági közmeghallgatást tartottak. A megjelent helyi lakosok — az elmúlt hónapokban már megszokott módon — ezúton is több kérdést tettek fel
a vasút-felújítási beruházással kapcsolatos épületkárok, illetve
a munkák lezárását követõ növényesítés tárgyában — a polgármester itt a beruházók ígéreteit tolmácsolta, célozva rá, hogy
azok megvalósítását — például az õszi növénytelepítésre vonatkozóan — az önkormányzat is szorgalmazni fogja. Szóba kerültek az újonnan épült sétány és a keresztezõ utcák elsõbbségi
viszonyai, ami különösen a kerékpározók biztonságát érinti.
Mivel a Gárdonyi Géza utcában létesült sétány nem számít kerékpárútnak, itt a keresztutakon érkezõ autóknak elsõbbségük
van. Egy nyaralótulajdonos a horgászcsónak-kikötõk használatával és a bérleti díjak befizetésével kapcsolatban fejtette ki
az álláspontját. A képviselõk jelezték, hogy a magasabb színvonalú kikötõi szolgáltatások minden bizonnyal a bérleti díjak jelentõs emelését vonnák maguk után.

Gárdony Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját városi ünnepségére.

Program:
Augusztus 20. (szombat)
10.40-kor az agárdi Országzászlónál ünnepélyes
zászlófelvonás a gárdonyi Tavitündérek
mazsorettcsoport közremûködésével
12 órakor az agárdi katolikus templom elõtti téren
ünnepi beszédet mond:
L. SIMON LÁSZLÓ országgyûlési képviselõ
Áldást mond: OLÁH LÁSZLÓ református lelkész
Az új kenyeret megszenteli: PÁLI BALÁZS plébános
Közremûködik az Alborada kórus
A városi ünnepség után,
a helyszínen Szent István-napi búcsú,
színes kulturális programok várják Önöket.

Jótékonysági vásár a gyerekekért
A Gárdonyi-Agárdi Polgári Kör jótékonysági vásárt szervez Gárdonyban, a Spar és a Penny közötti területen augusztus 13-án (szombaton) 9-tõl 12 óráig. A szervezõk kérnek
mindenkit, hogy hozza el a vásárra feleslegessé vált, de még
használható állapotú tárgyait (mûszaki és lakásfelszerelési
cikkek, játékok, könyvek stb.), amit az érdeklõdõk a helyszínen megvásárolhatnak. A bevételt a rászoruló gyerekek iskolakezdésének támogatására fordítják.

P OLGÁRMESTERI

JEGYZET

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
Az idei július elsõ napjait jellemzõ hûvös, szeles idõjárást — szinte átmenet nélkül — rekord meleget hozó két
hét követte. Kisvárosunk megtelt. A hõség tízezreket hozott a Velencei-tó partjára. Sokak véleménye szerint a kilencvenes évek elején voltak utoljára ennyien Gárdonyban, mint most. A rengeteg vendég végre jelentõs
bevételhez juttatta a tóparti vállalkozásokat. A hõség
próbára tette valamennyiünk idegrendszerét. Autósaink
néhány nap alatt letarolták a fõúton lévõ összes járdaszigetet, az utat szegélyezõ korlátokat és a Gárdonyi Géza
úti „S” kanyar táblái is áldozatul estek. A szabad partszakaszokon szétdobált hulladék mennyisége minden
eddigi rekordot megdöntött. A közterületeken lévõ egynyári virágaink és díszbokraink is megsínylették a hõséggel együtt járó szárazságot. Napi tíz-tizenkettõ
köbméter vizet locsoltak ki a város üzemeltetését végzõ
dolgozóink. Helyenként ez is kevésnek bizonyult. Vártuk az enyhülést, de nem ilyent, mint amilyent az elmúlt
két hét hozott.
Tisztelt Gárdonyiak!
dr. Springer Ferenc barátai és egykori munkatársai
„Feri bácsi” mellszobrának elkészíttetése mellett döntöttek tavasszal. Az érdi szobrász, Domonkos Béla úr elkészült az alkotással. A szobor bronzba öntésével még
kicsit várni kell, mert a biztosan ígért támogatások szerényebb összegek formájában érkeznek meg a vártnál. Az
agárdi hajóállomás elõtti parkba álmodott mellszobor
felállításához még kisebb-nagyobb pénzbeli adományokra van szükség. A számlaszám: 11736082-1536285206530000. Aki teheti, támogassa a nemes célt!
Az agárdi óvoda konyhájának felújítása megtörtént.
Modern, nagyteljesítményû, de energiatakarékos fõzõüstök, sütõk és elszívó rendszerek kerültek a helyiségbe.
A helyi vállalkozók egy csoportja felújította a villamos-,
gáz- és vízhálózatot. Új padlóburkolat került a konyhába. Augusztus elején indul a próbaüzem és szeptembertõl itt készül a gárdonyi iskola és óvoda ebédje is.
Remélhetõleg egyre jobb minõségben.
Folyik az õsszel új helyre kerülõ központi orvosi ügyelet épületének elvárások szerinti kialakítása is. A Gárdonyi Géza utcában üresen maradt ház kis átalakítással
kiválóan alkalmas erre a célra. Önkormányzatunk jelentõs megtakarítást ér el ezzel a változtatással.
Képviselõ-testületünk elsõ lépésben két állami ingatlant szeretne megkapni. Az Agárd elõtti Cserepes-szigetet kezelésbe kérjük. Esély van arra, hogy befektetõ
bevonásával a Velencei-tavi turizmus új gyöngyszeme
épüljön fel a szigeten. A volt „Vadkacsa” üdülõt szinte
minden régebbi gárdonyi lakos ismeri. Az egykori gyönyörû nyaraló szomorú sorsán szeretnénk változtatni.
Az államosítás elõtti tulajdonosok támogatásával önkormányzati tulajdonba kérjük az ingatlant. Felújítása után új közösségi
helyszínt alakítunk ki belõle.
Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
Bízom benne, hogy a nyár második
fele szép idõt hoz, s Önök és nyaralóvendégeink sok élménnyel gazdagodnak kisvárosunkban.
Tóth István
polgármester
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Egyházak, civil szervezetek

