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Új tanévet kezdtek a város iskolái
Elsősorban informatikai eszközökkel színesedik az oktatás
Hetven elsõ osztályos kezdte meg iskolaéveit, s összesen majdnem nyolcszáz
gárdonyi, agárdi, dinnyési fiatal folytatja tanulmányait a város iskoláiban szeptember 1.-tõl. Új eszközök, megújult tantermek várták õket. Elkezdõdött a 2011—
2012-es tanév.
Agárdon, a Chernel István Általános
Iskolában és Gimnáziumban nyáron beüzemelték és ebben a tanévben kezdik
használni a májusban, hosszú pályázati
folyamat végén megkapott, 12 digitális
táblát, amelyek új dimenziókat nyitnak
meg a tanárok és diákok számára. A
TIOP pályázat révén 41 új számítógéppel
és új szerverrel gazdagodott az iskola, s
kialakítottak egy új informatikai kistermet is. Nyáron minden tantermet kimeszeltek, ötben a parkettát is felújították,
hangzott el az évnyitón, amelyen a legtöbb figyelem mégiscsak a kétosztálynyi
elsõsre esett, a „Sünikre” és a „Vackorokra”, akiket egy emléklappal „cherneles”
diákká fogadtak.
Újra élet lengi be a Gárdonyi Általános Iskolát is, amely 216 fõvel és 11 osztállyal kezdi meg a tanévet. Legnagyobb
izgalommal természetesen a leendõ 19
elsõs érkezett, hiszen az õ életükben jelenti a legnagyobb változást az iskola.
Gárdonyban is több, fontos változás
történt a nyári szünetben. Az oktatás
technikai színvonalának emelkedését itt
is 8 új interaktív tábla biztosítja. Fontos

Agárdon chernelesekké fogadták az elsõsöket, akiket a nagyok kísértek át
az óvodából

változás, hogy 17 sikeres év után megszûnt a gárdonyi focisuli.
Személyi változások is történtek a tantestületben. Hosszú és eredményes
pályafutás után nyugdíjba vonult Márton
Ferencné, Nagy Istvánné és Piszró Ilona.

Köszönjük az iskoláért végzett áldozatos
munkájukat!
Cs. L. — Cs.B.

(A júniusban érettségizett chernelesek kiemelkedõ felvételi eredményeirõl a 11. oldalon olvashatnak.)
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Képes krónika

Szeréna, a legszebb

Kenyérünnep

Idén is megválasztották a Velencei-tavi szezon legcsinosabb hölgyét az Agárdenen. A hat induló
közül az agárdi Szabad Szeréna lett
a gyõztes, az udvarhölgyi címet a
székesfehérvári Litvik Döniz és a
sárbogárdi Zádori Alexandra kapta.

Gárdonyi-emléknap
Zsongott a Gárdonyi Géza Emlékház és a Velencei-tavi Galéria
környéke az író születésének 148.
évfordulóját. A Zsongó Bárka által
szervezett családi és gyermekprogramok elõtt Klausz Gábor, a város
alpolgármestere koszorúzta meg
Gárdonyi emléktábláját. A délutánt
és az estét az irdalom mellett a zene
és a tánc uralta, a talpalávalót az Õsbarátok zenekar húzta.

A gyümölcs után ezúttal a kenyérhez fûzõdõ helyi hagyományokkal találkozhatott a közönség a
Dinnyési Hagyományõrzõ Központban. A kemenceépítéstõl a kenyérsütõ versenyig terjedõ tematikus programot koncertek színesítették, fellépett az Alborada és a görög Kalarrytes Táncegyüttes is.
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Képes krónika

Agárdi
kenyérszentelõ

Rákóczi is úszott
A tavalyinál többen, mintegy1200an vettek részt szeptember 13-án a
Budapest Sportiroda által rendezett
Velencei-tó átúszáson, amely a Sport
Beachrõl indult s ide is ért vissza 1500
vagy 3000 méter megtétele után. A
résztvevõk között ott volt a rádiós
mûsorvezetõ, Rákóczi Ferenc is, aki sikerrel teljesítette az erõpróbát.

Polgári bolhapiac
Valódi kincseket is találhatott 100200 forintért, aki augusztus 13-án ellátogatott a gárdonyi kínai áruház
elõtti parkolóban rendezett jótékonysági vásárra. Felajánlott régi lemezek, vázák, porcelándíszek, játékok,
könyvek, mûszaki holmik találtak itt
új gazdára. A rendezvényt szervezõ
Gárdony—Agárdi Polgári Kör a piac
bevételét a rászoruló gyerekek isko—sl—
lakezdésére fordítja.

Zöld Katlan Fesztivál
A Tóbíró Strand volt
a legsportosabb
A Napsugár strandon megrendezett augusztus 21-i sporttalálkozóval
véget ért a 4. Mozdulj Velencei-tó!
szabadidõs sportprogramsorozat. A
záróeseményen négy település, Velence, Pázmánd, Sukoró és Gárdony
csapatai mérték össze egymással az
ügyességüket több sportágban. Az
izgalmas küzdelem végén strandröplabdában és streetballban a velencei Tóbíró Strand, strandfociban
pedig pedig Sukoró csapata csapata
szerezte meg az elsõ helyet. A legsportosabb település címet így Velence érdemelte ki, Gárdony —
Pázmánd után — a 3. lett.

Az ország legkörnyezetkímélõbb
fesztiválját rendezték meg augusztus
végén Pázmándon a Kõfejtõben. A
belépési jogot önkéntes munkával lehetett megszerezni, kizárólag helyi
terméknek számító ételeket-italokat
kínáltak, a hangosításhoz napenergiát használtak, a közönséget pedig
500 fõben maximálták. Bálint György
rendezõ (a Sport Beach gazdája) szerint a sikeres kezdeményezést szeretnék hagyománnyá tenni, tehát jövõre
is lesz Zöld Katlan.

