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Kéthavonta közéletrõl, kultúráról, kikapcsolódásról

CSABA,
a nyéki srác
a VV-villából
Részletes
nyári
programajánló
Testületi tükör
Velencei-tó
kapuja:
Lídó helyett
kálvária
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A tó arca

Csaba, a „normális srác” a VV-villából
Egy ország ismerte meg az RTL Klub
valóságshowjából a kápolnásnyéki
Galántha Csabát. Öt hónapot élt egy
mesterséges világban, egészen a döntõig nyerésre állt, majd végül mégis a fõdíj nélkül csöppent vissza az igazi való
világba.
— Kudarcnak vagy sikernek értékeled az
eredményedet?
— Ahhoz képest, hogy poénból jelentkeztem, siker a második hely. Viszont
így, hogy kéznyújtásnyira voltam fõnyereménytõl, van bennem egy kis csalódás.
— Poénból?
— Igen, az interneten véletlenül megláttam a felhívást és kíváncsi voltam, milyen
ez. Az elõzõ VV szériákat egyébként még
csak nem is néztem. A castingok alatt sem
görcsöltem túl nagyon a dolgokat, talán
pont ez tetszett nekik. Csak amikor ott ültem az adásban a beszavazáson, akkor
kezdtem érezni, hogy, hú, ez éles.
— Bár a „helyes pasi” kategóriában kerültél be, tulajdonképpen te voltál a „normális
srác” és nagyon sokan ezért drukkoltak neked, a normalitás mellett protestálva szavaztak rád. De a végére ez már kevés volt, talán
mert halogattad a leszámolást gonoszkodó riválisaiddal.
— Hát, nem is nagyon volt alkalmam,
mert az elsõ párbajom után csak egyszer
voltam kiválasztott. Az elején elhatároztam, hogy nem taktikázom, csak magamat adom, bár néha eszembe jutott, hogy
én is teszek egy-két taktikai húzást, de végül is annyira mégsem érdekelt az egész.
Az adás egyébként nagyon kiemeli a személyiségbeli különbségeket: aki kicsit intelligensebb, mint a többi, az sokkal
intelligensebbnek látszik a mûsorban, aki
megenged magának egy-két keményebb
megjegyzést, az fõgonosznak látszik.
— Mennyire tükrözi jól a leadott anyag
azt, ami valójában zajlik odabent? Gondolom
visszanéztél adásokat.
— Igen, bár nagyon keveset néztem vissza, de sok esetben megállapítható, hogy
azért a vágások erõsen befolyásolják a történtek bemutatását. Ugyebár 0-24 órából
azt adnak le rólad gyakorlatilag amit akarnak. Például én jóval intenzívebbnek éreztem a jelenlétemet a villában, mint az
adásokban látszott. De összességében
azért jól tükrözõdött, ami odabenn volt.
— Tudod-e kamatoztatni azt a fajta népszerûséget, amit szereztél?
— Senki sem gondolta, hogy idekint
kolbászból lesz a kerítés, nincs is így, de
arra sem számítottunk, hogy ennyire szélnek leszünk eresztve. Igazi nagy lehetõséget egyikünk sem kapott. Minden
ugyanaz, mint elõtte, ugyanazokba az
akadályokba ütközöm, csak megismernek. Ismerkedni mondjuk sokkal könynyebb. — Nem bánod, hogy ott kellett hagynod
e kalandod miatt a rendõrtiszti fõiskolát?

— Igen is meg nem is. Én már ott nagyon
húztam az idõt. Egyszer halasztottam,
egyszer pedig meg is buktam. Akikkel
együtt kezdtem, már végeztek, munkába
álltak és nem nagyon biztattak, hogy milyen jó dolguk van. A BGF pénzügy-számvitel szakára is jártam, járok. El is kezdtem
a tanévet, de a Való Világ miatt halasztanom kellett. Szeptemberben folytatom.
— Most mivel töltöd az idõdet?
— Legalább másfél hónap kellett, mire
megtaláltam magam. Nem gondoltam,
hogy ennyire hosszú lesz az akklimatizálódás. Nehéz volt megszokni, hogy fél

Zenekara szétszéledt, de a zene
megmaradt

évig minden körülöttünk forgott, pörgés
volt, s ebbõl a mûvi világból visszacsöppentünk a csendes, sivár hétköznapokba.
Az olyan volt, mint egy zuhanás. Ráadásul nem rendszeres életmenetbe álltam
vissza, ami minden napra feladatot adott
volna, s könnyített volna a visszarázódásban.
— Nem segített az együttesed?
— A Nevermind enyhén szólva is üresjáratban van. A tagok közül hárman is

Pesten élnek, így most nehéz összekornyálni a csapatot. Eddig is én voltam az
összetartó, de nem gondoltam, hogy öt
hónapig, míg bent vagyok, nem is találkoznak egymással.
— Azért itthon, Nyéken nyilván nagy szeretettel fogadtak.
— Hát hogyne. Amikor kérdezték bent,
mi hiányzik a legjobban: hát a baráti légkör. Ott benn senkit sem érezhettél barátodnak, senkiben sem bízhattál. Amikor
hazajöttem, s lementem a V-Maxba, ide a
velencei állomáshoz, ahol hétvégén a haverok összejönnek, na akkor éreztem,
hogy igen, ez a közeg hiányzott.
— Kitapétázták a falat a rólad szóló cikkekkel?
— Á, nem, bár amint hallottam voltak
közös párbajnézések, s nagyon jól esett,
hogy utólag elmondták: mindenki nézett,
s rengetegen szavaztak rám. Viszont rossz
érzés, hogy semmi értelme nem volt.
— Kikkel tartod a kapcsolatot?
— Kingával legfõképp, aki gyakorlatilag együtt van Attilával — vele is beszélek olykor. Diussal, Petivel és Shadival
néha. Általában mindenki nehezen éli
meg, hogy idekinn is vigyáznia kell most
már, mert ha hülyeséget csinál, másnap
egy ország olvassa a bulvárlapokban.
— Terveid?
Attól függetlenül, hogy a zenekarom
szétszéledt, én itthon zenélgetek, számokat írok. Csináltam egy kis, házi stúdiót.
— Nyárra?
— Fogok dolgozni pár napot egy fitneszstúdióban, Pesten. Ott leszek az
EFOTT-on is. Pláne, hogy mint mondtam, mostanában sokkal könnyebb ismerkednem.
Cs. L.
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Tóparti napló