Egy hétig nomádok voltunk

Katolikus hírek — augusztus
A városban civil és egyházi szervezetek összefogtak, hogy a szerényebb körülmények között élõ
gyerekek nyári táboroztatásával juttassák a gyerekeket maradandó élményekhez.
Júliusban egy hetes hittantábort rendeztünk a gárdonyi plébánián. A táborozásban agárdi és gárdonyi
hittanos gyerekek vettek részt. Köszönjük a sok lelkes
önkéntes segítségét, akik minõségi munkájukkal színessé és tartalmassá tették a tábor napjait.
A KAVICS tókörnyéki családközösség az Iszkaszentgyörgyi lelkigyarorlatos házban táborozott. A 16
család a szélsõséges idõjárási körülmények ellenére is
vidám, tartalmas négy napot töltött együtt.
A Gárdonyi Katolikus Karitász augusztus elején
egy hetes napközistábort rendez 17 rászoruló gyereknek. A költségeket felajánlásokból próbálják elõteremteni, kérjük, ha tehetik, adakozzanak e célra.
Augusztus 15-én ebédre vendégül látunk egy Litvániából induló gyalogos zarándokcsoportot a gárdonyi plébánián. A zarándokok délután továbbindulnak
Székesfehérvárra, az esti püspöki szentmisére, lehet
hozzájuk csatlakozni akár rövidebb távra is.
Az aktualitásokról bõvebben az egyházközség
honlapján: http://www.agardikatolikus.hu/

Elindult a „Mentor program”
Civil kezdeményezésünk, a „Mentor program” jó úton halad a megvalósulás útján. Tizenöten jelentkeztek mentornak,
és nem csak Agárdról illetve Gárdonyból, hanem Velencérõl
is. Partnereinkké váltak az elképzelés megvalósításában városunk iskoláinak igazgatói is. A nyár végén kezdi meg a felkészülést az önkéntesek csapata, szeptemberben az állapotfelméréseket követõen kapcsolódunk be az iskolák munkájába. A tókörnyéki települések is fogadókészek az ötletre, így
az elsõ lépéseket ott is megtesszük a program beindításához.
Kovács Ilona

Szépül a Madárvárta — sikeres volt az Életmûvész
Ifjúsági Egyesület nemzetközi önkéntes tábora

Köszönjük mindenkinek, aki segített létrehozni a kerékpáros „nomád tábort” a gárdonyi, agárdi,
csiribpusztai és dinnyési gyerekeknek. Július 10-tõl egy hétig laktunk a
Velencei-tó partján. A tábor megszervezésének gondolata azokon a találkozókon vetõdött fel a Tókörnyéki
Hölgyek társasága kezdeményezésére, amelyeken többek között a Fókusz Szociális
Szolgálat, a Karitász, a Református Egyház, a Gárdonyi
Polgári Körök, és a város
képviselõi közül sokan vettek
részt a segíteni akaró civilekkel, pedagógusokkal együtt.
Az iskolai tanévzárók óta
több napközis tábor is szervezõdött, mi „ottalvós” táborba
hívtuk a kisgyermekeket.
Az agárdi Park kempingben sátraztunk 15 kisiskolással. A résztvevõk fele olyan családokból érkezett, akik fel tudtak
ajánlani pénzbeli támogatást a táborhoz, így a másik fele térítésmentesen
élvezhette a nyári kalandot. A tábor
„vezetõsége” Fekete Györgyné Ildi (a
tábor ötletgazdája is volt), Muray Rita
(aki az egész tábor támogatói segítségét megszervezte és a „vezénylését”
magára vállalta), és Ocsenás Kati voltak. Mindennap velünk volt Gartainé
Mérõfi Ilona óvodavezetõ és rengeteget segített a Karitásztól Balczó Andi
is. Segítséget kaptunk mindennap abban is, hogy a gyermekeknek meleg
ételeket fõztek bográcsban az erre
vállalkozó gárdonyiak, másoktól
gyümölcsöt, süteményt, palacsintát
kaptunk az asztalra. Köszönjük!
Vasárnap délután állítottuk fel a
sátrakat, tábortûzzel, szalonnasütéssel indult a közös nomád hét. A
program nagyon sokszínû volt. Hétfõn rendõrautó gördült be hozzánk
a Gárdonyi Rendõrkapitányságtól,
tájékoztatást kaphattunk a csoportos
közúti kerékpározás szabályairól, lehetõség volt persze kipróbálni a szirénát is. Majd megfestettük a tábori
zászlónkat Tóthné Szabó Magda nénivel, megtanultuk a tábori indulónkat

