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Kéthavonta közéletrõl, kultúráról, kikapcsolódásról

Õszi programajánló
Bombák a tóban
A naturista kemping
próbahetei
A vértanú lánya

DÁVID EZÜSTÉRMET HOZOTT
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A tó arca

Dávid ezüstérmet hozott az olimpiáról
Tóth Dávidot tavaly a legsármosabb
magyar férfisportolónak választották,
de azt mondja, jobban szeret inkább kajakversenyeket nyerni. A londoni olimpián az 1000 méteren induló kajak 4-es
tagjaként gyõzelemmel felérõ ezüstérmet szerzett, melyet hazahozott a Velencei-tóhoz, a velencei szülõi házba is.
— A VVSI volt a nevelõegyesületed, mikor
kezdtél kajakozni?
— Elsõ osztályos koromban, hét évesen
kerültem le a VVSI-be, mert otthon nem
bírtak velem. A velencei iskolában a tanító nénim, Fehér Györgyné, Marika néni
szólt, hogy a fia, Fehér Zsolt akkor kezd
edzõsködni, s ha van kedvem menjek a
csoportjába. Anyukám le is vitt. Február
volt és épp úszóedzés, a kajakot pedig inkább nyáron szokták megszerettetni a
gyerekekkel, de megtetszett és ott ragadtam. Tetszett a légkör, a játékos edzések.
Viszont nyáron már számolnia kellett
minden kis lurkónak, hogy hány kilométert kajakozik naponta, mert ezt egy-két
hónap után összesítették és az kapott
újabb hajót, aki a legtöbb kilométert teljesítette. Egy év múlva új edzõ, Major Ildikó vett át, késõbb pedig Kovács Zoltán,
volt világbajnok, aki a jelenlegi szakmai
igazgató. Sok korosztályos versenyt nyertem párosban egy fehérvári sráccal, Faludi
Lacival, aki aztán ifjúsági korosztályban
abbahagyta. Nekem viszont ez az idõszak hozta meg még inkább a kedvem.
Jöttek az eredmények: 2002-ben, tizenhét
évesen az ifjúsági Eb-rõl, Zágrábból
ezüsttel, 2003-ban Japánból, az ifjúsági
vébérõl arannyal jöttem haza. Aztán,
ahogy befejeztem Kápolnásnyéken a
gimnáziumot, tizennyolc évesen felkerültem Pestre, a KSI-be, majd az MTK-ba. A
junior korosztályban már kicsit nehezebb
volt odaérni a dobogóra, de ott voltam az
élmezõnyben. Elõbb Paumann Danival
voltam egy hajóban, majd Kulifai Tomával,
akivel 2011-ben aranyat nyertünk a szegedi vébén 500m párosban.
— A szegedi arany után mégis vita volt a
négyesbe kerülésetekrõl.
— A tavalyi arany nincs összefüggésben az idei olimpiai indulással. Idén is
válogatót kellett nyerni, hogy kijussunk
az olimpiára. Párosban nem sikerült, másodikok lettünk, az immár olimpiai bajnok Dombi-Kökény páros után. Így maradt
a négyes. Összeültünk Kammerer Zolival
és Pauman Danival, s indultunk a négyes
válogatón, amit meg is nyertünk. Így mehettünk a belgrádi Eb-re. Úgy volt, hogy
akkor indulhatunk automatikusan az
olimpián, ha az Eb-n az elsõ háromban
végzünk. Ötödikek lettünk, de a kapitány
így is bizalmat szavazott nekünk és az
olimpiai csapatba kerültünk. Figyelembe
vette, hogy az Eb-re csak három hét felkészülési idõnk volt, az olimpiára pedig