Megkezdõdött a vízi szezon
A Tóparti Napló rovatban az elõzõ megjelenésünk óta történt fontosabb tóparti eseményekrõl szeretnénk beszámolni. Most,
az elsõ alkalommal május kö- zepéig tekintünk vissza.
A pünkösdi hosszú hétvégén, május 2628. között már szezonhangulat uralkodott a
tóparton. Agárdon ekkor rendezték a Velencei-tavi Vízi Sportiskolában az évadnyitót, s
nemcsak a koszorút dobták a vízbe, de bemutatták az év végén kezdõdõ átalakítások
elõzetes terveit is: az agárdi telep épületeit
úgy alakítják át, hogy azok a vízisport nevelést és a fogyatékkal élõk rehabilitációját
egyaránt szolgálják. Az évadnyitó vendége
volt az Atlanti-óceánt átkenuzó Rakonczay
Gábor is, aki kalandjain kívül azt is elmesélte, nemcsak az óceánt, de a Velencei-tavat is
átszelte már, csak nem kenun, hanem úszva.
Ugyanekkor adták át a termálfürdõben
az új élménymedencét, amely gyerekeknek
három, felnõtteknek kétféle vízmélységû
medencerésszel szolgál, masszázselemekkel, nyakzuhannyal, csúszdával, vízi látványelemekkel, összesen 450 négyzetméter
vízfelülettel. A beruházás 235 millió forintból valósult meg annak a projektnek a részeként, amelyben az áprilisban felavatott
rönkvár és a Gárdonyi Géza szülõházához vezetõ tematikus sétány is. Az átadó sztárvendége Wolf Kati volt.
Pünkösd hétvégéjén tartották Velencén, a
Bence-hegyen a hagyományos Orbán-napot
is, ahol a borrendek avattak új tagokat. A
pákozdi hegyekben pedig ekkor zajlott a
sárkányeresztõ fesztivál, az ország legrégebbi sárkányos eseménye. Idén mintegy 130-

an engedték a légbe repülõ szörnyeiket, köztük tizenöt osztrák vendég, bár a szél nem
volt igazán ideális.
Egyszeri alkalomnak indult, ám már az
ötödik rendezvénynét tartotta június 8. és
10. között a gárdonyi Országos Öko Expo és
Bio Fesztivál. A háromnapos szakmai és közönségprogram mára bekerült a környezet-

„Óceánjárók" az évadnyitón: Fa Nándor
és Rakonczay Gábor

és egészségtudatos életmód iránt érdeklõdõk rendezvénynaptárába. A rossz idõ ellenére 1500-an vettek részt a fesztiválon, ahol
az öko-bio-termékek vására és az alternatív
jármûvek bemutatója mellett a Kolompos
együttes koncertje aratta a legnagyobb közönségsikert.
Pákozdon, a katonai emlékparkban erdélyi fafaragók székelykaput építettek az elmúlt hetekben. Készítõi június 16-án, a kapu
felavatásakor ott, a Mészeg-hegyen tettek állampolgársági esküt.

Vitorlát bontunk
Kedves Olvasónk, olyasmivel
próbálkozunk, ami eddig még nem
nagyon volt: útjára indítunk egy
velencei-tavi újságot. Nem írhatjuk
azt, hogy az elsõt, mert például
1938-ban már megjelent néhány
hónapig egy hasonló lap, Velenceitavi Újság címmel, fotókkal, riportokkal, hasznos információkkal.
Talán nyolc számot ért meg. Több
ilyen kísérletrõl nem tudunk.
Megkérdezhetik, miért éreztük
fontosnak újságunkat elindítani
ma, az internet korában. Lapunkat
a kíváncsiság szülte. A településszomszédaink iránti kíváncsiság.
Mert azt vettük észre, hogy innen
a déli partról alig tudjuk, mi történik a túloldalon, s nyilván rólunk
is csak töredék információk jutnak
át Pákozdra, Sukoróra, Velencére.
Pedig nyilván volna érdeklõdés.
Ezt próbáljuk kielégíteni. Színesen, érdekesen. Terveink szerint
kéthavi megjelenéssel, tízezer példányban.
Lapunk független, önkormányzatok anyagi támogatása nélkül (de
remélhetõ erkölcsi támogatásával)
jelenik meg, csupán a bennünket segítõ vállalkozások hirdetéseibõl tartja fenn magát. Vitorlát bontunk, s
amíg a jó szél engedi, hajózunk.
Csordás Lajos, Hargitai Miklós
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Önkormányzatok

Rovatunkban igyekszünk
képet adni a tópart települési önkormányzatainak munkájáról, a képviselõtestületi
üléseken történtekrõl. Az áttekintés természetesen nem
teljes körû — a legfontosabb,
illetve a településhatárokon
túl is érdeklõdésre számot
tartó témák és döntések szerepelnek az összeállításban.

dési Ház mint mûvelõdési
ház megszûnik, s közösségi
színtérként folytatja mûködését. Igazgatónõjének betegsége miatt a vezetõi munkák
ellátására a testület ideiglenes
megoldást keres.