is és délután átbicikliztünk a Madárvártához, ahol a tó madárvilágáról,
a Velencei-tavi tóvilágról hallgattunk
érdekességeket, és mikroszkóppal figyeltük meg az apró pókokat. A
Dinnyési Fertõn felfedeztük a Madárdal tanösvényt, távcsöves madármegfigyelést végeztünk, talizmánt
készítettünk a Gárdonyi Géza em-

lékházban, horgászni-tanultunk István bácsitól, városunk polgármesterétõl! Volt kerékpáros tókerülés, látogatás a pákozdi katonai emlékparkban, sárkányhajózás a sukorói
evezõspályán Derecskei Gáborral, lo-

Óriási élmény vár, ne hagyd ki!
A júliusi tábor sikerén fellelkesülve, a
tábor szervezõi úgy döntöttek, hogy

augusztus 21. és 26. között
megszervezi
a II. Kerékpáros Nomád Tábort

a Park strandon, ahova jelentkezõket
várnak a 6—12 éves korosztályból.
A részvételi díj 15 000 forint,
amely tartalmazza a szállás, étkezés
és a programok árát.
Jelentkezni
a 20-370-70-72 telefonszámon
lehet. Nem árt, ha van sátrad!

vaglás, háziállat-simogatás, íjászkodás, aranymosás a Fábry Lovasudvarban, métázás az Életmûvész
Ifjúsági Egyesülettel a parkerdõben,
hajózás a nádasok világában és még
hajókormányzás is. Sokat lubickoltunk a tóban, a vál- lalkozó kedvû fiúk pedig beálltak a budapesti focista
nagyfiúk csapatába, és esténként
többfordulós meccseket játszottak.
Igazi csapatot alkottunk, mindennap közösen mosogattunk, úsztunk,
játszottunk, felfedeztünk, barátságokat kötöttünk és tábori újságot is írtunk. Köszönjük mindenkinek, aki
részt vett a tábor létrejöttében, abban, hogy a gyerekek ilyen élményekkel gazdagodva térhettek haza.
Célunk, hogy jövõ nyáron újra létrejöhessen ez a tábor, ehhez szívesen
fogadjuk majd a felajánlásokat, segítségeket.
Ocsenás Kati

Városfejlõdés, városkép
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Még egyszer
a dinnyési ipari parkról

Megerõsítik az obeliszket

Mint legutóbbi számunkban írtuk,
hamarosan a nyílászáró-gyártásban érdekelt Structural Kft. gyártóüzeme is
felépül a dinnyési ipari parkban. Eddig
egyetlen épület, az ipari elektronikával, érintésvédelemmel, bel- és kültéri
világítással foglalkozó Babovill Kft.
gyártó- és szerelõcsarnoka áll a területen. Ha a referenciáikat megnézzük,
láthatóan mindkét vállalkozás számára fontos, hogy innen Budapestet is
könnyû megközelíteni. A Babovill
egyebek között az Ó utcai City Home
Residency belvilágítási munkáin dolgozott, a Structural pedig szintén a budapesti Belvárosban lévõ Hotel
Presidenten dolgozott egyebek mellett,
de — mint Rigó Zoltán ügyvezetõtõtõl
megtudtuk — nem annak golyóálló
üvegeit készítette, ahogy írtuk, hanem
beltéri üvegajtóit, az uszoda és a szauna üveg térelválasztóit, illetve az elnöki lakosztály üvegfalait szállította. Az
új üzem 2012-tõl fog termelni.

Kövenként betonoznak a talapzat alá

Madárvárta táborok
Az újra üzemelõ agárdi madárvártában
augusztus 7—13. valamint augusztus 21—27.
között madártani tábort szerveznek elsõsorban 10—15 évesek számára, 10 fõs turnusokban, bentlakással. A táborozók terepi
gyakorlatokon, vízitúrákon ismerkednek
meg a velencei-tó környékének természeti
értékeivel illetve a madárrezervátum rejtett
kincseivel. A tábor költsége 23 000 Ft/fõ, napi három étkezéssel. Jelentkezés: 30/8389785. A madárvárta egyébként szerdán,
szombaton és vasárnap van nyitva 9—12 és
15—18 óra között, kivéve a táborok hetén,
akkor csak vasárnap.