A szüleimmel itthon már nem
volt nagy ünneplés, mert õk kint
voltak Londonban, sõt öcsém és
barátnõm is. Velük, Kati nénivel,
Pauman Danival, Kulifai Tomival
és szüleivel a verseny délutánján
leültünk a szálloda kertjében, és
egy rögtönzött piknikkel megünnepeltük az érmet, este pedig volt
egy kis wellneszezés. Nagyobb
ünneplés igazából az utolsó két
nap következett, amikor a szállodából mi is beköltöztünk az olimpiai faluba, amely egyébként
nekem nem annyira tetszett. Itthon
szép lassan már minden baKati néni annyit mondott: Fiúk, húzzátok meg!
Fotó: MTI rátommal találkoztam azóta,
mindenki gratulált. Voltam éljóval több lesz, ezért bízott bennünk any- ménybeszámolón a baracskai börtönben,
nyira. Riválisaink közül néhányan azon- ahol a testvérem dolgozik. Hívtak a velenban új válogatót akartak, még az cei iskolába, Kovács Zoltán pedig a VVSIesetleges olimpiai jutalmukat is felaján- be, de épp nyaraltam.
lották, de elég rosszul jöttek ki belõle,
— Beszélgetésünkre elhoztad az érmedet.
mert a szövetség csak berágott rájuk.
Kézbe fogva lehet csak érezni, hogy milyen
— És az olimpia végül is titeket igazolt. A komoly súlya van.
sikert pedig nem kell magyarázni.
— Negyvenegy deka. Kilencvenöt szá— Pontszerzõ hely volt az elvárás, az zalékos ezüst.
ezüstérem váratlan bravúr.
— Aranyat fogtál a kezedben?
— Mi hiányzott az aranyhoz?
— Nem mertem, babonából. Kozák
— A futam tökéletes volt. Hibátlan pá- Danuta érmét kézbe vehettem volna, de
lyát mentünk a döntõben, jobb nem is le- azt mondták, ne érjek hozzá, mert akkor
hetett volna. Annyira begyakoroltuk, nekem nem lesz.
hogy rutinból ment az elejétõl a végéig.
— Pedig nyilván szeretnél. Hiszen indulKizártuk, hogy hol a mezõny hozzánk hatsz még olimpián, fiatal vagy.
képest, nem nézelõdtünk, nem foglal— A huszonhét évemmel már nem én
koztunk másokkal, csak magunkkal. Az vagyok a legfiatalabb a csapatban, haausztrálok, akik megvertek minket, már nem Kulifai a maga huszonhárom évékét éve ebben a felállásban készültek. vel, de ha azt veszem, hogy Kammerer
Sõt, a többi négyes is régebb óta készült harmincnégy, sõt Kökény harminchét
együtt, mint mi. Csak úgy lehettünk vol- évesen párosban nyert, akkor még valóna jobbak, ha mi is már tavaly ebben a ban lehet akár két olimpiám is.
Cs. L.
felállásban edzünk, versenyzünk.
— Olvastam, hogy verseny elõtt Rozsnyói
Kati néni megsimogatta a fejeteket, s csak
annyit mondott: fiúk, húzzátok meg. Mit
mondott verseny után?
— Csak azt kérdezte: na, ugye, megérte, hogy annyit nyüstöltelek benneteket?
Erre nem kellett válaszolni.
— Kati nénivel hogy jöttök ki? Köztudott,
hogy Janics Natasáék megszöktek tõle.
— Két éve, amikor az elõzõ edzõnket
elbocsátotta az MTK, akkor vett bennünket a szárnyai alá, és elvállalta a lánycsapat mellet a mi irányításunkat is. Ennek
látszik az eredménye, a tavalyi vb cím és
most az olimpiai ezüst. Mi jó viszonyt
ápolunk, beszélgetünk vele edzés után is,
a lányok meg nem nagyon, tõlük nincs
az a visszajelzés, amire neki is szüksége
lenne. Velünk kedves nagymama lesz,
amint kiszáll a motorcsónakból.
— Milyen volt az olimpia után az itthoni
fogadtatás? Állítólag Velencén a templomban
is kihirdették az ezüstérmedet.
— Igen, ezt én is hallottam. Sõt, Pázmándon is. Ott lakik a nagymamám, õ mondta.
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Tóparti napló

Sétányok, járdák, birtokviták
A Tóparti Krónikában az elõzõ megjelenésünk óta eltelt idõszak fontosabb eseményeitigyekszünk áttekinteni.
Fejlesztésekrõl
A legtöbb új létesítménnyel Gárdony gazdagodott a nyáron.
Mint elõzõ számunkban is jeleztük, elkészült az agárdi katolikus templomkert rendezése, a park szép sétányokkal , s a templom bejáratánál egy
pergolával gazdagodott, amely alatt vasárnaponként a kinnrekedt hívek is hallgathatják a szertartást.
Augusztus
20-án avatták. Csakúgy mint a Szövetkezetek úti fasorban
kialakított Dékány
András sétányt. A
murvás, faragott padokkal ellátott sétaút átadásán a névadó író özvegye és A Dékány sétány avatása Agárdon
lánya is jelen volt.
Valaha a sétány közelében volt a nyaralójuk. A nyár folyamán
felépült a parkerdõben a Gárdony SE új, napenergiával is fûtött
öltözõje, s elkészült az Agárden sétány melletti
Ökopark játszótér. Jelenleg folyik a 7-es út melletti katonai temetõ helyreállítása, és a hivatal fûtésrendszerének korszerûsítése. Viszont augusztus végén le kellett
bontani a nyári esõzések idején megroggyant, régi, gárdonyi református parókiát, s elkezdték az elavult, vasmászókás játszóterek felszámolását is.
Pákozdon október végén átadják a négy településre
(Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár) szennyvízcsatorna-beruházást, amelynek részeként megújult a Budai út aszfaltozása is. Sukorón felújítják a Fõ utcai orvosi
rendelõt, amely november elejére lesz kész. Nadapon a
templom melletti, régi lelkészlak épületét újítja éppen a
katolikus karitász közösségi célokra. Kápolnásnyéken a
vsútberuházáshoz kapcsolódóan a Fõ utca Bágyompatakon túli részén, az Ercsi útig épült új betonjárda
(amely ellen egyébként a helyiek aláírást gyûjtöttek, mert
állításuk szerint nem vezeti le a csapadékvizet, de ezt az
önkormányzat cáfolta), a járdát folytatni fogják a BajcsyZsilinszky útig, a Bognár-féle kisboltig.
Velencén újabb négy hónappal meghosszabbították
a rendõrségi nyomozás határidejét a becsõdölt Velencei-tó Kapuja beruházással kapcsolatban, a jelenleg érvényes terminus 2013. január 23. A nyomozás célja
annak kiderítése, hogy történt-e csõdbûntett vagy más