Az országzászlónál és az agárdi
katolikus templom elõtt rendezték
augusztus 20. délelõttjén az új kenyér megszentelését, az alkotmány
és Szent István királyunk ünnepét.
Az Alborada énekkar egyebek mellett István királyról szóló dalokat
adott elõ. L. Simon László országgyûlési képviselõ ünnepi beszédében a
január 1-tõl érvénybe lépõ új alkotmányunkat méltatta, amely elismeri a kereszténység történelmi, országmegtartó szerepét. A dinnyési
Buci pékségben sült új kenyerekre
ezt követõen Oláh László református
lelkész mondott áldást, Páli Balázs
plébános pedig megszentelte azokat. Itt adták át Csóbor Jenõ borásznak is a Gárdony város idei boráért
járó címet. A ceremónia végén Tóth
István polgármester és L. Simon
László szelte meg és szeletelte fel a
friss cipókat az ünnepi sokadalom
számára.
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Polgármesteri hivatal
Gárdony Város Polgármesteri Hivatal
munkanapokon 7.30—16.00 között
hívható telefonszámai
Polgármester:
Tóth István
Jegyzõ:
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
Szervezési és Jogi Iroda:
dr. Sántha Tibor jogi irodavezetõ
Pénzügyi Iroda:
Papp Gabriella irodavezetõ
Adó Csoport:
Merklné Piros Manuéla
Mûszaki Iroda:
Nagy Lajos irodavezetõ
Igazgatási iroda:
Jankovics Zoltánné aljegyzõ
Okmányiroda:
dr. Pongrácz Erika irodavezetõ
Okmányiroda:
ügyfélszolgálat

22/570094
22/570 235
22/570236
22/570101
22/570238
22/570027/238
22/570237
22/570223
22/355914
22/570222

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

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

Gyógyszertári ügyelet 2011. szeptember 7. — szeptember 30.
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.

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

Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

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

2011 augusztusában házasságot kötöttek:

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

Tóth Csilla és Sági Géza
Dajka Zsuzsanna Zsanett és Lipták László Mátyás
Kaleszdorfer Linda és Horváth Miklós
Jánosi Eszter és Zombori Péter Norbert
Galicz Tünde és Bagosi Zoltán
Jankovics Brigitta és Imre Zoltán
Molnár Hajnalka és Hege András
Szabó Zsuzsanna és Matuz Gergõ
Babirák Orsolya és Iricsek Róbert
Frits Katalin és Szabó Ádám
Gehringer Anett és Baranyai Gábor
Pereces Ildikó és Bocska Gábor

Sok boldogságot kívánunk!

Napirenden volt...
Az augusztus utolsó napján megtartott testületi ülés
elején az elõzõ döntéshozatal
óta végrehajtott vagy visszavont lejárt határidejû határozatokról hallgattak meg tájékoztatást a képviselõk.
Ezután került sor a gárdonyi óvoda alapító okiratának
módosítására (az adminisztratív lépésre az államháztartási törvény változása miatt volt
szükség.
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj önkormányzati ösztöndíj
Mivel a felsõoktatási ösztöndíj idei kiírására a testületi
ülés idõpontjáig nem került
sor, az elõterjesztést levették a
napirendrõl.
A Springer-szobor felállítása
A testület döntése érdekében a bronzszobor az agárdi
hajókikötõ elõtt kialakított kis
térre kerül. A mûalkotás elkészítése és felállítása a város
költségvetését nem érinti, a finanszírozást ugyanis pályázati pénzekbõl, illetve szponzorok adományaiból biztosítják. Az avatóünnepségre a tervek szerint szeptember 17.-én
kerül sor.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
A város a jövõben a leginkább rászoruló családok és
személyek támogatására koncentrál. A díjakat a havi jövedelemhez igazítják, az önköltség alapján számított személyi térítési díj megszûnik. A
gyermekétkeztetési támogatás ezentúl csak az 57 ezer forint/hó egy fõre jutó jövedelemnél kevesebbel gazdálkodó családok esetében jár.
Ingatlanértékesítés
A testület korábban döntött
egy önkormányzati telek megvásárlásáról, az elidegenítést
kezdeményezõ (a szomszédos

telket tulajdonló) vevõjelölt
azonban nem kötött szerzõdést. Az idõközben meghirdetett licittárgyalás eredménytelenül zárult. A telek feltöltését követõen a város ismét
megkísérli a licit útján történõ
eladást.
Testvérvárosi kapcsolatok
támogatása
A város idén is pályázni
fog a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló forrásokra. A szóban forgó pénzeszközökbõl hagyományosan
a Hal-vad Fesztiválra érkezõ
testvérvárosi küldöttségek itttartózkodásának költségeit fedezik.
Eszközbeszerzés az agárdi
óvodai konyhára
Szeptembertõl a gárdonyi iskola és óvoda diákjai számára
is az agárdi óvoda konyháján
készítik az ebédet. A létszám
növekedése miatt a szükséges
volt a konyha fejlesztése. A testület döntése nyomán nagy teljesítményû dagasztógéppel,
merülõ mixerrel, illetve egy
áruszállító kocsival is bõvül a
felszereltség.
Területcsere
Az elõterjesztést — a további pontosítás szükségessége
miatt — levették a napirendrõl.
Városi orvosi ügyelet kialakítása
Egy korábbi testületi döntés alapján az orvosi ügyelet a
Gárdonyi Géza utcai volt Öregek Napközi Otthonának
épületébe költözik. A funkcióváltáshoz szükséges átalakításokat a Gárdonyi Kft. végzi el.
Zárt ülésen tárgyalták a
képviselõk a közvilágítás karbantartásával, illetve egy közterület-foglalási díj elleni
fellebbezés ügyében született
elõterjesztéseket. A karbantartásra kiírt pályázatot eredménytelennek minõsítette a
testület, a fellebbezést pedig
elutasította.
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Önkormányzat
P OLGÁRMESTERI

Lapzárta után...
Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a képviselõtestület következõ ülésének idõpontja szeptember 7.-ére, vagyis lapunk
nyomdába adása utáni idõpontra esik. Errõl az ülésrõl tehát
csak az elõzetesen kiküldött napirend alapján tudunk tájékoztatni (következõ lapszámunkban természetesen részletes tájékoztatást olvashatnak a döntésekrõl). A képviselõk
összehívását az tette szüskégessé, hogy át kellett tekinteni a
költségvetés elsõ félévi végrehajtását - a testület ehhez kapcsolódóan az idei költségvetés módosításáról is tárgyalt. Szóba került a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet módosítása, illetve a polgármesteri hivatal alapító okiratának megváltoztatása is.