Az agárdi temetõben álló Nádasdyobeliszk helyreállítása, pontosabban szétcsúszott talapzatának megerõsítése régi
szándéka a városnak. A tervek már 2000ben elkészültek, a megvalósítást azonban
csak az idén elnyert uniós támogatás tette
lehetõvé. Júliusban a testület kiválasztotta a
kivitelezõt is, a VHG és a Mava-Plan Kft
konzorciumát, amely augusztusban meg is
kezdi a kivitelezést.
A helyreállítás nem egyszerû feladat,
mert daruval, erõgépekkel nem lehet az emlékmû közelébe férni. A talapzatot nem egyszerre fogják elbontani, mondja Marjanek
József, a Mava-Plan vezetõje, hanem egyenként hidraulikus sajtóval fogják kihúzni az
emlékmû sarokköveit, s megerõsíteni az
alattuk lévõ, tönkrement tégla alapot. Mint
kiderült, a kövek szétcsúszásának az oka az
emlékmû talpköveit tartó tégla alapzat
tönkremenetele volt. Ezért ezt egy beton koszorúval váltják majd ki, de csak szakaszról
szakaszra tudják kiépíteni az emlékmû lebontása nélkül, mindig csak egy-egy, helyérõl kimozdított kõtömb alatt. Majd az
alábetonozás után a köveket visszatolják
eredeti helyükre. A tömböket korracél tüskékkel rögzítik a beton alaphoz, illetve U
alakú kapcsoló elemekkel egymáshoz.
Kiderült az is, hogy a közel 12 méter
magas gránit oszlop a talpkövektõl függetlenül, önálló alapon áll. Ennek köszönhetjük például, hogy nem dõlt meg a talp
szétcsúszásával. Természetesen a felújítás
alatt támasztékot fog kapni. A terveket
2000-ben a város megrendelésére Marton
Ferenc veszprémi tartószerkezeti tervezõ
készítette el, idõ közben azonban elhunyt,

s terveit Marczell Kolos statikus tervezõ aktualizálta a város felkérésére.
A felújítás nem terjed ki az emlékmû
alatti, feltételezett kriptára, bár talán ennek
a titka is feltárul majd. Ma senki sem tudja pontosan, mi található az emlékmû alatt.
Annyi bizonyos, hogy a síremléket 1866ban építtette gróf Nádasdy Ferenc a három
évvel korábban, 1863 augusztusában elhunyt felesége, Forray Julianna sírja fölé.
A felújítási munkát a szerzõdéskötés után
augusztusban elkezdik, s elõre láthatólag
az elõírt negyven nap alatt el is végzik.
Cs. L.
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Kultúra

Megnéztük, hogy készül a Springer-szobor
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az életnagyságnál valamivel nagyobb
méretû megmintázott mellszobor elõkelõ
társaságban várja sorsát, híres földrajtudósok, politikusok portréi sorakoznak
a mûterem állványain, polcain. Meganynyi megvalósult munka. Domonkos mester készítette az érdi Földrajzi Múzeum
számára a magyar világutazók és felfedezõk portréit, csinált dombormûves emléktáblákat a Corvin-közbe, Kiskunlacházára
Kun Lászlót, Kiskõrösre Szendrei Júliát, a
margitszigeti mûvészsétányra Gábor Andor portréját formázta meg. Látunk a mûteremben egy Antall József-makettet, egy
Tóth Ilonka-fejet is.
Az agárdi szobrot a Springer Ferenc
Emlékbizottság kezdeményezte évekkel
ezelõtt, s olyan tagok vállaltak részt benne, mint a volt vízügyi igazgató Szabó
Mátyás, továbbá a Velencei-tavi Vízisport
Szövetség volt elnöke, Marinovich Endre,
Világosi Gábor volt országgyûlési képviselõ valamint Gárdony város korábbi és
jelenlegi vezetése, Wágner Elza és Tóth Ist-

ván polgármester. A makett tehát kész és
úgy látjuk, valóban Springer Ferencet mintázza. „Mondhatom, hogy szinte kalákában készült, annyian mondták el a véleményüket, javasoltak igazításokat — meséli a mester, aki Pátzay Pál keze alatt tanulta mûvészetét. A polgármesteri hivataltól
is rendszeresen jöttek véleményezni. Én
addig formázom a szobrot, amíg nem szu-

szog Általában, ha valakirõl szobrot készítünk, élete teljében ábrázoljuk, de most a gárdonyiak
külön kérésére Springer Ferenc
öregkori arcát formáztam meg.
Egy bölcs öregembert. Nem volt
könnyû. Nem ismertem õt, de kaptam fényképeket és tanácsokat a
családtól, fõként az öccsétõl, Miklóstól. Sõt, az õ arca, bár csontosabb, néhány tekintetben mintául
is szolgált: a halánték, az orr nagyon hasonló.”
Mivel a szoborra felajánlott pénzek egy része nem folyt be, szûkebbre kellett venni a költségeket.
Domonkos Béla is lemondott honoráriuma egy részérõl, így talán már sikerül fedezni az öntési és egyéb költségeket, s
szeptemberben helyére kerülhet Springer
Ferenc mellszobra.
A tervek szerint az agárdi hajókikötõhöz vezetõ sétányon, a víz felé fordulva
áll majd.
Csordás Lajos