Emlékezés
Tolnay Miklós 2012. augusztus 13-án, 64 éves korában elhunyt. Az 1970-es évek közepén került Agárdra, Springer Ferenc hívására, a Velencei-tavi Sportlétesítmények, illetve a VVSI mûszaki vezetõjeként.
Korábban vívó és vívóedzõ volt. 2005-tõl 2011-ig a Velencei- tavi Vízisport Szövetség fõtitkára és 1997-ben
az agárdi Lokálpatrióta Társaság alapító tagja. Közéleti, közösségi ember volt, mindenrõl volt véleménye és
ezt ki is nyilvánította olykor fanyar humorával, „mackós” megjelenésével. Rendszeresen részt vett a Társaság összejövetelein, ahol elsõsorban a sporttal kapcsolatos témákban fejtette ki a véleményét.
Hamvait a Velencei-tó hullámai ringatják.
Szaniszló Elemér

bûncselekmény a 2008-ban bejelentett, 2,26 milliárd forintos
költségvetésû, 1,58 milliárdos uniós támogatást kapott projekttel kapcsolatban.
Az önkormányzat a nyár folyamán döntött a támogatási
szerzõdés módosításáról (eszerint változatlan költségvetéssel,
de 2013-as határidõvel valósul meg a projekt), és arról is, hogy
részletekben fizeti vissza a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-nek a már felvett, de elvégzett munkákkal le nem fedett eddigit támogatást.
A településnek a beruházással kapcsolatos pénzügyi terhei
várhatóan növekedni fognak, hiszen a befejezéshez szükséges
összeget most új kötvénykibocsátással kívánják elõteremteni .
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás meghosszabbított határideje augusztus 30 helyett november 15.
Rendkívüli események
Tûzesetbõl sajnos jutott a nyár végére is: Agárdon, a József
Attila utcában gyullad ki egy nádfedeles családi ház augusztus
25-én, valószínûleg a szomszéd házi tûzijátéka miatt. Ugyanaznap bombát találtak a tóban a gárdonyi szabad strandon, de
hasonló eset többször is elõfordult a nyáron (ld. írásunkat a 7.
oldalon). Szeptember 5-én Agárdnál egy oszlopnak ütközött
autó gyulladt ki a 7-es úton. Két ingatlanügy rendõrségi fellépést kívánt: szeptember végén az agárdi Bika-völgyben egy birtokvita miatt kellett rendõrt hívni, Pákozdon pedig egy, nem
az engedélyek szerint épült teniszpálya bontási eljárása miatt.
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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.
Pákozd
A július 30-i testületi ülés témáiból
• Pákozd valamint Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Velence és Vereb háziorvosi és házi
gyermekorvosi ügyelete ellátására a
Velencei Központi Ügyeleti Társulás
és az Angelika Családorvosi Közkereseti Társaság között létrejött vállalkozói szerzõdés 2012. szeptember 30
napjával megszûnik. A feladatot
2012. október 1-i hatállyal a Velenceitavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.
Ezért új szerzõdést kell kötnie az új
ellátóval az önkormányzatnak.
• A testület talajterhelési díj kivetését készíti elõ, amelyet a csatornaberuházás elkészülte után vezetnek
be azok számára, akik a rákötési lehetõséget nem veszik igénybe. Az
ülésen elhangzott: érdi vállalkozók
„járják a települést és horribilis öszszegekért akarják a csatornabekötésre az embereket rábeszélni.”
• A képviselõ-testület zárt ülésen
döntött az óvodavezetõi pályázatról:
Farkas Miklósnét bízta meg az óvodavezetõi feladatokkal.
Az augusztus 14-i ülés témáiból
• Pákozd Község Önkormányzata Képviselõ-testülete megvitatta a
pákozdi 2062/8 hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozó vételi ajánlatot, azt elfogadta. Az ingatlan vételára 5 millió
forint, melyet vevõ az eladónak az
adás-vételi szerzõdésben rögzítettek
szerint részletben fizet ki 2015-ig.
A szeptember 27-i ülés témáiból
• Két új adónem, az építmény- és
a telekadó bevezetésérõl döntött a
testület. A rendelet 2013. január 1-jén
lép hatályba. Lakó- és üdülõépületek
után négyzetméter alapon számolt
építményadót kell fizetni. Telekadót
ott kell fizetni, ahol nem fizetnek pl.
lakóház után építményadót.
Sukoró
A július 2-i testületi ülés napirendi
pontjaiból
• Döntöttek a képviselõk a sukorói orvosi rendelõ felújításának meg-