Pákozd
(A május 31-i képviselõtestületi ülés napirendjérõl)
•Az önkormányzat a szenynyvízcsatorna-beruházás önrésznek biztosításához mintegy 160 millió forint hitelt
kényszerül felvenni, ennek elõkészítésére a testület felkérte
dr. Takács János polgármestert.
• Az EUDEAL Plusz Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 20 évre kérte bérletbe az önkormányzattól a jelenleg használt épületet és területet. A testület a polgármestert kérte fel egyeztetésre
a megkötendõ megállapodás
tervezetérõl.
• A tópart más településeihez hasonlóan Pákozdon is
bevezetnék a kommunális adó
helyett az egységes teherviselést jelentõ, négyzetméter alapú építményadót. A rendelet
tartalmi elõkészítése folyamatban van.
• A testület jelentõs többletköltségek miatt nem módosította az óvoda alapító okiratában
szereplõ 125 fõs létszámmaximumot.
• A képviselõk felhatalmazták a polgármestert a Honvédelmi Minisztériummal való
szerzõdés megkötésére, amellyel újabb telekértékesítések
válnak lehetõvé.
• A tópart más településeihez hasonlóan Pákozd is folytatja az együttmûködést a Pop
Stranddal, amiért a pákozdiak
kedvezményes belépési lehetõséget kapnak.
• A Kossuth Lajos Mûvelõ-

Velence
(Az április 16-i képviselõtestületi ülés napirendjérõl)
•Az ülést megelõzõ lakossági fórumon tájékoztatták a
polgárokat a város 2011-es gazdálkodásáról, és a település vagyoni helyzetérõl. A lakossági
észrevételek ismeretében elfogadták a 2011-es zárszámadást.
• A társadalmi szervek
pénzügyi támogatási kérelmét
értékelõ elõterjesztés nyomán
döntöttek a képviselõk 12
szervezet támogatásáról.
•A több éve elkészített települési logó bekerült a helyi
szabályozásba.
• Két változatban elkészült
a Tópart utcai Háziorvosi Rendelõ akadálymentesítésének
terve — a testület döntése nyomán a Viola utcai homlokzaton
lesz kialakítva az akadálymentes megközelítést biztosító bejárat.
•Támogatták a képviselõk
a Tóbíró-strand ivóvízellátásnak átépítését, ami gazdaságosabb üzemeltetést eredményez.
• Tárgyalta a testület a„Velencei-tó Kapuja”-projekt folytatásához szükséges forrás
biztosítására kijelölt 585/26 és
4471/10 hrsz-ú ingatlanokra
beérkezett ingatlanforgalmi
szakértõi véleményeket, és a
legmagasabb szakértõi árbecslés alapján megállapította az
értékesítési irányár-minimumot.
• Döntöttek a képviselõk
az EFOTT megrendezéséhez
szükséges „Együttmûködés
megállapodás”, „Támogatási

Testületi tükör
szerzõdés” és „Területbérleti
szerzõdés” elfogadásáról.
Döntés született a Termálfürdõ bérletidíj-csökkentési
kérelmének elutasításáról, illetve a vízdíjnak az ajánlott
szerkezetben történõ módosítása elfogadhatatlanságáról.
Gárdony
(A május 23-i képviselõtestületi ülés napirendjérõl)
• Az E.ON Dél-Dunántúli
Gázhálózati Zrt. a város területén lévõ három gázhálózatelosztó állomásának területére
területhasználati díjat köteles
fizetni. A testület magasabb
árat kért a cég által ajánlottnál.
• Az Agárden (az agárdi
vasúti aluljárónál lévõ büfésor)
elõtti burkolatot tavaly minõségi kõanyaggal felújították,
idén költségvetési tartalékból
folytatják a burkolatcserét a
büfésortól a postáig, mintegy
270 négyzetméteren.
• A Surf Core Szörfbázis
nevû csapat szörfbázist szeretne kialakítani Agárdon, az
Üdülõk útjánál lévõ partszakaszon, öt évre, évente megújított szerzõdéssel, ideiglenes
konténerépületekkel.
• 55 százalékos lakossági önrésszel, önkormányzati támogatással készülhet el Agárdon a
Napfény sétány aszfaltozása.
• Az Agárdi Termálfürdõ új
medencéjét geotermikus energiával fûtik. A leadott energia
mérését az informatikai rendszerhez való csatlakozással lehet biztosítani. Elkészítésével
a meglévõ informatikai rendszer kivitelezõjét, a Telekontakt Kft-t bízták meg.
• A gárdonyi városrészi
óvodákba az alapító okiratban szereplõ 310 fõnél sokkal
több gyereket szeretnének jövõre beíratni, ezért a testület

hozzájárult a törvényben engedélyezett 20+10 százalékos
létszámeltérésre.
• Gárdony város december
31-ig megszünteti a Pop
Strand melletti csónakkikötõ
üzemeltetését, mert annak kihasználtsága igen kicsi (352
csónakhelybõl 14-et bérelnek),
fenntartása pedig költséges
kötelezettségekkel jár. A betonstégeket elbontják.
• A gárdonyi Holdfénysétányon a TDM-szervezet, pályázaton nyert pénzbõl ökoparkot épít, az önrészt állja,
de a tervezési díjat az önkormányzat átvállalja.
•Méréstechnikai szempontból átvizsgálják a városi intézmények gázmérõit költségcsökkentési céllal.
• Gárdony város egységes
hirdetõ és útbaigazító táblarendszert alakít ki: 17 helyre
kerülnek ki nagy útbaigazító
táblák és 10 helyre kisebb hirdetõtábla-csoportok.
Kápolnásnyék
(A május 14-i képviselõtestületi ülés napirendjérõl)
• Módosította a testület a
Helyi Építési Szabályzatot,
amire a folyamatban lévõ
vasútrekonstrukció miatt volt
szükség a beruházás által
érintett zónában.
• Megtárgyalták a képviselõk
az „Óvodai pályázat a TÁMOP3.1.11-12 kiírásra” címû napirendet. A pályázat elsõsorban az
óvodapedagógusok képzésére,
továbbképzésére, illetve a feladatellátás színvonalát emelõ tevékenységekre összpontosít, de
emellett lehetõség nyílik eszközbeszerzésre és tornaszoba kialakítására is. Az önerõ nélkül
megpályázható támogatás mértéke 100 millió forint.
• Tájékoztatót hallgatott
meg a testület az Orvosi Ügyelettel kapcsolatos változásokról — az ügyelet helyszíne a
tervek szerint átkerül a velencei Szakorvosi Rendelõbe.