A boltok biztonságáért
A Gárdonyi Rendõrkapitányság vezetõje és Gárdony Város polgármestere a kisebb boltok és üzletek tulajdonosai, üzemeltetõi részére
bûnmegelõzési elõadást szervez. Az elõadást a rendõrkapitányság bûnmegelõzési elõadója tartja kb. 45 perc idõtartamban. Helyszín: Gárdony
Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme (Gárdony, Szabadság u.
20—22. Idõpont: 2011. szeptember 22. 16.30 óra.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
Sági János rendõrkapitány

Álláshirdetés

Szoboravató

Az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium
gazdasági vezetõt keres.
Az állás betöltéséhez
szükséges iskolai végzettség:
szakirányú fõiskola
vagy fõiskola
és mérlegképes könyvelõ.
Bõvebb információ a
06/30/520-3914 vagy 22/579019-es számon kérhetõ.

Springer Ferenc
mellszobrának felállítása
szeptember 24-én
11 órakor lesz
az agárdi hajóállomás
melletti parkban.
Szeretettel várunk
mindenkit az eseményre.

Idõsek világnapja
Gárdony Város Önkormányzata szeretettel meghívja a város idõskorú állandó lakosait 2011. október 2.-án (vasárnap) 13 órakor az Idõsek Világnapja
alkalmából, vendéglátással egybekötött városi ünnepségére az agárdi Nádas
Étterembe. Autóbusz különjáratok indulnak: 12.00 Dinnyés, Presszó — Posta — Agárd, Gallér utca — Csutora Étterem — Nádas 12.30 Gárdony: DEPO —
Kisfaludy u. — Posta u. — Vasútállomás —ALDI — Nádas
A rendezvény támogatója a Hínár virágbolt és a Vén-Busz Bt.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

JEGYZET

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
Sportnyelven szólva az idei nyár jól hajrázott, s a célegyenesbe érve hozta az elvárt eredményt. Meleg, száraz idõ, sok
napsütés és a csodálatos Velencei-tó! A tó vize selymes, lágy
és üdítõ volt. Augusztus 12.-e után még hétköznap is többször volt teltház a tóparton. Esténként is százak fürdõztek a
népszerûbb partszakaszokon. Az idei Velencei-tavi nyárból
szeptember elsõ napjaira is jutott. Elvárt — költségvetésben
tervezett — bevételeink a tóparti negyedbõl befolytak és kezdõdik a következõ év tervezése, elõkészítése. Tópart fejlesztésére vonatkozó ötleteiket, új vállalkozásaikat várjuk és
minden lehetséges eszközzel támogatjuk!
A jelentõs változások elõtt álló iskoláinkban és óvodáinkban nyugodtan kezdõdött a tanév. Az agárdi óvoda új, modern konyhája jól debütált. A gárdonyi intézményekbe
idõben érkezett a finom ebéd, melyet a Gárdonyi Kft. dolgozói szállítottak a helyszínekre. Frissen meszelt iskoláinkban
idõben, rendben érkeztek a könyvek, és semmilyen fizetési
probléma nem volt.
A Fejér Megyei Karitász szervezésében 63 gárdonyi — rászoruló — gyerek kapott 10 000 Ft-os vásárlási utalványt, melyet az adományozó TESCO áruházban lehet beváltani.
Köszönöm a Karitásznak, a TESCO-nak és a szétosztást irányító pedagógusoknak a nagyon jókor jött segítséget.
Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
Az õsz folyamán a Parlamentben megszületõ törvények
eredményeként jelentõs változások lesznek kisvárosunkban
is. A reményeink szerinti járási központi szerep új feladatokat ró ránk, melyekre már most készülnünk kell.
Néhány nap múlva megkezdõdik az agárdi temetõben
lévõ Nádasdy-obeliszk felújítása. Szeptember közepén az
agárdi gyógyfürdõben a csodaszép élménymedence, a Gárdonyi Géza Szülõháznál pedig a rönkvár építése indul. A
gárdonyi Semmelweis utca és környékének felszíni vízelvezetésére beadandó pályázatunk készen áll. A tervek szerint
76 millió forintos költséggel számolunk, melybõl 7 millió forint az önkormányzati rész. A pályázat sikere után megvalósuló beruházás megoldja a 2010-es évben bennünket sújtó
belvíz okozta problémákat.
Kedves Gárdonyiak!
A világban óriási változások zajlanak.
Sok nagy dologba nem szólhatunk bele,
de az kötelezõ feladatunk, hogy családjainkat ezekben a nehéz idõkben is egyben
tartsuk. A pénzünket már viszik. Hitünkre és lelkünkre is pályáznak. Nem adjuk!
Tóth István
polgármester

smét sikeres, élményekben gazdag nomád tábort
rendeztünk helyi civil összefogással augusztus 21—26
között. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával,
vagy felajánlásával segítette a rászoruló gárdonyi
gyermekek táboroztatását. A biciklitúrák során most
is ellátogattunk a gárdonyi Western Udvarba, újdonság
volt a gyerekeknek a vitorlázás a tavon, köszönjük
Steiner Mártonnak! Hálásak vagyunk minden
segítségért, bízunk benne, hogy jövõ nyáron is
számíthatunk erre a nagyszerû összefogásra.

I

Fekete Györgyné Ildi, és Muray Rita szervezõk
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Városfejlõdés, városkép

Hempergõ is lesz az új medencében
Mint már hírt adtunk róla, a
termálfürdõ területén újabb
kültéri medencét építtet a város a meglévõ mellé, uniós
támogatásból. Az építkezés
szeptemberben kezdõdik el.
Az új élménymedence célja,
hogy a nyári hónapokban is
a termálfürdõbe csábítsa a
vendégeket.
De milyen is lesz az új létesítmény? Elsõ látásra kétszer
akkora, mint a már meglévõ
kinti medence, de félkör elrendezésû, s több, kisebb medencerészre oszló. Fele a gyermekeké, fele a felnõtteké lesz. A
két rész külön vízfelülettel készül, s a két félmedence további részekre tagolódik.
A gyermekmedencében kialakítanak 0-30 cm vízmélységgel egy „hempergõt”, a
nagyobbaknak egy 30 cm-es
kisvizes medencét, az idõseb-