Önkormányzatok

Testületi tükör
kezdésérõl. A munkák augusztusban
kezdõdtek és november 30-ra fejezõdnek be.
A szeptember 13-i ülésrõl
• A költségvetés kötelezõ, félévi
felülvizsgálatát elvégezték, s nem
tartották szükségesnek módosítani.
• Pákozdhoz hasonlóan talajterhelési díj bevezetésérõl döntött a testület azokon a helyeken, ahol a
rendelkezésre álló csatornára nem
kötnek rá. Kivéve, ha az egyedül élõ
tulajdonos elmúlt 70 éves, ha a rákötés mûszakilag nem megoldható,
vagy ha az évi vízfogyasztás nem haladja meg a 10 köbmétert.
Gárdony
Az augusztus 16-i ülés napirendi
pontjaiból
• Döntés született arról, hogy az
önkormányzat megvásárol egy 1,5
hektáros területet Agárd területén a
DRV-tõl.
• A Panoráma partszakaszt bérlõ
Dávid-Víz-Szer Kft. a bérleti díj mérséklését kérte, mert az általa használt
terület egy részét naturista kemping
céljára az Alba-Posta Kft.-nek adta ki
az önkormányzat. A testület a mérséklést elfogadta.
A szeptember 5-i ülés napirendi
pontjaiból
• Az önkormányzat a féléves áttekintés után 2 milliárd 557 millió forintról 2 milliárd 581 millióra módosította költségvetés várható bevételi
fõösszegét.
• Az agárdi parkerdõben újjáépítették a sportöltözõt. A költségek egy
részét pályázatból finanszírozták, de
mivel a projekt utófinanszírozású, a
pénz megérkeztéig az önkormányzat
kölcsönnel segítette a sportegyesületet.
• A testület jóváhagyta a csatlakozást a csoportos energiabeszerzésre
alakult szindikátushoz, amelynek
gesztortelepülése Isaszeg önkormányzata.
A szeptember 19-i ülés napirendi
pontjaiból
• Az önkormányzat pályázatot
nyújt be a polgármesteri hivatal felújítására, amely tartalmazza a homlokzati nyílászárók cseréjét, a homlokzat
és a tetõ hõ- és csapadékvíz szigetélését, lift építését, gépészeti átalakításokat és a hivatal elõtti park kertészeti
újraformálását. A tervek elkészítésére
három mérnökiroda adott be ajánlatot,
a testület a Marczell Mérnökiroda Bt.
pályázatát nyilvánította nyertesnek.
• Törvénymódosítás miatt októ-

ber 1-tõl helyi rendelettel nem lehet
korlátozni a mezõgazdasági haszonállatok tartását, sem a fajtát, sem a
darabszámot illetõen. Ennek megfelelõen az önkormányzat is átalakította az állattartásról szóló helyi rendeletét.
• A polgármesteri hivatal termálvizes rendszerû fûtése következtében a hivatal gázfogyasztása csökken, ennek következtében a gázrendszert átalakítják, az egyik kazánt kiiktatják, s ezzel havonta kb. 170 ezer
forintot spórolnak meg. A kivitelezést az ALBA-FITTER Kft. végzi.
A szeptember 26-i ülés napirendjérõl
• A tóparton haladó kerékpárút
engedélyezési teveinek elkészítésére
kért ajánlatokat a testület. A gyõztes
a Trenecon Cowi Tanácsadó és Tervezõ Kft. pályázata lett.
Az október 1-i ülés napirendjérõl
• Elkészült Gárdony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, melyet lakossági fórumokon való egyeztetés után elfogadott a testület. Ez elengedhetetlen feltétele volt az újabb
városrehabilitációs pályázaton való
indulásnak.
Velence
A július 9-i rendkívüli testületi ülés
napirendjérõl
• A rendkívüli nyílt ülés célja a temetõi illemhely kivitelezésére és az
Orvosi Rendelõ kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárásról való
döntés volt. A testület — a bíráló bizottság javaslatát elfogadva — a pályázat nyertesének a sárbogárdi
Fodor és Molnár Építõipari és Szolgáltató Kft-t nevezte meg, felhatalmazva a polgármestert a szerzõdés
aláírására.
A július 16-i ülés napirendjérõl
• Pontosítások és magyarázatok
után a testület elfogadta az Állami
Számvevõszék vizsgálatára készített
Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló beszámolót.
• A képviselõk döntése alapján
2012. október 1-jétõl az ügyeleti ellátás új helyszíne a Szakorvosi Rendelõintézet.
• A testület tárgyalta és elfogadta
a Tópart út 34. szám alatti épületben
üzemelõ Háziorvosi Rendelõ akadálymentesítésének és belsõ korszerûsítésének, felújításának megvalósíthatóság tervezetét.
• A Raiffeisen Bank Zrt. megkereste az Önkormányzatot, mivel módosítani kívánja a kötvény törlesztés
szerzõdési feltételeit. A képviselõk