Hirdetés
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Szórakozás

Régi és új nyári színpadok a tó körül
A harminchatodik évadát élõ agárdi
POP STRANDON újonc indítja a nyári koncertszezont, július 7-én Caramel mutatkozik be a velencei-tavi közösség elõtt a
Megasztár legutóbbi szériájának felfedezettjeivel. Utánuk a szokásos július közepi
idõpontban jön az Edda-mámor (valaha tábor is volt), amely minden nyáron a színpad legdübörgõbb bulija (Patakyék 1979 óta
lépnek fel itt): a tavalyi bulit például egyenesen rocktörténeti eseménynek értékelte
az együttes honlapja, mondja Turbók János,
a strandszínpad örökifjú vezetõje. Tavaly
húsz év kihagyás után tért vissza Agárdra
a Neoton, hatalmas sikerrel, természetes,
hogy idén is újra színre lépnek. Július végén a PopStrand egyik leghûségesebb elõadója, Demjén „Rózsi” következik, aki közel
harminc éve kihagyhatatlan az agárdi
nyárból. A Hónaljmirigy tavaly rossz idõt
fogott ki, idén kárpótlást kaphat jó idõbõl.
Janicsák Veca már az új generációt képviseli, õ is visszatérõ elõadó. Augusztusban a
Mobilmánia a régi Pop Strand rock
hagyományait eleveníti fel, majd az augusztus 20-i hosszú hétvégén két egymást
követõ nap hozza lázba a közönséget elõbb
az 1983 óta rendszeres agárdi fellépõ R-Go,
majd a Tankcsapda. A Pop Strand és több
tóparti önkormányzat közt 2007 óta tartó
együttmûködés értelmében (mely várhatóan idén is megújul), a pákozdi, sukorói,
kápolnásnyéki és gárdonyi lakosok ötven
százalék kedvezményt kapnak a jegyárból.
Immár negyedik szezonját kezdi az
AGÁRDEN SZÍNPAD, amely az agárdi vasúti
aluljárótól a posta felé vezetõ sétány
mentén lévõ büfék kezdeményezésére
jött létre 2009-ben. Emlékzenekarok, slágerzenét játszó kisegyüttesek lépnek fel

Az R-Go 1983 óta része az agárdi nyárnak

itt csütörtök és péntek esténként, mint a
fehérvári Chameleon, az Edda-nótákat
éneklõ kápolnásnyéki RockOn, a Máté
Péter-dalokat elõadó G-Blues, a zalaegerszegi Shabby Blues Band. Idén új fellépõk is lesznek: a budapesti Jump Rock
Band, amely saját számai mellett régebbi
magyar slágereket játszik Szécsi Páltól a
Bergendyn keresztül a Tankcsapdáig. Jön
a budapesti FrankZafka „szabadasszociációs tánc- és krimizenekar”, a Hal-Vad
Fesztiválon már itt járt, s visszatér a Tûzvonal, újoncként mutatkozik be a Rock
Corn, a kisbéri Noise +, a Bankrupt és a
Burnout.

Még Agárdnál maradva: a PARK
STRAND KEMPINGBEN július derekán megrendezik az ország egyetlen rock&roll
fesztiválját, amely immár 19 éve rendszeres programja az agárdi nyárnak. Korábban a Cadillac együttes köré szervezõdött
a fesztivál, de mióta az megszûnt, azóta
Kaktusz, a banda egykori frontembere viszi tovább a hagyományokat. Most új csapatával, a The Prison Banddel lép fel, s
velük játszik majd az egykori cadilleces
zongorista, Alex is. A Rock&Roll és Amerikai Autós Weekenden a mûfaj hazai
együtteseinek nyolcvan százaléka szerepel, a Roll Skate Boogie, a countryba haj-

7

Szórakozás
ló B15 és a Nitus & The Rollin Dice. Németországból érkezik a The Lazy Lovers.
Ahogy a vendégek közt is sok német,
osztrák, cseh, szlovák és svájci lesz, például a lemezlovas DJ Bronx. A Park
Strandon augusztus végén is rendeznek
egy jelentõs zenei eseményt: a Gödör
Fesztivált, a budapesti Erzsébet térrõl kiköltözött, ismert klub rendezésében.
Gárdonyban ismét tartanak Country
Fesztivált, amely tavaly elmaradt. Nem a
fõtéren, hanem a GÁRDONYI WESTERNPARKBAN. Tizenhét évvel ezelõtt az elsõ Country Fesztivál kezdõ zenekara Winnetou
Jr.Band névre hallgatott. Tagjai a Bojtorján
egyik alapító tagjának, Buchwarth Lászlónak elsõ tanítványai közül kerültek ki, s az
idei fesztivál zenekarainak sorát is õk
nyithatják meg. Ismét itt lesz az 1996-ban
alakult Black Riders, a Blue Birds, a 2006ban alakult, s muzsikájában fantasztikus
szájharmonika szólókat produkáló Jack
Cannon Band, a szegedi Colorado és Közép-Európa egyik vezetõ country zenekara, az 1988 óta létezõ Rodeo.
Tavaly nyílt meg Gárdony és Velencefürdõ határán, a tóparton a TÓPARTY RENDEZVÉNYSTRAND, amely akkor az X-Faktor
sztárjaival indított, idén pénteken és
szombaton esténként pedig karaokeval,
ingyenes zenés estekkel és szórakoztató
sláger rockot játszó kisegyüttesek felléptetésével várja a romantikus környezetben szórakozni vágyókat. (Programjuk
részletesen: www.toparty.hu)
A tópart legnagyobb zenei eseménye
Velencén lesz, az ÉSZAKI STRANDON, ahol
július elején rendezik az EFOTT-ot (errõl
külön cikkünk szól), s itt zajlanak majd a
nyár folyamán a mindig sikeres velencei
színházi esték, népszerû zenés darabokkal, például az Eisemann Mihály által írt
Én és a kisöcsémmel.
Cs. L.
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Program