Kiállítás nyílt a Velencei-tavi Mûvészetbarátok Köre legújabb termésébõl a Magtárban. Jövõre lesz tíz éve, hogy
a többnyire autodidakta alkotókat tömörítõ alkotókör megalakult, s azóta aktívan tevékenykedik. A tizenöt alapító
közül ma már nem mindenki
tagja a társaságnak, de csatlakoztak újak, így a mostani tárlatra már huszonhatan adtak
be képet, több mint száz festmény és rajz látható tõlük a
galériában.
Szeptembertõl késõ tavaszig hétfõnként a gárdonyi
Nemzedékek Háza ad otthont
a mûvésztársaság összejöveteleinek, ahol fõleg a portrérajzolást, az alak- és
csendéletrajzolást gyakorolják, illetve a tagok vagy ven-

dégelõadók által prezentált
elõadásokból épülnek. Tavasztól kijárnak a szabadba is,
fõleg a Pisztráng utcai Varga
Panzió, a csónakkikötõ környékére vagy valamelyik alkotótárs kertjébe.
Szinte mindannyian jókezû, alkotni vágyó civilek (orvostól a szerszámlakatosig),
hivatásos, végzett képzõmész
csak néhány akad köztük, de
folyamatosan képzik magukat, alkotótáborokban, szabadegyetemeken, s van aki
más alkotókörökben is. Korábban a 2009-ig Velencén élõ
Kaposváriné Mihályi Mária mûvésztanár volt a kör szakmai
tanácsadója, õ azonban elköltözött, s most már csak a távolból figyeli munkájukat. Új
inspirációkat adott viszont a

Fotó: Rauch Antal

A Mûvészetbarátok új termése a Magtárban

társaságnak Schmidt Szilágyi
Éva csatlakozása, aki évtizedekig Berlinben volt egyetemi
rajztanár. A körben mindenki
a saját útját járja, a csendéletfestõk éppúgy mint a csoport
doyenjének számító, kitûnõ
kolorista tájképfestõ, a 83 éves
Balázs Gyula (aki most plasztikáit állítja ki), vagy a fiatalab-

bak közül a szilánkos stílusáról felismerhetõ Szívós Péter,
aki anyai ágon a Rippl-Rónai
család leszármazottja. A csoport lelke, alapítója, fõszervezõje, Tóthné Szabó Magdolna
most épp diófa páccal festett,
szentendrei képeivel tûnik fel
a tárlaton.
A kör fennállása óta tagjainak körülbelül negyven egyéni kiállítása volt, s több mint
húsz közös kiállításon mutatkoztak be. Rendszeresen részt
vettek a Velencei-tavi Festõversenyen, mûvészeti pályázatokon, melyeken közel húsz
díjat szereztek. Fejlõdésüket,
legjobb új képeiket évrõl évre
bemutatják a városnak. Most
augusztus 22-ig láthatók a Velencei-tavi Galériában.
Cs. L.
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Bábkör Dinnyésen
Csütörtök esténként a
dinnyési
Hagyományõrzõ
Központban rongybáboknak
ad kölcsön mozdulatokat, szavakat, személyiséget néhány
hölgy és egy fiúcska. Alapítottak egy bábszínházat tavaly
õsszel, a MagSzínHázat. Elsõ
darabjuk a Vénasszonyok nyara volt, amit Kányádi Sándor
egyik verse alapján állítottak
színre, s egészalakos bábokkal
adtak elõ. Maguk készítették
persze a figurákat is.
Mint Tabi Orsolya, a Hagyományõrzõ Központ programszervezõje, a csoport vezetõje mondja, azért toborzott
felnõtt csoportot, mert egy
mûködõ, satbil bábszínházat
akart. Színészként végzett,
drámapedagógus, vágya volt
hát egy kis társulat. A tavaly
õszi felhívásra csak hölgyek
jelentkeztek. Egyikük, Jakab
Anna kereskedõ Lovasberénybõl jár át. Az interneten
bukkant a lehetõségre és az
elsõ próbák után megszeretett itt, meg is maradt a csoportban. Kiss Éva civilben
pénzügyi területen dolgozik,
Velencérõl jön, s fiát, Bende-

gúzt is hozza, Bontovics Elvira
pedagógus pedig gárdonyi.
Õk voltak a MagSzínHáz
magja, az indulás óta azonban némileg gyarapodott a
létszám. Köszönhetõen talán
annak, hogy csütörtöki próbáik nyitottak (bár most, nyáron épp szünetet tartanak).
De nyilván annak is, hogy
több városi rendezvényen is
lehetett idén találkozni velük.
A Vénasszonyok nyarával
felléptek a Hal- Vad Fesztiválon, a Szent Iván-éji tûzünnepen adták elõ repertoárjuk
másik darabját, az Ajtók címû népmesefeldolgozást, a
város óvodásainak pedig eljátszották a Két kis bocs és a
róka címû mesejátékukat, ezt
már kesztyûs bábokkal. Õk
voltak azok is, akik a néptáncos fiúkkal összefogva maskarás komédiával szórakoztatták a báli népet farsangkor,
s vidám falufeljárást is tartottak tavaszelõn. Azt szeretnék, ha a dinnyésiek is többen bekapcsolódnának a játékaikba, a csütörtöki próbáikba, mondjuk majd szeptemCs. L.
bertõl.