szerint pénzügyi banki szakember
bevonása nélkül nem tudnak megalapozott döntést hozni. Ezért felhatalmazták a polgármestert, hogy
kérjen fel banki szakértõt az ajánlat
véleményezésére
Az augusztus 31-i rendkívüli testületi ülés napirendjérõl
•Döntöttek a képviselõk a Tópart
út 34. szám alatti épületben üzemelõ
Háziorvosi Rendelõ akadálymentesítésérõl.
•Zárt ülésen született döntés a
Gyógyszertári Kft—ben képviselt tulajdonosi részhez kapcsolódóan arról, hogy a Gyógyszertár jelenlegi
bérleti szerzõdését meg kell szüntetni, és az Önkormányzat saját maga
bérli 13 év határozott idõtartamra a
területet, melynek használatát biztosítja a Gyógyszertár Kft. számára.
• Szintén zárt ülésen döntöttek a
a „Velencei-tó Kapuja” projekthez
kapcsolódó Támogatási Szerzõdés
módosításáról: eszerint a projekt változatlan tartalommal,de módosított
határidõvel valósul meg.
• A képviselõk határozata értelmében az önkormányzat a „Velenceitó Kapuja” projekthez kapcsolódó
elszámolatlan szállítói elõlegre vonatkozóan Részletfizetési Megállapodást köt a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel.
Kápolnásnyék
A szeptember 17-i ülés napirendjérõl
• Elfogadták a képviselõk a féléves pénzügyi beszámolót. A bevételek fedezetet biztosítottak a zavartalan mûködést biztosító kiadásokra,
a település emellett 40 millió forint
lekötött pénzeszközzel rendelkezik
(ez azonban a második félévi mûködésre, illetve a tervezett óvodabõvítésre várhatóan nem lesz elegendõ).
• Rendelet született a tiltott, közösség elleni magatartásokról (a jogszabály szövegét a helyi Kisbíró címû lap közölte).
• Szándéknyilatkozat született a
kápolnásnyéki iskola jövõjérõl: a saját és az átengedett bevételek nem
elegendõek a mûködésre a következõ naptári évtõl, ezért állami fenntartásba kívánják adni az intézményt.
• Jóváhagyták a pázmándi iskola
pedagógiai programjának megváltoztatását, az egész napos iskola bevezetését.
• A testület elfogadta a fõ beruházási célok sorrendjét: óvodabõvítés,
játszótérépítés a Fõ utcában, Ady utca szélesítése, pettendi összekötõ út
kiépítése.

Hirdetés
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Tókörnyéki ügyek

A naturista kemping próbahetei
Idén nyáron téma lett a nudizmus a tóparton. Gárdonyban augusztus elején megnyílt a tó elsõ nudista kempingje.
A meztelen strandolás hívei eddig is jelen voltak a part bizonyos szakaszain, legfeljebb nem kerültek szem elé. A nyilvánosság elõl némileg elzárva, a Gárdonyifélszigeten a nyolcvanas évek óta fürdõznek, napoznak naturisták, akik akkor,
1983-84 körül a délegyházi, elsõ hazai naturista bázis eltömegesedése után szoktak át
ide. Budaörsiek, érdiek, tókörnyékiek. Közöttük volt a velencei Nagy György, az augusztusban nyílt kemping bérlõje is. Mint
meséli, kezdetben próbálkoztak helyet találni maguknak a Cserepes-szigeten és
Pákozdon is, de ezeken a helyeken túl mostohák voltak a körülmények. A bozóttal benõtt Gárdonyi-félsziget parti betoncsíkja és
az akkor még a mainál nagyobb területû füves placcok azonban alkalmasnak bizonyultak. A gárdonyi nudi olyan népszerû lett,
hogy a nyolcvanas évek második felében a
nyári hétvégeken 700—800 strandoló kereste
fel. Sok külföldi is, lengyelek, belgák, csehek, hollandok, NDK-sok. Nem volt ez hivatalos strand, mint a délegyházi, vagy az
elõször legalizált balatonberényi, nem szedett senki belépõt, s az infrastruktúra (zu-