beknek pedig egy 60
cm-es gyermekmedencét, melyhez egy
kis barlang is kapcsolódik. A gyerekrészt
csúszda, vízifenyõ,
„vödrös játék” és egy
gömbcsúszda
teszi
még izgalmasabbá.
A felnõttek oldalán
egy 90 és egy 120 cmes vízmélységû medencerész készül. A
sekélyebb
részben
ülõpadok és fekvõágyak, masszázselemek beépítésével. A
medencerészhez tartozó barlangban szintén fekvõágyak
lesznek, a bejárat felett vízfüggönnyel.
Ezen a részen kapott helyet
egy óriás nyakzuhany. A mélyebb részen hullámcsúszdát
is találhatunk majd, s ehhez a
részhez kapcsolódik a sodró-

folyosó, azon belül pedig egy
újabb nyakzuhany négy vízsugárral, valamint egy nyolc
helybõl álló, befúvókás álló
masszázs.
A medencerészek között és
alatt kaptak helyet a mûködéshez szükséges gépházak, tárolók, járható burkolatos tetõvel,

zöldtetõkkel. Egyes részeken a
vízfelület fölé ponyvás árnyékolók kerülnek.
Az medence vízfelszíne
összesen 476,70 m2, gyerekmedence 76,36 m2, kisvíz 53,95
m2, „hempergõ, 28,85 m2, az
egyik felnõtt élménymedence
176,12 m2, a másik 141,42 m2.
A kivitelezési munkákat
236 millió forintos ajánlatával
a Strabag és a Magyar Aszfalt
konzorciuma, a MASTRAND
nyerte még júniusban. A terveket a veszprémi Aquaszer
Víztechnika Kft. két munkatársa, Ulrich Tamás és Bachstedter Gábor dolgozta ki.
A medence május közepétõl szeptember közepéig, 4
hónapon keresztül üzemel
majd, alapvetõen a három
nyári hónapban, illetve jó idõ
esetén a késõ tavaszi és kora
õszi hónapokban.
Cs. L.

Állomásépületek: õszi átadás
A Nemzeti Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt.-tõl kapott újabb tájékoztatás szerint az õsz folyamán megtörténhet
a felújított és átépített vasúti személyforgalmi létesítmények végleges átadása.
Mint megtudtuk, a gárdonyi állomásépület forgalomba helyezési eljárása folyamatban van, a remélt pozitív elbírálást követketõen szeptember közepén

birtokba vehetik az utasok. A velencefürdõi és agárdi állomásépületeket október végén, november elején adják át a
forgalomnak a jelenlegi ütemezés szerint.
Rákérdeztünk arra is, hogy megoldódott-e a nyár elején az országos sajtó figyelmét is felkeltõ elszámolási vita a
kivitelezõ alvállalkozókkal. Érdeklõdé-

sünkre azt a választ kaptuk: az utolsó
egyeztetésen a kivitelezõ és az alvállalkozók közötti együttmûködés egyik feltétele volt, hogy semelyik fél, azaz a
beruházó sem nyilatkozik a témában. A
tárgyalások tehát folynak - bízunk benne, hogy ez sem fogja hátráltatni a peronok használatba vételét.
H. M.

Kultúra
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VAN PROGRAMJA?

Az Alborada negyed százada
Negyed százada alakult városunk kórusa, az Alborada énekkar. Karnagyát,
Oláh-Nagy Évát ez alkalomból kérdeztük az együttesrõl.
— Hányan énekelnek még az alapító tagok
közül?
— A karnak 13 alapító tagja volt, s 7en énekelnek még közülük. Jelenleg 36
fõbõl áll a kórus. Csütörtökönként fél 6tól fél 8-ig próbálunk a gárdonyi iskolában. Nyáron tartottunk egy péntek
délutántól vasárnap délig tartó kórustábort is, ahol részletesebben, szólamonként is jobban elmerültünk a mûvekben.
— Változott-e a kórus zenei irányultsága a
huszonöt év alatt? Például azzal, hogy öt éve
átvette édesapjától, Nagy Istvántól a társulat vezetését.
— Nem változott, hiszen az alapítástól
kezdve az a cél, hogy a kórusirodalom
remekeit, a reneszánsztól a XX. századig
minél jobban megismerjük és bemutassuk. Ide beletartoznak a könnyûzenének
azon darabjai is, amelyek még beleférnek
az igényes kóruszenélésbe.
— Milyen állandó mûvek és újdonságok
szerepelnek repertoárjukban?

— Állandó, örök „sláger” például Kodály Adventi éneke, Bárdos Dana-dana illetve Régi táncdal címû alkotása. Új
felfedezés és kihívás egyebek mellett Fauré
és Mozart Requieme. Nagy falatnak tûntek, de úgy gondolom, a kórus szorgalmának köszönhetõen (lelkesedés csak a mû
tanulása vége felé érzõdött) megbirkóztunk velük.
— Melyek voltak legemlékezetesebb fellépéseik, s melyek jelentettek legtöbbet zeneileg?
— Legérdekesebb fellépéseink a finnországi koncertek, a legizgalmasabb pedig a két Requiem elõadása volt zenekarral, szakmailag is utóbbi a legnagyobb kihívás.
— Mik a terveik a közeljövõre?
— A következõ öt éven belül szeretnénk egy CD-t megjelentetni, újabb kategóriába kerülni a minõsítésen, gálakórussá válni, részt venni amatõr kórusoknak szervezett énekversenyeken, fesztiválokon és ÚJ TAGOKKAL GYARAPODNI! A
25 éves évfordulót egy nagyobb koncerttel ünnepeljük október 8.-án, a gárdonyi
tornateremben. Reméljük, minél több régi taggal és minél nagyobb közönséggel.
Cs. L.

Egy zarándok festõ a Velencei-tavi Galériában
László Dániel 2009 õszén gyalogosan
végigzarándokolt a spanyolországi El
Caminón. Errõl az útjáról 40 festmény
született, amelybõl egy válogatást Budapesten, a Kogart Galériában mutatott be.
Majd 2010 áprilisában újabb zarándokútra indult, 40 nap alatt elgyalogolt Budapesttõl a 960 kilométerre fekvõ Csíksomlyóig. Ez a zarándokút a Mária út, a
Kárpát-medencét átszelõ, Csíksomlyótól
Máriacellig tartó, 1400 km hosszú, három
éve épülõ, de még csak kevesek által ismert útvonal része. Idén tavasszal pedig
László Dániel megtette az út másik felét,

Budapestrõl az ausztriai Mariazellbe
gyalogolt. A két zarándoklatról, a bejárt
Mária útról a hazatérés után szintén festmények születtek, melyek teljes hosszában felölelik a Kárpát-medencét átszelõ
zarándokutat. Ezekbõl állt össze az agárdi kiállítás is, kissé templommá varázsolva a Magtárat. Az egyik falon például
egymás mellé kerül az út két végpontja,
a csíksomlyói és a máriacelli Madonna.
A teljes anyag a makói József Attila Múzeum után látható most Agárdon, s tõlünk Budapestre, a képviselõi irodaházba megy majd tovább.