Programok a Velencei-tó településein 2012. június 20 — augusztus 12.
• Gyõrfi András festõ, grafikus kiállítása a Velencei-tavi Galériában, Agárdon (a volt Magtárban) július 29-ig, hétfõ kivételével naponta
10.00-18.00 óráig.
• Ingyenes RETRO KERTMOZI FILMKLUB
július 9-tõl minden este a TóParty rendezvénystrandon — a filmvetítés után beszélgetés a témáról, filmelemzés. A vetítéseket rossz idõ esetén is
megrendezik. (Gárdony, Ibolya u. 2., infó: www.
toparty.hu, 06 30 588 1711, info@toparty.hu) A foci
EB idején, július 2-ig FOCI EB-SÁTOR plazmatévével.
Június 22-tól augusztus 25-ig minden pénteken és szombaton a TóParty rendezvénystrandon garantált, ingyenes programok, KARAOKE,
ZENÉS EST, KONCERT. Július 27. és augusztus
12. között OLIMPIAI SÁTOR plazmatévével.
• A Pop Strandon a koncertek után és péntek
esténként Dance Beach a vízparton. A koncertek
elõtt 19.30-tól bográcsparti.
• Minimax Kölyök Strand július 1-tõl augusztus 12-ig az Agárdi Termálfürdõben. (www.
kolyokstrand.hu)
JÚNIUS 23., SZOMBAT

10 órától: Attila és Európa – egész napos rendezvény Dinnyésen Attiláról és a hunokról, elõadásokkal, vásárral, hagyományõrzõ foglalkozásokkal, bográcsos ételekkel. (Hagyományok
Háza, Gárdonyi Géza u. 25.)
Music Resort Fesztivál keretében este Balkan
Manouche Band koncert. Éjfélig tartó fáklyás hangulatfürdõzés (Velence Resort & Spa)
JÚNIUS 24. VASÁRNAP

Szent Iván-éji tûzünnep Dinnyésen, a Hagyományok Házában (Gárdonyi Géza u. 6. -30/9054880) Tûzrakás és virrasztás, koncertek, sámándobolás és doboktatás/didgeridoo készítés
és oktatás/gyógynövény bemutató, gyógyteák
és készítmények, bioélelmiszerek.
JÚNIUS 29. — JÚLIUS 1. PÉNTEK-VASÁRNAP

XXI. VW Bogár találkozó a Sport Beach kempingben, Gárdonyban
JÚNIUS 29. PÉNTEK

15 órától, a nyári szezont megnyitó TóParty
Party a gárdonyfürdõi TóParty rendezvénystrandon. (Részletes program: www.toparty.hu)
JÚLIUS 1., VASÁRNAP

18 óra: Sukorói zenés esték: Baptista Központi
Énekkar (Helyszín: sukorói református templom,
Fõ u. 66. )
JÚLIUS 3-8. KEDD-VASÁRNAP

EFOTT a velencei Északi Strandon (l. cikkünket a 9. oldalon)
JÚLIUS 5-8. CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP

Rock&Roll és Amerikai Autós Weekend a
Park Strandon, Agárdon (Chernel u. 56., 30/9490048)
Csütörtökön 20 órától ROCK&ROLL PARTY,
DJ Bronx (CH), Tubus
JÚLIUS 5. CSÜTÖRTÖK

majd este 20 órától: Tom Stormy Trio, 21.15 B 15,
22:30 Roll Skate Boogie, 23.45 Clippers, 01.00 Record
Hop with Tubus
20.30 AGÁRDEN: RockOn
JÚLIUS 7., SZOMBAT

14 órától Csibészek a Rock&Roll Weekend keretében az agárdi Park strandon, majd 16 órától
Smith & Wessons, 20 órától Nitus & The Rollin
Dice, 21.15 Ed Philips & The Memphis Patrol 22.30,
The Prison Band, 23.45 The Lazy Lovers (D), 01.00
Record Hop with Bronx (CH), 20.30
20.30 Pop Strand, Agárd: Caramel
19 óra: Sukorói zenés esték: Gárdonyi Dániel
orgonamûvész (Helyszín: sukorói Református
Templom, Fõ u. 66.)
Este: Tóparty Utcabál a TóParty rendezvénystrandon
Egész nap: Agárdi Pálinkafõzde: Cigánymeggy Fesztivál (infó: www.agardi.hu)
JÚLIUS 8., VASÁRNAP

Reggel 8 órától nádi madárgyûrûzés az Elzamajor erdei iskolánál (Dinnyés és Seregélyes határában, infó: 30/663-4630)
14 órától Fridays, a Rock&Roll Weekend keretében az agárdi Park strand víziszínpadán,
majd, 16.00 Duckers, 19.00 Crazy Cat & The Blue
Moons, 20.00 ROCKIN JAM-BOREE, 21.00,
ROCK&ROLL HOP, DJ Bronx (CH), Tubus
JÚLIUS 9-tõl minden este RETRO KERTMOZI
FILMKLUB — ingyenes (!) filmvetítés, utána beszélgetés a témáról, filmelemzés. A vetítéseket
rossz idõ esetén is megrendezik. (Infó: www.
toparty.hu)
JÚLIUS 12. CSÜTÖRTÖK