hany, vécé, büfé) sem volt biztosítva. De
mint Nagy György mondja, takarítottak
maguk után, mivel a naturizmus neve szerint is természetszeretetet, az õstermészethez való visszatérést jelent. Nyugalmukat
csak néhány horgász és motorcsónakos
rendõr zavarta meg a rendszerváltás elõtt.
A társaság mára 250—300 fõre apadt, a
körülmények a nyolcvanas évek óta nem
sokat változtak. Nagy György elhatározta,
hogy ezen javít, s a félszigettõl nem messze
kempinget nyit e speciális közönségnek.
Elõször Velencén szemelt ki egy területet, a
városvezetés azonban nem támogatta az
ötletet. Bár, mint Nagy úr mondja, a velencei értelmiségbõl is sokan járnak le közéjük.
Végül sikerült szezonálisan kibérelnie a felszámolás alatt lévõ Cerbona gyár gárdonyi,
faházas kempingjét a Panoráma partszakasz mellett, a gárdonyi csónakkikötõ közelében. A kemping már két éve nem
üzemelt, elgazosodott, ezért Gárdony támogatta a használatba vételét. Sõt, a testület azt is megszavazta, hogy a kemping és a
víz közötti önkormányzati partszakaszt is
bérbe adják két nyárra. Természetesen azzal a feltétellel, hogy ideiglenesen elkerítik,
s a kerítést át nem látszó anyaggal szerelik
fel a konfliktusok elkerülése végett.
A bérlõ elmondása szerint az elsõ évben

nem nagyon reménykedtek kétszáznál
több vendégben, de a forgalom várakozásaikat meghaladó volt. A kemping végül is
négy hét nyitva tartás után augusztus végén zárt be. Azért hozták korábbra a zárást, mert üzemeltetés közben derült ki,
hogy a partszakaszt bérbe vették ugyan, de
a parti betonszegélyre, amely a vízügyé, elfelejtettek engedélyt kérni, tudtuk meg.
A környékbeli nyaralóvendégek közül
többen nemtetszésüket fejezték ki, miszerint
a parton nem lehet végigsétálni, a kerítésre
applikált nádszövet pedig nem takar elég
jól. A szomszédos panzió és a nudisták között az utolsó nap támadt csak kisebb konfliktus — bár addig korrekt volt a kapcsolat —,
a panzió teraszáról ugyanis be lehetett látni
a kemping focipályájára (nádszövet takarás
itt nem lévén), s a látványt a panzió vendégei szóvá tették.
A kemping augusztus 27-ével bezárt.
Facebook oldalán megjelent egy üzenet,
mely szerint a hibák, hiányosságok mellett
„felszínre jöttek a cégen belüli személyi ellentétek, a szomszéd nyaraló, és néhány hivatalnok akadékoskodása” is. Ez vezetett
az üdülõ bezárásához. A tanulságokból
okulva és lelkesedését nem veszítve Nagy
György azonban jövõre is szeretné megnyitni a naturista kempinget.
—slajo—

Úsztunk, kirándultunk, fesztiváloztunk
Sosem látott bõséget hozott a nyár végi
fesztiválszezon.
A sportesemények közül kiemelkedett a
2. Velencei Tóúszás, amelynek két távján
többen indultak mint tavaly: 1200-an csobbantak a 22 fokos vízbe, s teljesítették az
1500m-es vagy a 3000 m-es távot. A legjobbak 20 perc körüli idõvel úszták a rövidebb, 40 perc körülivel a hosszabb távot.
Az augusztus 20-i események epicentruma ezúttal Velencén volt, igaz, az események többségét (akkor lévén vasárnap)
19-re idõzítették. Mazsorett fesztivál, fúvós
hangverseny, tûzijáték, nosztalgiadiszkó
várta a város születésnapját is ünneplõ vendégsereget.
A fõidényben megkezdett zenei fesztiválsorozat a Gödör Kempinggel folytatódott augusztus 21. és 26. között a Park
Strand Kempingben. Már-már családias

volt a hangulat és a bejártott fesztiválok
nagyszínpadait idézõ a felhozatal. Bár kevesebben voltak, mint amire a szervezõk
számítottak, de a hírek szerint Gödör Kemping lesz jövõre is.
A már XVIII. epizódjánál tartó Velenceitavi Nemzetközi Hõlégballon Karnevált
együtt rendezték a III. Velencei-tavi JazzFace Fesztivállal. A Totalgaz által szponzorált eseményen 17 ballonos csapat vett
rész, közülük 3-an voltak külföldiek. Hatalmas tömeg látogatott ki miattuk a Parkerdõbe. A nézõk a jazz sátort is megtöltötték
és élvezettel hallgatták Muck Ferenc, a Fehérvár Big Band vagy épp a helyi muzsikusokkal felálló Cry Baby játékát.
Szeptember közepén, a Kulturális Örökség Napjain hangulatos sétát szerveztek
Sukorón a régi, nádtetõs házak között,
majd a református templomban. Hasonló