László Dániel festõmûvész Mária út címû kiállítása a Velencei-tavi Galériában szeptember 3-tól
30-ig, hétfõ kivételével naponta 10.-tõl 18 óráig.
SZEPTEMBER 10. SZOMBAT
A XVII. Velencei-tavi Nemzetközi Hõlégballon Karnevál eseményei a nagyközönség számára az agárdi Parkerdõben. Légi bemutató, kirakodóvásár, sörsátor. Este utcabál a G&B zenekarral, melyet fáklyázás, majd tûzijáték követ.
SZEPTEMBER 17. SZOMBAT
15. óra: A Kulturális Örökség Napjai alkalmából Marczell Kolos építész statikus a Gárdonyi
Gáza-emlékháztól 2 órás sétát vezet a nem rég
elkészült tematikus sétányon, Agárd nevezetességeit is érintve.
SZEPTEMBER 25. VASÁRNAP
16. óra: Borombovits Magdolna kiállításának
megnyitója Gárdonyban, a református gyülekezeti házban abból az alkalomból, hogy a mûvésznõ megnyitja tóparti festõiskoláját
SZEPTEMBER 30. PÉNTEK
Mihály napi vásár a Dinnyési templomkertben és a hagyományõrzõ központban. A helyi
óvoda és a hagyományõrzõ központ kézmûves
munkáiból lehet vásárolni az alkotócsoportok támogatására.
19. óra: Társasjáték est a katolikus fiatalok közösségében. Szeretettel várják a társasjáték-kedvelõ fiatalokat és felnõtteket. Cím: Gárdony,
Vasvári köz 5. A részvétel ingyenes. Ha van jó
társasjátéka vigye magával!
OKTÓBER 8. SZOMBAT
Szüreti mulatság és néptánctalálkozó a dinynyési hagyományõrzõ központban. Dinnyési
néptáncosok és barátaik lovaskocsis felvonulása
és szüreti hagyományõrzõ felvonulása.

Fotópályázat eredmények
Gárdony város a Gárdonyi TDM támogatásával fotópályázatot hirdetett a városunkban élõ,
amatõr fotósok részére, a várost bemutató fotóalbum elkészítésére. „Az én városom Gárdony”
címû amatõr fotópályázatra 12 amatõr fotós
küldte be portfólióját.
A zsûri a pályázatok értékelését követõen az
alábbi döntést hozta:
I. díj:
Faragó László
II. díj:
Fenyvesi Tamás
III. díj:
Ódor Balázs
A bíráló bizottság 5.000.-Ft különdíjban részesítette Fenyvesi Attila pályázót.
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Egyházak, civil szervezetek

Katolikus hírek

Református hírek

Jöjj, Szentlélek...!

Szeptemberben: Teremtés hete

A Karitász szervezésében Gárdonyban augusztus elején lezajlott az egyhetes napközis tábor, melyen tizenhat rászoruló gyermek vehetett
részt. Minden segítséget és felajánlást hálásan köszönünk!
Augusztus 15.-én litván zarándokokat láttunk
vendégül a gárdonyi plébánián. A zarándokok
boldog lelkülete — az általuk addig 53 nap alatt
megtett 1600 kilométer ellenére is — kisugárzott
minden jelenlévõre. Jó alkalom volt ez a közösségformálásra is, a közös vendéglátás lehetõséget
adott egyházközségeink együttmûködésére.
Az iskolai hittanbeíratás szeptember 5.-én
Agárdon, szeptember 6.-án Gárdonyban 14 órakor lesz. Pótbeiratkozás a hittanórákon Szalai
Gyuláné — Anikó néninél. Kérünk minden megkereszteltet, illetve a keresztszülõket, hogy ezen
a területen is próbálják teljesíteni azt a fogadalmat, amit vállaltak a keresztség felvételekor.
A tanévnyitó szentmisék szeptember 11.-én
lesznek, Agárdon 9.30-kor, Gárdonyban 11.00
órakor.
A hagyományos bodajki búcsú szeptember
10.-én és 11.-én lesz, melyre a Székesfehérvári
Egyházmegye minden részébõl várják a zarándokokat!
Az aktualitásokról bõvebben az egyházközségünk honlapján: www.agardikatolikus.hu
Összeállította: Fánczi Gábor

„Atyám azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek, ahol
én…”Jn.17,24
Jézus Urunk szavaival nyitottuk meg a 2011—2012-es hittanévet szeptember 4-én, a tanévnyitó istentiszteleteken. Ezen ünnepi alkalmak után és az
iskolákban a szülõi értekezleten a kiadott jelentkezési lapokon lehet beiratkozni a foglalkozásokra. Hatodikos korig bibliaismeret és a keresztyén erkölcsiség képezi a hitoktatás alapját. Idén konfirmációs csoportokat is
indítunk a hetedikeseknek és nyolcadikosoknak. Õk egyházismeretet és hitvallásismeretet tanulnak majd. Felnõttek jelentkezését is várjuk a felnõtt
konfirmandusok órájára.
Heti rendszeres alkalmaink: Biblia óra Gárdonyban, kedden 15 órától a
gyülekezeti házban, Agárdon csütörtökön 15 órától a templomban. A János
írása szerinti evangéliummal foglalkozunk közösen. Az „Éneklõk” kiskórusa szerdánként 17 órától próbál Gárdonyban. Minden énekelni szeretõ várunk közénk. Az ifjúsági órák pénteken 19 órától kezdõdnek.
Szeptember 25.-tõl országos, ökumenikus hét kezdõdik: a Teremtés hete.
A vasárnapi istentiszteletek azon a napon e hét megnyitó alkalmai lesznek.
Az elsõ ünnepi rendezvény pedig, 25.-én 16 órakor Borombovics Magdolna festõnõ kiállításának megnyitója lesz,a gárdonyi Élet Fája gyülekezeti
házban. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, nagyszerû beszélgetés várható az alkotóval, aki neves ausztráliai mûvészeti egyetemeken
szerezte tudását, melyet tovább is szeretne adni festõiskolájában. A hét közbeni rendezvényekrõl honlapunkról tájékozódhat az olvasó. Szombaton,
október 1.-én a Vértesaljai Egyházmegye Asszonykonferenciájára hívjuk
asszonytestvéreinket, nagy megtiszteltetés, hogy gyülekezetünk ad helyet
e neves alkalomnak.
Áldás, békességet kivánunk:
Karl Melinda és Oláh László
Református lelkészek