Baranta tábo r
Hagyományos magyar harcmûvészeti tábor
az Agárdi Közösségi Házban
Augusztus 15-tõl augusztus 19-ig, táborvezetõ:
JOHÁCZI JÓZSEF
Foglalkozások: naponta 8-tól 16 óráig, részvételi díj: 9000
Ft/fõ + ebéd 700 Ft/nap
Beiratkozás befizetéssel, június 1-tõl folyamatosan az Agárdi
Könyvtárban (13:00—17:00) Pintérné Mosolygó Erikánál.
Cím: Agárd, Márvány u. 27 tel: 22/370-447
Tervezett foglalkozások a tábor keretében: botforgatás, botgyakorlatok; ostorozás; íjászat; pusztakezes elemek, birkózás;
rovásírás oktatás, nemezelés...

VAN PROGRAMJA?
Halászlé túrák minden kedden,
csütörtökön és szombaton 12:00kor és 18:00-kor indulnak Agárdról, Gárdony érintésével a Szúnyog-szigeti halászcsárdáig elõre
bejelentkezett 12 fõ esetén. Sátahajózás indul Agárdról minden
szerda, csütörtök, péntek, szombat 18.30-kor Agárdról (a halászlé
túráról és a sétahajózásról információ: 06/22/271-283, 06/30 /2713292, részvételi díj van.) Másfél
órás és 3 órás felfedezõ kenutúrák
indulnak a Touring Hoteltõl minden pénteken, szombaton és vasárnap, változó idõpontokban (információ és jelentkezés: +36/30/2685318, részvételi díj van).
AUGUSZTUS 6. SZOMBAT
11:00 órától Gyereknap a TóParty Rendezvénystrandon (Gárdony, Ibolya u. 2.) Gyerekprogramok és sok más érdekesség. Telepített kalandpark. Információ:
www.toparty.hu +36 30 588 1711
19 óra TóParty: Pearl of Roxette zenekar ingyenes koncertje
20.30. Pop Strand: Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, 21.30-tól
Demjén Ferenc koncertje (helyieknek kedvezményes)
AUGUSZTUS 10. SZERDA
20 óra Nemzedékek Háza (Gárdony): a Budapesti Bábszínház
bábelõadása
AUGUSZTUS 11. CSÜTÖRTÖK
20 óra Agárden: Room Service
(Bryan Adams tribute zenekar)
AUGUSZTUS 12. PÉNTEK
18 óra TóParty: ingyenes Karaoke-party
19 óra „A nõi lélek rejtelmei”
Péntek Esti Hangtárlat a Velenceitavi Galériában (a Magtárban, a
Gárdonyi Géza-szülõház mellett)
Válogatás Händel, Mozart, Schumann, Verdi, Nicolai mûveibõl.
Fellép: Jónás Krisztina és László
Krisztina szoprán, Kõvári Péter
csembaló, zongora
20 óra Agárden: Anselmo Crew
20.15 Pop Strand: Dinamit
21.30-tól Irigy Hónaljmirigy (helyieknek kedvezményes)
AUGUSZTUS 13. SZOMBAT
19 óra TóParty: Bamm! Zenekar ingyenes koncertje (ingyenes)
20 óra Pop Strand: Keresztes Ildikó és Vastag Tamás 21.30-tól Mobil Mánia Rock Band (helyieknek
kedvezményes)
AUGUSZTUS 17. SZERDA
20 óra Nemzedékek Háza
(Gárdony): a Budapesti Bábszínház bábelõadása
AUGUSZTUS 18. CSÜTÖRTÖK