szép bemutatót tartottak Nadapon az õsjegynél és a tókörnyék legrégebbi katolikus
templomában.
A hónap végén Pákozdon és környékén
ünnepelt a tó: 28-án este jelmezes haditanács volt a sukorói templomban, majd fáklyás felvonulás, s gyertyás koszorúzás a
pákozdi régi ’48-as obeliszknél. Másnap a
katonai emlékparkban a nagy csata napját
és a szárazföldi haderõket ünnepelték, bográcsozással, katonazenekarokkal, huszárés karate bemutatóval, majd végül a faluban szüreti felvonulással és bállal zárták a
Pákozdi Napokat.
Új színfolttal is kiegészült a velencei-tavi programkínálat: a hónap utolsó hétvégéjén a Velence Spaban a Velencei Kávé- és
Koktélfesztivál a gasztroturizmus híveit
igyekezett a tóhoz csalogatni, sikerrel. Ebbõl akár hagyomány is lehet.
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Háttér

Miért találtak idén nyáron többször is hadianyagot a tóban?

Háborús hagyaték a víz alatt
Idén nyáron öt alkalommal érkezett bejelentés a Honvédség tûzszerészeihez a Velencei-tóból elõkerült robbanótestek miatt. Az
esetek gyakoriságának oka valószínûleg az idei sekély vízállás,
valamint az, hogy a korábbi évek
viharai miatt megváltozhattak
egyes áramlások: a fürdõzõk a
vízben beljebb jutnak, könynyebben kitapogathatóbbá válnak a meder alján található tárgyak.
Velencénél egy Vécsey kézigránát, Gárdonyban egy kézigránát,
SD15 szükségbomba és öt kilogrammnyi gyalogsági lõszer került elõ a tóból, két esetben pedig —
mint a beazonosításnál kiderült —
nem rob- banótesthez szálltak ki a
Magyar Honvédség tûzszerészei.
Mint az MH sajtóosztályán lapunknak elmondták, a II. világháború végén, az angolszász légitámadások kezdetekor a Velencei-tó
a repülõgépek számára kiváló tájékozódási pont volt. Az áthaladó
kötelékek számos alkalommal
csaptak össze a német és magyar
vadászrepülõgépekkel. Emiatt elõ- Ez a bomba szerencsére nem nálunk került elõ...
fordult, hogy a tóba lõszerek, robbanótestek estek, vagy éppen lelõtt repü- szélyesek, vagy akár veszélyesebbek is
lõgépek zuhantak a vízbe.
lehetnek, mint amikor gyártották. Ha
A szárazföldi harcok december elején egy fürdõzõ véletlenül rálép, baj elvileg
érték el a Velencei-tó körzetét. A szovjet nem történhet (mint ahogy eddig sosem
csapatok december 20-án megindított tá- történt): ahhoz, hogy ezek az eszközök
madásukkal több napos csatában törték „elmûködjenek”, igen erõs behatásnak
át a Balaton és a Duna közötti védvona- kell érnie azokat. Viszont rugdosni, kilat. Az arcvonal ezután 1945. január 18án érte el ismét a tó térségét, és a súlyos,
hullámzó harcok 1945. február elejéig a
közvetlen közelben dúltak. Március 6-án
újabb német-magyar támadás indult a
Dunántúl délkeleti felén, a Velencei-tó
déli elõtere egy újabb hétre ismét hadszíntérré vált - vagyis bõségesen volt rá
alkalom, hogy a térségben szétszóródjanak a háborús robbanószerek.
A közel 70 éve a földben, vagy vízben
nyugvó robbanótestek ugyanolyan ve-

emelni a vízbõl, kézben partra vinni már
túlzott kockázatot jelent: a HM illetékesei szerint a megtaláló minden esetben
értesítse a helyi hatóságot, és a talált
tárgyhoz semmi esetre se nyúljon hozzá.
Hargitai Miklós
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A vértanú lánya és a csekési sírbolt
„Schweidel József aradi vértanú lányának síremléke” — ennyit ír a térkép arról
az elhagyatott sírboltról, amelyet Kápolnásnyék és Pázmánd között az úgynevezett Csekésben, egy kis erdõ közepén,
magánterületen talál a kíváncsi turista.
Schweidel József lánya a Velencei-tó
partján? Errõl bizony kevesen tudnak.
Pedig Schweidel Anna — így hívták a vértanú lányát — itt élt évtizedekig Kápolnásnyéken, a Halász-kastélyban. A Kastélylexikon szerint apja kivégzése után a
Halász család fogadta be, s így került
Nyékre. Ezt az információt átvették mások is, pedig nem így igaz.
A hiteles történetet dédunokái, Kirtsch
Annamária és Szabóné Kircsfalusy Katalin
mesélik el. Budafokon találkoztam velük,
ugyanis a leszármazottakat igencsak szerteszórta a történelem, õk a szüleikkel itt
kötöttek ki az ötvenes évekbeli kitelepítés
után, s azóta is itt élnek. De azért ma is van
kötõdésük Nyékhez. Errõl majd késõbb.
Tehát ki is volt Schweidel Anna?
Schweidel tábornok legkisebb lánya
1847-ben született, abban az évben, amikor apja több évtizedes hadiszolgálat
után megkapta az osztrák nemességet.
Bizony az új osztrák nemesnek, Schweidelnek — akinek korábban katonatársa,
sõt barátja volt Haynau is - sok vívódást
okozott, hogy 1848-ban a szabadságu-