Önkéntesség a négyzeten
Az Életmûvész Ifjúsági Egyesület által szervezett, uniós támogatású „Önkéntesség a négyzeten” címû projektben 12 külföldi fiatal dolgozott
és élt öt héten keresztül Gárdonyban. Õket kérdeztük arról, milyen tapasztalataik, benyomásaik voltak a környékrõl.
Fabian, Németország
A magyarok néha furcsákat esznek, nekem kicsit zsíros volt a helyi koszt. Az öt hét önkéntes
munka során a természet közelében éreztem magam legjobban. A Madárvártában, a Dinnyési Fertõn is elámultam munka közben: vajon tudják a
magyarok, milyen szerencsések, hogy ennyi természetes élõhelyük meg van még?
Elisa, Olaszország:
Az agárdi hetek feledhetetlenek lesznek! Amatõr fotósként itt tudtam a legjobb képeimet elkészíteni (Elisa útinaplója itt látható az interneten:
elisagarbarino.blogspot.com/2011/08/diario-diviaggio-travel-diary-2.html — a szerk.) Az agárdi iskolában a szivacsokon való alvást nagyon élveztem.
Jó volt közösségben élni és dolgozni.
Inga, Izland:
Magyar barátaink meglepõdtek azon, hogy fiatalként milyen nyíltan beszélgetünk itt tabunak
számító dolgokról (szex, politika, stb.). Ez tipikus izlandi erény: a fiatalok középiskolás korukra felnõttként gondolkodnak és beszélnek. Én
viszont megtanultam tisztelni a magyar történelmet. Hihetetlen, milyen energiákat kell mozgósítani Európa ezen részén, hogy egy nemzet
megmaradjon!
Viesturs, Lettország:
Életem legkirályabb öt hete van mögöttem!

Karitász tábor

A nyári szünet után ismét a nyugdíjasok rendelkezésére áll a
jogsegélyszolgálat hétfõ délutánonként 13-tól 15 óráig a Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesületének irodájában, a Posta utca 8. sz alatt.

„Mert aki kér, az kap, aki keres, az
talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.” Gyakran idézzük Máté evangéliumából Jézus bátorító szavait, ha
egy-egy jó cél érdekében összefogásra, bátorításra van szükségünk. Jézus ígéretére hagyatkozva kezdtünk
az elsõ nyári karitász tábor tervezéséhez. Mint az Úr evangéliumát hirdetõ tanítványok, mi is üres kézzel
indultunk a táborszervezés útján. De
nem hiába kértünk, kerestünk és
zörgettünk! Sok adakozó és segíteni
vágyó testvérrel találkoztunk. Pénzadománnyal, önkéntes munka vállalásával, vagy ingyenes programok
felajánlásával járultak hozzá a tábor
megvalósításához.
Hálásan köszönjük minden kedves
támogatónknak az összefogást, adakozást, amellyel segítettek, hogy szeretetet, örömet és reményt vigyünk a
nehézségekkel küzdõ helyi családok
életébe! Csak így fogadhattunk 17 rászoruló gyermeket a gárdonyi plébánián augusztus elsõ hetében, egész
napos étkezést, játéklehetõséget,
programokat biztosítva számukra.
A gárdonyi karitász csoport nevében:

Szaniszló Elemér elnök

Imrik Györgyné

Úgy dolgoztunk, hogy az végig szórakozásnak
tûnt. Rengeteg jó csaj, finom ételek és italok — szerintem én igazából velencei-tavi vagyok…
Zintis, Lettország:
Otthon nagyon szegények vagyunk. Az EU
EVS programja nélkül sosem jutottam volna ide.
Apám arra tanít, hogy dolgozzak férfiasan, s itt is
így viselkedtem. A legjobb a szupervályog- ház építése volt, igazi fizikai munka. Szerintem ezt kellene
minden fiatalnak csinálni, hogy ne puhuljunk el.
Justina, Csehország:
Az agárdi parkerdõben gyerekotthonból jövõ fiataloknak tartott sportprogramok és játékok megérintettek. Ezek a gyerekek ki vannak éhezve a
figyelemre, legszívesebben csak velük lettem volna.
Michaela, Olaszország:
Ellentmondásos élményeim vannak. Néha
végletekig támogatóak voltak velem: segítettek
számlát kérni a boltban, vagy éppen könnyedén
közlekedtem stoppolással. Máskor viszont átvertek egy étteremben vagy agresszíven meglöktek
az utcán. A Velencei-tó egyébként nagy érték, a
madárvilágával nem tudtam betelni.
Hofi, Izland:
Igazi öröm volt öt héten át bringával járni. Ez
a kis régió tökéletes természetjáró és kerékpáros
paradicsom lehet! Vigyázni kell arra, nehogy a sok
építkezés közepette eltûnjenek az erdõk vagy éppen a települések zöld területei.
Gárdonyi nyugdíjas hírek
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Megnyertük a „pákozdi csatát”
Hazai pályán kezdte szereplését a Gárdony VSC Agárdi
Gyógyfürdõ a megyei I. osztályban. Elsõ ellenfelünk a szintén most feljutott régi rivális, az
Iszkaszentgyörgy volt. Bár az
Iszkát tavasszal még idegenben
is sikerült megverni, sajnos
most az augusztus 20.-i nyitómeccsen a vendégek rendeztek
tûzijátékot. Pedig 2—0-ra is vezettünk (az újonnan igazolt Kiss
András rúgta az elsõt, majd Varga Attila bólintotta másodikat),
a félidõ már 2-2 volt, s a vendégek lendülete a második félidõ- Varga bólintott: 2-0 ide — sajnos végül kikaptunk Iszkától
ben sem állt meg, sok cserével
frissítettek és 4—2-re nyertek. A nagy váraMajd szeptember 3.-án a Dunafém-Makozásokkal érkezett mintegy 100 fõs hazai roshegy vendégeskedett a Parkerdõben.
közönség kissé csalódottan távozott.
Csapatunk taktikus játékkal ismét gyõzött.
Egy hét múlva a pákozdi vendégsze- Pedig a második félidõben a játék nagy
replés sokkal szebben sikerült. Bár a nyári részt a mi térfelünkön folyt, a kiállítás miedzõmeccsen kikaptunk északi szomszé- att megfogyatkozott maroshegyiek 10 emdainktól, most Pauer György („Dzsojó”) két berrel is támadtak, jó csapat benyomását
góljával már az 5. percben 2—0-ra vezet- keltették. A Gárdony VSC azonban nétünk. Mondhatni: két gyors góllal megza- hány kontrával 1—0-ás félidõ után 3—0-ra
vartuk az ellenfelet, amely ezután sem alakította a végeredményt.
bírta összeszedni magát, csak szépíteni tuHasonlóan kezdte a bajnokságot a megyei
dott. Így aztán 4—1-re mi nyertük a „pá- 3. osztályban szereplõ Dinnyés is. A nyári pikozdi csatát”.
henõbõl hamarabb ébredõ Söréd a nyitómeccsen elvitte tõlük a 3 pontot (a vendégek
kétgólos vezetése után csak szépíteni sikerült
Szurkolói ankét
a mieinknek Pintér Árpád révén). Akövetkezõ
A Gárdony VSC labdarúgó csapata
fordulóban azonban a dinnyésiek meglepték
szurkolói ankétot tart szeptember 16-án,
a Magyaralmást otthonában (1—0-ás almási
pénteken 18 órakor az agárdi parkerdõ cenvezetés után fordítottak, s nyertek 3—1-re).
terpályáján. A szurkolók az összejövetelen
Elkezdték a bajnokságot az öregfiúk is.
feltehetik a játékosokkal, a csapat szereElsõ meccsükön (Novák Árpi mesterhármaplésével kapcsolatos kérdéseiket. Szeretetsával és Bozai góljával) szintén a Magyartel várjuk az érdeklõdõket.
almást verték 4—3-ra, idegenben.
—csordás—