19 óra, Agárden: Chameleon
koncert (ingyenes)
AUGUSZTUS 19. PÉNTEK
16 óra Agárden: Nagy Tibor és
népi zenekara (ingynes)
18 óra TóParty: Karaoke-party
(ingyenes)
19 óra Péntek Esti Hangtárlat:
A Musculus Vocalis Énekegyüttes
koncertje a Velencei-tavi Galériában. Zenetörténeti utazás reneszánsz madrigáloktól mai kórusmûvekig. Mûvészeti vezetõ:
Burján Orsolya.
19 óra Agárden: Shortstory
koncert (ingyenes)
20.30: Agárden: a G-Blúz zenekar Máté Péter emlékestje (ingyenes)
AUGUSZTUS 20. SZOMBAT
Délelõtt városi ünnepségek
(lásd: 5. oldal)
17 óra Agárden: Tó Szépe szépségverseny döntõ (ingyenes)
19 óra TóParty: RockOn koncert (ingyenes)
19 óra Agárden: Mazsorett bemutató (ingyenes)
21.30 Pop Strand: Tankcsapda
koncert (helyieknek kedvezményes)
20 óra Agárden: Országos Musical Kurzus vizsgaestje (ingyenes)
AUGUSZTUS 21. VASÁRNAP
10-tõl 21 óráig Kenyérünnep a
Dinnyési Hagyományõrzõ Központban. Kézmûves foglalkozások,
kirakodóvásár, kenyérkülönlegességek, hagyományõrzõ csoportok
fellépése, gyermekprogramok. A
program díszvendége a Kalarrytes
népi együttes (Görögország). (ingyenes)
20 óra Agárden: RockOn koncert (ingyenes)
AUGUSZTUS 18—21. HÉTVÉGE
Agárden: Újkenyér Fesztivál
AUGUSZTUS 26. PÉNTEK
19 óra Péntek Esti Hangtárlat:
Versek, töredékek, fabulák – Költészet és zene találkozása Liszt,
Kósa, Orbán, Gárdonyi és Farkas
Ferenc dalaiban. Nagy Ida ének,
Bali Cecília zongora.
Augusztus végén nyílik a Velencei-tavi Galériában László Dániel
festõmûvész kiállítása. A tárlatnyitás idõpontja egyeztetés alatt.
SZEPTEMBER 2. PÉNTEK
Elõre láthatólag 19 órakor a Velencei-tavi Galériában a 85 éves Tálas Ernõ operaénekes fellépése, a
mûvész Svéd Királyi Opera tagja
SZEPTEMBER 9—11. HÉTVÉGE
Agárdi Parkerdõ és Viking Hotel: XVII. Velencei Tavi Nemzetközi Hõlégballon Karnevál 2011
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Nyári vízisport viadalok
(Folytatás az 1. oldalról.)
Vidék bajnoki címet szerzett
Petkó András, Marócsik Zoltán,
Szeltner Ivett, Duró József, Varjas
Bence és Szeltner Zita. Ezután az
„Eszkimó-Indián Játékok” következett, ahol a három legfiatalabb korosztály tagjai kajakoztak, kenuztak, futottak, húzódzkodtak és dobtak célba
kislabdával. Versenyzõink közül ezüstérmes lett Szilágyi Dóra, ötödik helyet szerzett Szomor Rebeka és Lakatos László.
Majd a legkisebbek után az
idõsebb korosztály vette át a
pályát. A Mesterek, Szabadidõs
és Egyetemi Bajnokságon is
képviseltette magát a VVSI.
Egykori sportolóink itt 3 arany, 2 ezüst-, és 2 bronzérmet nyertek. Két versenyszámban is
bajnoki címet szerzett Szeltner
Ágnes, továbbá Balogh István is
felállhatott a dobogó legfelsõ
fokára. Július utolsó hétvégéjén
zajlott a 10—16 évesek országos
bajnoksága. A VVSI fiataljai 3
arany-, 4 ezüst-, 6 bronzérmet
gyûjtöttek. Országos bajnok
lett Varjas Bence (kenu-1, kölyök
4000 méter), Szilágyi Anett
(MTK-s társával, kajak-2 serdülõ, 500 méteren) és Duró József
(váci versenyzõtársával, kenu2 serdülõ, 500 méteren). A Sze-

Petkó András kijutott a brandenburgi világbajnokságra is

geden és Szolnokon rendezett
ifjúsági válogató versenyek során kijutott az Ifjúsági Európabajnokságra Szilágyi Anett K-2,
500 méteren, és MTK-s párjával
8. helyet szerzett, ami kiváló
eredmény. Petkó András az Ifjúsági Világbajnokságra jutott ki
C-2 1000 méteren, amit a németországi Brandenburgban
rendeztek, sajnos ott a döntõben pályaelhagyás miatt diszkvalifikálták.
Szép VVSI sikerek születtek
evezésben is, mondja Karácsony
Tibor edzõ. Ez a sportág talán a
legnépszerûbb vizes sport helyi iskolások között, körülbelül
60 fiatal jár evezni. További ifjú
sportolók szereztek a tó körüli
ergométeres toborzóval, és sokan jelentkeztek a nyári evezõstáborra is. A szezon elején, a
válogató versenyen Csankó Pé-

ter kijutott az U23-as világbajnokságra, ahol kétpárevezõs
kategóriában 13. lett. Hermann
Róbert pedig a felnõtt VB-re
kvalifikálta magát. Nagy létszámmal indultak versenyzõink a vidék bajnokságon és a
három napos országos bajnokságon is, ahol 4 arany, 7 ezüst és
8 bronz érmet szereztek. „Aranyos” lett Nagy Veronika (13
éves, lány mini egypár evezõs),
Bognár Ádám (12 éves, fiú mini
egypár), Borsányi Gábor (13
éves, fiú mini egypár) és masters kategóriában Csankó Tibor
8-asban. Hátra van még az õsz
legrangosabb versenye, a szeptember 17—18-i diákolimpia.
Négy vitorlás egyesület is
várja a tónál a vitorlázni vágyó
fiatalokat, a VVSI Suzuki Marine Sailing Team, a Sirály VSC
(volt Köfém), az Alba Regia
(volt Székesfehérvári Építõk)
és az Agárdi Yacht Klub
(YKA). Ezekben együttesen