20.30 AGÁRDEN: Rock Corn
JÚLIUS 13. PÉNTEK

20.30 AGÁRDEN: Noneim
JÚLIUS 13-15. PÉNTEK-SZOMBAT

Zumba hétvége a Sport Beachen (Infó.:
30/561-92-40)
JÚLIUS 14., SZOMBAT

20.30 Pop Strand, Agárd: Edda Mûvek (Elõtte
bográcsparti 19.30-tól)
JÚLIUS 15., VASÁRNAP

19 óra: Sukorói zenés esték: Hajas Szilárd és
Kerekes Blanka fuvolamûvész (Helyszín: sukorói
Református Templom, Fõ u. 66.)
JÚLIUS 19-22., CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP

Polski Fiat 126 találkozó az agárdi Park Kempingben
Bulldog Piknik a Drótszamár (volt Panoráma)
kempingben, Velencén (Kemping u. 2. Tel:
22/472 043)
JÚLIUS 19. CSÜTÖRTÖK

20.30 AGÁRDEN: FrankZafka
JÚLIUS 20., PÉNTEK

19 óra: Sukorói zenés esték: Schola Cantorum
Basiliensis (Helyszín: sukorói Református Templom, Fõ u. 66.)
20.30 AGÁRDEN: Tûzvonal

30 AGÁRDEN: Chameleon

JÚLIUS 21-22. SZOMBAT-VASÁRNAP

JÚLIUS 6., PÉNTEK

Mazda találkozó a Sport Beachen

16 óra: Pedro & The Dogboomers a Rock&Roll
Weekend keretében az agárdi Park strandon,
SPORT
JÚNIUS 23., SZOMBAT 20.45-kor indul a
Szent Iván-éji Futókaland az agárdi szabadstrand
nagyparkolójából a Bence-hegyre, 21 és 12 kmes távon, láthatósági mellényben, fejlámpával
vagy villogóval. (Infó.: pokjano@gmail.com,
30/636-9906)
JÚNIUS 23—24. SZOMBAT-VASÁRNAP
Flinsteak Röplabda kupa a SportBeachen: 4 hétvégén
csaphatnak össze a nevezõ csapatok! (Gárdony,
Harcsa u. 2. +36/20/476-0986) További idõpontok: július 7-8., július 21-22., augusztus 4-5.
AUGUSZTUS 11. SZOMBAT Velencei-tó átúszás 500,1500 és 3000 méteres távon. Indulás a
Sport Beachrõl, regisztráció 8.30-tól rajt, 9 órától 14 óráig folyamatosan. Rossz idõ esetén augusztus 12. vagy 19. vagy 20. a pótnap. (Infó:
273-0939, 06 20 965-1966)

JÚLIUS 21. SZOMBAT

Reggel 8 órától: bemutató madárgyûrûzés az

Elza-majornál ( infó: 30/663-4630)
Anna-napi Gyümölcsünnep, gyümölcs- és biotermék vásár Dinnyésen, a templomkertben, helyi
termelõk portékáival, népzenei koncertekkel
(Dinnyés, Gárdonyi Géza u. 25.)
20.30 Pop Strand: Keresztes Ildikó, 21.30:
Neoton koncert
20.30-tól a Velencei Nyári Zenés Esték - Én és
a kisöcsém. A Körúti Színház elõadása a velencei
Északi Strandon
Egész nap: II. Velencei-tavi Sörfesztivál a TóParty Rendezvénystrandon (www.toparty.hu)
JÚLIUS 26. CSÜTÖRTÖK

20.30 AGÁRDEN: Burnout
JULIUS 27-AUGUSZTUS 12.

Olimpiai Sátor plazmatévével a TóParty rendezvénystrandon. Szurkoljunk együtt a magyarokért!
JÚLIUS 27-29. PÉNTEK-VASÁRNAP

Bud Spencer és Terence Hill Rajongói Fesztivál
(Sport Beach)
Pannónia motoros találkozó az agárdi Park
Kempingben
JÚLIUS 27. PÉNTEK

Country Fesztivál: egész napos családi programok, western konyha, bemutatók, este Winnetou
Jr. Band, Black Riders, Blue Birds koncert (Gárdonyi Westernpark - Gárdony, Ady Endre út vége,
infó: www.gardonyiwesternpark.hu)
20.30 AGÁRDEN: Jump Rock Band
JÚLIUS 28., SZOMBAT

XVI. Country Fesztivál: egész napos családi
programok, western konyha, bemutatók, este
Jack Cannon Band, Colorado, Rodeo koncert (Gárdonyi Westernpark - Gárdony, Ady Endre út vége, infó: www.gardonyiwesternpark.hu)
19 óra: Hagyományos Sváb Bál Nadapon , zene:
Mányi Sramlizenekar (Nadap, Szintezési õsjegy
melletti tisztás a sziklák alatt)
21.00 Pop Strand: Demjén Ferenc (Elõtte bográcsparti 19.30-tól)
Velencei Nyári Zenés Esték sorozatban 20.30tól: A muzsika hangja. A Múzsák Társulat elõadása a velencei Északi Strandon
Iparos Bográcsos Grillparty Gárdonyban, az iskola sportpályáján (zártkörû, infó: 20/958-3019)
AUGUSZTUS 2. CSÜTÖRTÖK

20.30 AGÁRDEN: Noise+
AUGUSZTUS 3-5. PÉNTEK-VASÁRNAP

Ford találkozó az agárdi Park Kempingben
AUGUSZTUS 3. PÉNTEK

20.30 AGÁRDEN: Shabby Blues Band
AUGUSZTUS 4., SZOMBAT

Reggel 8 órától madárgyûrûzés Dinnyésen. (
infó: 30/663-4630)
17 órakor a Velencei-tavi Mûvészetbarátok Körének kiállítása Agárdon a volt magtárban
20.30 Pop Strand: Irigy Hónaljmirigy, Janicsák
Veca
20.30-tól Velencei Nyári Zenés Esték sorozatban: Mona Marie mosolya. A Gergely Theater elõadása a velencei Északi Strandon.
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EFOTT