MECCSNAPTÁR
A Gárdony VSC Agárdi Gyógyfürdõ
mérkõzései
IX. 10. SZOMBAT 16.30
KÁPOLNÁSNYÉK — GÁRDONY VSC
IX.17. SZOMBAT 16.00
GÁRDONY VSC — ETYEK
IX. 25. VASÁRNAP 16.00
SÁROSD — GÁRDONY VSC
X. 01. SZOMBAT 15.00
GÁRDONY VSC — BAKONYCSERNYE
X. 08. SZOMBAT 15.00
GÁRDONY VSC — SÁRSZENTMIKLÓS
A Dinnyés SE mérkõzései
IX.11. VASÁRNAP 16.30
DINNYÉS — ISZTIMÉR
IX.18. VASÁRNAP 16.00
CSÓKAKÕ — DINNYÉS
2011.09.25. VASÁRNAP 16.00
DINNYÉS - CSÓR TRUCK—TRAILER
X. 02. VASÁRNAP 15.00
ZÁMOLY— DINNYÉS
X. 09. VASÁRNAP 15.00
DINNYÉS — CSÁKBERÉNY
Az Agárdi Gyógyfürdõ öregfiúk
meccsei
IX.10. SZOMBAT 16.30
Sárkeresztes-Agárd
IX. 18. VASÁRNAP 10.00
Agárd—Mór
IX. 24. SZOMBAT 16.00
Ikarus—Agárd
X. 1. VASÁRNAP 10.00
Agárd—Lovasberény
X. 8. SZOMBAT 15.00
Iszkaszentgyörgy—Agárd
Várjuk nézõinket csapataink mérkõzésein!
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Sport

Nyári teniszérmeink országos versenyeken
Egy ezüst és két bronzéremmel tértek haza fiatal versenyzõink a korosztályos magyar teniszbajnokságról, melyet augusztus 11. és 20. között
rendeztek Szegeden. Csereklei Petra a 12 éves lányok között a budapesti
Top Sport színeiben csapatban a 2., párosban pedig a 3. helyet szerezte
meg. Galgóczy Ákos a 14 éves fiúk között párosban szintén a dobogó 3. fokára állhatott fel.
További szép eredmények is születtek nyáron. Bozai Roli már a felnõtt mezõnyben indult és mind Esztergomban, mind pedig Balatonalmádiban 3. lett. Az augusztus 20.-án Agárdon rendezett Szent István
Kupán vegyes párosban, Dolmány Fannival elsõk lettek. Fanni ugyanitt megnyerte a nõi versenyszámot. Juhász Lilla augusztus utolsó hétvégéjén Szombathelyrõl érkezett haza bronzéremmel. De Rossi Marcell
a Budapest Bajnokságon párosban szerzett bajnoki címet. Pécsett Gal-

góczy Ákos párjaként ezüstérmesek lettek. Ákos 14 évesként már többször is kellemetlen órákat okozott felnõtt ellenfeleinek. Esztergomban
és Nyergesújfalun is tornagyõzelmet ünnepelhetett. A 16 éves fiúk közt
Pécsett 3. lett. Csereklei Petra júniusban Budapest bajnoka lett csapatban és párosban, egyéniben pedig bronzérmes. Az Ábris Kupa nemzetközi versenyen párosban 3., a július 16—18-án Agárdon rendezett
Mavaplan-Head Kupán pedig 2. lett. Petrát nagy megtiszteltetés érte
ugyanis játszhatott a legmagasabb nõi osztályban, a Szuper Ligában,
olyan teniszezõk társaságában, mint Kapros Anikó, Czink Melinda, Babos
Tímea, Marosi Kati, Temesvári Andrea.
További szép sikereket és eredményeket a versenyzõknek és edzõiknek, Galgóczy Lajosnak és Pánczél Barnabásnak (Paci bá’-nak).
Cs. I. E.