230-250 fõ vitorlázik valamilyen hajóosztályban, de viszonylag kevés közülük a helyi
lakos. Tavasz óta szinte minden hétvégére jutott verseny,
melyek közül minden helyi
egyesület rendez 2-3-at a szezonban. A májusi megyebajnokságon laser 4.7-es hajóval
Virág Zsófi (YKA), optimist kategóriában Soltész Hanna (VVSI
Suzuki), laser radialban Fehér
Mátyás (YKA) nyert. Június
elején a Vida Lajos Emlékversennyel együtt rendezték az
évadnyitó tókerülõ gyorsasági
versenyt, ahol a Velencei-tó
leggyorasabbja Sipos Péter az
Alba Regia SC versenyzõje lett
Finn-dingi hajóval, ezáltal õ
nyerte a Zöld szalagot, a leggyorsabb „kalóz” pedig a
Szücs János-Tárkány Szücs Zsolt
kettõs volt (Sirály VSC), akik
így kiérdemelték a Piros szalagot. Június végén a VVSI rendezte a Nemzetközi Vitorlás
Hetet, melynek keretein belül
zajlott a Sikló Felnõtt Országos
Bajnokság. Itt sikló hajóosztályban Szigethi Stacey (VVSI)
3. lett, finnben Huszár Géza (Sirály VSC) nyert. Augusztusra
is maradtak izgalmas versenyek, például a 6—7-én a VVSI
Suzuki Kupa, vagy augusztus
20-án a VVSZ amatõr versenye
a Szent István kupáért, tájékoztatott Horlay Béla edzõ.
Cs. L.

Tóátúszás: augusztus 13.
Tavaly 1050-en vállalkoztak a Velencei-tó átúszására. A versenyt idén
is megrendezi a Budapesti Sportiroda: augusztus 13-án (rossz idõ esetén
14-én vagy 20-án) a Sport Beachrõl indul a verseny 3000 vagy 1500 méteres távon. Infó.: 06/1/220-8211

Mozdulj Velencei-tó! Finálé!
Augusztusban is folytatódik a Mozdulj Velencei-tó! programsorozat
a strandokon. Városunkban a az agárdi Park strand és Napsugár strand
várja az aktívpihenés híveit. A sorozatot augusztus 21.-én az agárdi Napsugár strandon a IV. Mozdulj Velencei-tó Sporttalálkozó zárja. (Infó:
www.mozduljvelenceito.hu)
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Szerkeszti: Csordás Lajos és Hargitai Miklós
Tervezõszerkesztõ: Mészáros Ákos ◆ Reklámszerkesztõ: Vizmathy Csilla
Felelõs kiadó: Csordás Lajos
ISSN: 2062-4832 ◆ Tel.: 06/30/210-9706 E-mail: gardonyiujsag@gmail.com
Megjelenik 3800 példányban ◆ Postacím: Gárdonyi Újság 2484 Agárd Pf.: 52.
Nyomdai munkálatok: POLU PRESS Nyomda ◆ 8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 113. ◆ Tel.: 22/514-100 / 153 m.

Sport

11

Kezdõdik a bajnokság!
A Gárdony VSC labdarúgócsapata július 13-án megkezdte
a felkészülést a megyei I. osztálybeli szereplésre. A csapat új
edzõje Wittmann Géza lett. A meglévõ keretbõl két játékosunk
távozott, Molnár Tamás és Lehoczky Zoltán. Új játékosok is érkeztek — Bartos Barnabás, Molnár Tamás, Kiss András, Csikós Zoltán,
Kovács László illetve az ifjúsági csapatból Eötvös Pál. A csapat
célkitûzése a 6-12. hely megszerzése.
Az elmúlt idõszakban több edzõmérkõzésen van túl a csapat: Gárdony — Pákozd 4:5, Gárdony — Szabadegyháza 5 :4, Mór
— Gárdony 6:0, Aba-Gárdony 1:1. A bajnokság augusztus 20-án
kezdõdik, (a sorsolás lapzártakor még nem ismert). Az ifjúsági csapatnál is új edzõvel kezdték a fiúk a felkészülést Gulyás
Kovács Géza személyében. A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ csapata megkezdte a bérletek illetve pártoló jegyek árusítását melyek „korlátozott számban” kaphatók. Érdeklõdni a
06-20-9-583-019 számon, Dávid Zoltánnál
Kérjük támogassa a helyi labdarúgó csapatot!