A nyár legnagyobb durranása
A nyári könnyûzenei fesztiválok „õse”, az EFOTT 2005
után ismét Velencére költözik. A programválaszték a
nosztalgiától a legfrissebb
kortárs zenéig terjed, a kevésbé muzikális résztvevõket a
standup comedy sztárjai várják — idén garantáltan ez lesz
a leglátogatottabb rendezvény a tóparton.
1976 óta minden évben
megrendezik az Egyetemisták
és Fõiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, vagyis az
EFOTT-ot. A rendszerváltást
zökkenõmentesen túlélt monstre rendezvénysorozat a Sziget,
a Hegyalja Fesztivál, a Volt, a
FeZen és a többi zenés-táncoseszméletvesztõs happening
elõképének számít, annak ellenére, hogy 36 évvel ezelõtt még
valóban nagyobb volt (például)
a turizmus, és kisebb a koncertek jelentõsége a programban.
A lényeg ugyanakkor semmit
sem változott: a vizsgaidõszak
után kell néhány nap felhõtlen
kikapcsolódás, minél több zenével és humorral.

Az ezúttal július 3. és 8. között zajló fesztiválon a közönség zömének életkora nyilvánvalóan alacsonyabb lesz, mint
magáé az EFOTT-é, ami azért —
valljuk be — sajátos hangulatot
ad a patinás rendezvénynek.
Különösen úgy, hogy lesznek
olyan fellépõk, akik akár már az
elsõ találkozón is játszhattak
volna. A Presser Gábor vagy
Deák Bill Gyula mindenképpen, de az 1957-ben Nigériában
született, Svédországban felnõtt
és fogorvosi képesítést szerzett,
fekete bõrû Dr. Alban is viszonylag ismert DJ volt már a
70-es évek végén. Tõle egyébként a második, 1992-es albumáról, az One Love-ról kimásolt kislemez-slágert, az It’s my
Life-ot hallomásból azok is ismerik, akiknek amúgy fogalmuk sincs Dr. Alban létezésérõl
— ezt a számot az utóbbi évtizedekben rojtosra játszották a rádiók. Lesznek természetesen
lényegesen frissebb zenék is —
a nyitóprogram a Csík zenekar
fellépése, de jön egyebek mellett a Dub FX, a Quimby, a
Tankcsapda, a Kiscsillag, a

Dr.Alban lesz az egyik húzónév

Brains, a Compact Disco, a
Hõsök, Ganxsta Zolee és a
Kartel, az Irie Maffia, John
Dahlback, a Mistery Gang, a
Heaven Street Seven, a Belga,
az Anima Sound System, a
Neo, Julia Carpenter, Péterfy
Bori, a Vad Fruttik, a Carbonfools, a Magashegyi Underground, a 30Y, az Ocho Macho
— és a dumahumor nagyágyúi
(Kiss Ádám, Felméri Péter,
Dombóvári István és Aranyosi
Péter) is kiveszik a részüket a
nonstop szórakoztatásból.
A szervezõk — Szakály Szil-

via, a programsorozat „hírfelelõse” szerint — a tavalyi
és a tavalyelõtti tapasztalatok alapján (mindkétszer
nagyjából 70 ezren voltak
kíváncsiak az EFOTT
programjaira) most is jelentõs tömeget várnak az
Északi strandra. Az idei
EFOTT úgynevezett kerékpárbarát fesztivál, ami
abban is megnyilvánul,
hogy lesz „Tekerj az
EFOTT-ra” program (a
nyitónapon szervezett kerékpáros túrán lehet lejutni Budapestrõl a tópartra), de
az efott.hu-n telekocsik is szervezõdnek.
A találkozó hagyományosan vándortábor jellegû: egyrészt minden évben más helyre
költözik, másrészt a vendégek
többség „ottalvós” és sátorral
érkezik. A résztvevõk között a
szokásosnál magasabb a felsõoktatásban tanulók aránya hogy ez jót, vagy inkább roszszat jelent, azt érdemes személyesen a helyszínen tesztelni.
Hargitai Miklós
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Velencei-tó kapuja

Júliusig keresi a rendõrség a csõdbe ment beruházás felelõseit

Velencei-tó kapuja: lídó helyett kálvária
Ezen a nyáron sem lesz kapuja a Velencei-tónak - nagyobb
baj, hogy lídója sem, az egykori árnyas szabadstrand ugyanis immár évek óta (és még beláthatatlan ideig) használhatatlan. Ami jelenleg zajlik — t.i. a felelõsök egymásra mutogatása — az két dolgon nem segít: nem visz közelebb a megoldáshoz, és nem kárpótolja a velenceieket, meg a távolabbról idelátogató vendégeket a tó legszebb panorámájú partszakaszának elvesztéséért.
Júliusban jár le a Velenceitó kapuja beruházás ügyében
indított nyomozás három hónappal meghosszabbított határideje, addig tehát semmiképpen sem derül ki, hogy
ki a felelõs a csõd miatt félbehagyott beruházásért. Az elõzmények alapján ezt nem is
lesz könnyû megállapítani: az
eddig megfogalmazott vélemények szerint hibázhatott az
önkormányzat (nem kötött ki
megfelelõ garanciákat a „nem
teljesítés" esetére, így most futhat a pénze után), az uniós támogatást megítélõ Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (hiszen
annak idején olyan projekt támogatásáról döntött, ami környezeti és üzleti szempontból
is fenntarthatatlan — a megtérülés csak évi közel félmillió
látogató esetén garantálható,

Lezárt építési terület az egykori szabadstrandon

amely még akkor is utalta a
részleteket a beruházónak,
amikor az már felszámolás
alatt állt. A rossz döntések egy
része még az elõzõ kormány-