Karate kölykök kerestetnek
Amikor 1999-ben a gárdonyi iskolában elkezdte karate edzéseit tartani, még
népszerûbb volt a sportolás a gyerekek
körében, mondja Rohonyi István, a karate
egyesület vezetõje. Rengetegen jelentkeztek karatézni, igaz, sokan hamarosan
el is hagyták az edzéseket, amikor kiderült, hogy a karate fegyelmet, kitartást,
küzdelmes erõfeszítést is igényel. Mindig is elég nagy volt a fluktuáció.
Ma még nehezebb megnyerni a gyerekeket a rendszeres sportnak. Viszont,
akik maradtak, azok megszoknak egyfajta keménységet, kitartóbbakká és céltudatosabbakká válnak. Megtanulják hogyan kell legyõzni nemcsak az ellenfelet,
hanem önmagukat. És szép sikereket ér-

hetnek el, mint ezt a tavasszal Eb-ezüstérmet szerzõ Horváth Bence példája is
mutatja.
Tény, hogy a Rohonyi mester által tanított kyokushin karate a küzdõsportok
egyik legkeményebb ága, amelyben valódi „full kontakt”, azaz a teljes testet
érintõ küzdelem folyik az ellenfelek között. Természetesen védõeszközökkel. A
harcnak pedig formája, szabályrendszere, mûvészete van, s épp ezt lehet elsajátítani a 4. danos Rohonyi mestertõl.
Edzésein az alaptechnikát, a formagyakorlatokat csiszolják elsõsorban de a
küzdelmet is gyakorolják. Ez a sport nem
a durvaságra és nem az erõszakosságra
nevel, hanem koncentrációra, önfegye-

lemre, és természetesen önvédelemre.
Akár már hat éves kortól biztonsággal
ûzhetõ, mondja a „sensei”.
Jelenleg húsz gyerek jár le a gárdonyi
edzésekre, amelyeket hetente kétszer,
hétfõn és szerdán este hat órától tartanak
az iskola tornatermében. A nyári szünet
után a tréningek most indulnak újra.
Várnak mindenkit, akik éreznek magukban kitartást. Vagy akik szeretnék azt
—slajo—
magukban kifejleszteni.

Foci- és táncverseny a Parkerdõ Kupáért
A 2008 óta Hõgye Zoltán által megrendezett
Parkerdõ Kupa kispályás labdarúgó torna idén augusztus 20-án is, mint minden évben, jó hangulatban telt. A lelkes játékosok vérre menõ küzdelmeket vívtak, aminek eredménye: I. Vakegér
kocsma (Zichyújfalu), II. Feri bácsi csapata (Budapest), III. South Park (Budapest). A gólkirályi
címet Peszeki László nyerte, a legjobb játékos Szabó Márton, a legjobb kapus Prauda Dávid lett.
Az esti hangulatot élõzenés buli emelte, melyen
táncversenyt is rendeztek. Csodás kupák találtak
gazdára: I. Tóth házaspár, II. Varga házaspár, III.
Kotaszek házaspár. A nagy érdeklõdésre és a sok
táncoslábú hölgyre, úrra való tekintettel különdíjakat is kiosztottak. Díjazott lett még a Molnár

Gárdony Város Önkormányzata
megrendelésére

Mária-Gyurkovics Jozefa páros, valamint a Mocsári házaspár.
Köszönjük a jól sikerült napot és estét a Parkerdõ Büfének, Hõgye Zoltánnak és kedves feleségének, Icának, akik fáradhatatlanul dolgoztak és
reméljük, ugyanúgy jól érezték magukat, mint az
itt mulató emberek. Köszönet Szûcs Petra rendezõnek, Borsi Sándor és Szilágyi János focibíróknak és Láng Lászlónak, aki Hõgye Zoltánnal
együtt táncbíró volt.
Parkerdõ Kupa legközelebb jövõ év május elsején lesz, táncos-zenés, sörözgetõs-borozgatós est,
reméljük, hamarabb.
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Jó hírû egyetemeken folytatják a Csirkék
Magasra szárnyalva repültek ki a Chernel Gimnázium
csirkéi a nyáron. A kis képzavar talán megengedhetõ, ha
tudjuk, hogy a most érettségizett 13.G tehetséges csapata
volt a legendás „csirke” osztály.
Érettségijük jellemzésére hadd
idézzem a vizsga elnökasszonyának szavait: „Többéves elnöki munkám során
még nem találkoztam ilyen
osztállyal.” Az elismerés egyrészt a végzõsök jól felépített,
igényes feleleteinek szólt, másrészt tanulmányi eredményeiknek. A nyelvvizsgák és az
elõrehozott érettségik száma
tiszteletet parancsolt, amit az
idei emelt szintû eredmények
tovább fokoztak. Matematikából például 6-an tettek emelt
szintû érettségit, mindegyikük
jeles osztályzattal, sõt volt, aki
maximum pontos eredménynyel! Amibõl az idén szinte
mindenki érettségizett: a ma-

gyar, a matematika és a történelem volt. Mindegyik átlageredménye 4,2 lett.
A sokéves magas színvonalú, kitartó munka a felvételikre
érett be igazán. A tanulók 45 %a került be jó hírû egyetemek államilag finanszírozott képzéseire! A Mûszaki Egyetemre 7,
a Corvinusra 2, az ELTE-re és a
SOTE-re 1—1, a Pannon Egyetemre 3 diákot vettek fel. Nagy
részük mérnök lesz: építész-,
vegyész- bio- vagy környezetmérnök. Többen a mérnök-informatikus szakot válsztották,
de népszerû volt a pénzügyszámvitel is.Fõiskolán a diákok
26 %-a folytatja tanulmányait
(legtöbben a BGF-en). Az OKJ-s
képzéseken tanulók aránya
szintén 26 %. Csupán egy diák
volt, aki idén nem tanult tovább.
Nemcsak a tanulóknak, az iskolának is sokat jelentenek ezek
az eredmények. Visszaigazolás

számunkra, hogy a jó és kevésbé jó képességû gyerekeket is
képesek vagyunk magas szinten, eredményesen felkészíteni.
Ráadásul úgy, hogy közben boldog, kiegyensúlyozott emberekké váltak tanítványaink. Igazi közösséggé, amelynek tagjai

talán a késõbbiekben is segítik
majd a Chernelt. Mint pédául
Zsömi, akinek szövegáradatát
már szeptember másodikán újrahallottuk az iskolarádió reggeli mûsorában. Jó volt, nagyon...
Cs. B. M.