A program része volt az új kikötõépület és a gyaloghíd is

ennyi embert viszont a kommunális infrastruktúra és a
környezet valószínûleg nem
bír el), és az Államkincstár is,

A helyszínen most — meggyõzõdtünk róla — siralmas a
látvány: egy kényszerûen félbeszakadt építkezés sosem
gyönyörködteti a szemet, de a
festõi tóparti részen különösen rosszul mutat az elkerített
betontorzó. És igen sok az elkeseredett, csalódott helyi la-

zati/önkormányzati idõszakra, a többi a mostanira esett —
hatóság legyen a talpán, amelyik ezt az ügyet kibogozza.

kos, illetve vállalkozó. Ki a
kilátást, ki a strandot, ki a
megélhetését siratja (egyes hírek szerint az építési területen
álló, megközelíthetetlen üzlethelyiségekért ma is bérleti
díjat szednek, miközben két
éve nincs bevétel).
Az Állami Számvevõszék
(ÁSZ) jelentése szerint a bebukott projekt felborította Velence pénzügyi egyensúlyát. Igaz
a számvevõk méltatják a válságkezelés érdekében meghozott pénzügyi intézkedéseket
is. A kockázatok között említik a „teljesítéssel el nem számolt” (vagyis a tóparti
létesítményekbe be nem
épült) 382 millió forint beruházási elõleget, amelybõl “az
önkormányzat köteles a hazai
és uniós támogatásból finanszírozott 249,6 millió forintot

visszafizetni”. Az ÁSZ — már
a lehetséges kiutat körvonalazva — azt írja, hogy a projekt
befejezéséhez szükséges források pótlását elsõsorban ingatlanértékesítésbõl tervezik, ám
(mivel jelenleg pang az ingatlanpiac) átmenetileg, 500 millió forint összegben kötvénykibocsátást terveznek.
Csakhogy a város jelenleg is
nyögi egy 2008-as svájcifrankkötvény terheit, vagyis a kilátások nem rózsásak. A
befejezés ma nehezen elképzelhetõ állami (kormányzati)
segítség nélkül, a kormányoldalon azonban több- ször céloztak rá, hogy ennek feltétele
a megválasztott helyi vezetés
távozása lenne — ilyen „árukapcsolást” viszont a jog nem
ismer. (Tovább bonyolítja az
ügyet, hogy a megtérülés már
az eredetei számítások alapján
is ki volt centizve, most pedig,
hogy a létesítményre mindenképpen többet kell költeni a
tervezettnél, méginkább kétségessé válik, hogy a projekt
kitermeli-e a költségeit.) Pillanatnyilag tehát pénzügyi és
politikai értelemben is patthelyzet van, ami bizonyossá
teszi, hogy az egykor legnépszerûbb velencei szabadstrand idén is zárva marad.
Ráadásul már soha nem lesz a
régi: a fák többségét kivágták,
a part nagy részét beépítették
— sem a beruházás befejezése,
sem a pesszimista forgatókönyvekben felbukkanó esetleges bontás nem állítja helyre
a korábbi állapotokat.
Innen szép nyerni — mondhatnánk, de olyan megoldás,
amelyet minden érintett nyereségként könyvelhet el, pillanatnyilag nincs az opciók
között.
Hargitai Miklós
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Tókörök két keréken
Látványosan fellendült a kerékpározási
kedv a tó körül az idei esztendõben:
szinte minden hétvégére jut egy bringás
tömegrendezvény. A térség a kerékpáros
turizmus kiemelt célterületévé vált Budapest tágabb vonzáskörzetében, elsõsorban a családdal biciklizõk körében.
A II. Tour de Velencei-tó május közepi
futamain több mint kétezren vettek részt,
a tó szûkebb és tágabb környezetét körbetekerni szándékozók három távból (30,
72 és 118 km) választhattak. A legfiatalabb sikeres próbálkozó 5, a legidõsebb
73 éves volt.
Június elején a K&H olimpiai kerékpáros napok sorozatának Gárdonyból induló tókörére 1265-en neveztek.
Szakértõk szerint a Budapestrõl közösségi közlekedéssel is kényelmesen elérhetõ régióban még kevés a biztonságosan használható — „családi” kerékpáros túraútvonal. A Velencei-tó körül
viszont lassan körbeér a kiépített kerék-

Az északi oldalon akad néhány
keményebb emelkedõ
Fotó: bringa.hu

párút — már csak a Velencei-tó kapuja
projekt építkezésénél hiányzik mintegy
900 méter. A klasszikus tókör kevesebb
mint 30 kilométer. Három óra alatt a gyakorlatlanok is kényelmesen megteszik a
távot, rutinos bringázók akár egy óra
alatt is körbeérnek.
Teker Zoltán, a Teker Kerékpárkölcsönzõ tulajdonosa szerint a velencei-tavi ke-

rékpáros útvonal népszerûbbé válásában
a helyi vállalkozóknak is komoly szerepük
van. Õk maguk például már több mint
ezer diákot hoztak ide az ország minden
részébõl szervezett programjaikra (5,5-6
órás túrák, amelyek útba ejtik a dinnyési
madárrezervátumot, a katonai emlékparkot, majd sárkányhajózással és kemencés
piknikkel zárulnak), és gyakorinak számít,
hogy az iskolások késõbb a szüleikkel, barátaikkal is visszatérnek. A vendégek zöme Budapestrõl vagy Pest megyébõl
érkezik (de távolabbról is jönnek), és egyre egyértelmûbb, hogy nem egyszerûen
biciklizni vágynak, hanem kifejezetten a
gasztronómiai, kulturális és egyéb programokra kíváncsiak. A komplex kínálathoz a
tó környéki utazási irodák, programszervezõk, vendéglátó egységek szorosabb
együttmûködésére lenne szükség — annak
érdekében, hogy a kerékpáros turizmus
további fejlõdése az egész helyi gazdaság
egyik motorja legyen.
Hargitai Miklós
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