kért harcoló, rebellis magyarok oldalán
találta magát századával. De ha sodródva is, végig kitartott a magyar zászló
mellett. Ezért a fegyverletétel után halálra ítélték, bár õ még az aradi börtönben
is mindvégig reménykedett a kegyelem-

vettek. Itt élt haláláig a Halász-kastélyban, amely ma is áll még Nyék határában, az M7-es felé kivezetõ út mentén.
Anna révén került Kápolnásnyékre az
a kereszt is, amelyet Schweidel József a kivégzésekor a kezében tartott. Ezt 1931-ben
aztán ifjabb Halász Gedeon a helyi katolikus
plébániának adományozta, s ez lett a
szentségtartó monstrancia csúcsdísze.
A kastélyhoz huszonkét holdas park
tartozott, s ennek távoli sarkában bújt
meg a Halász család sírboltja, amely valamikor a XIX. század közepén épülhetett,
klasszicista stílusban, nagy kváderkövekbõl. Ebben helyezték örök nyugalomra
Schweidel Annát 1922. augusztus 15-én.
Ekkor már itt nyugodott férje és apósa is,
majd késõbb még többeket temettek ide
a rokonságból.
A sírboltot a II. világháborúban az oro-

Schweidel Anna

ben. Meg is kapta: kötél helyett golyó általi halálra ítélték.
Anna mindössze két éves volt, amikor
apját kivégezték. Személyes emlékképei
így már nem lehettek a vértanúról. A kislányt az özvegyen maradt anya, Bilinszky Domicella
nevelte fel. Annán kívül még
három árva maradt Schweidel
József után, Mária, Sarolta, s a
legnagyobb, Albert, aki már felnõtt ember volt a szabadságharc idején, s apjával együtt
kivette a részét a küzdelmekben, õt várfogságra ítélték.
A felcseperedett Anna elõször egy porosz gárdatiszthez,
Koch Károlyhoz ment feleségül,
akitõl fia is született. A porosztól azonban 1881-ben törvényesen elvált, s még ebben az évben
hozzáment a kápolnásnyéki földesúrhoz, a szintén elvált dabasi Halász Gedeonhoz. Így került ide, a Velencei-tó
partjára Schweidel József lánya, akit tehát nem befogadtak, hanem feleségül

szok földúlták, egyebek mellett egy ötnapos fiúcska vaskoporsójában krumplit
sütöttek, meséli Annamária és Katalin a
családi emlékezetben fennmaradt, dermesztõ emléket. A sírt már nem tudták
rendbe tenni, a földi maradványokat sem
sikerült kimenteniük. Ezek a következõ
esztendõkben éppúgy szétszóródtak,
mint maga a família. Államosítás és kitelepítés jutott osztályrészül a Halászoknak, s csak a rendszerváltás idején lett
volna lehetõség rá, hogy az egykori birtokból egy részt, s a sírkápolna területét
kárpótlási jegyekkel visszaszerezzék.
A terület árverezésekor a nyékiek —
akikrõl Katalin és Annamária mindig
csak jót hallott a szüleitõl — visszaléptek
a javukra, tiszteletben tartván igényüket.
Így sikerült tíz holdat visszavásárolniuk,
de a kripta területét mégsem szerezhették vissza. Idegenek rájuk licitáltak. Úgy
vélik, ezt a fél holdas parcellát, a kripta
környékét kegyeleti okból nem is szabadott volna árverésre bocsátani, de nem
indítottak miatta pert.
Szemtanúk szerint a kripta ma is szétdúlva, összeomlás közeli állapotban áll
a kiserdõben. A kifosztott üregben már
koporsódarabot sem találni, a csontok,
köztük az aradi vértanú lányának maradványai elkallódtak, a kövek szétszóródtak a síremlék körül.
Cs. L.
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Baptisták a tóparton: régi történet
Nem a világnézeti irányultsága, hanem
a fenntartója változott meg a Baptista
Szeretetszolgálat által átvett velencei és
gárdonyi intézményeknek — állítja
Vadon Sándor, a velencei baptista gyülekezet lelkésze. A fiatal lelkipásztorral
és világi segítõivel a gyülekezet közel
százéves múltjáról, illetve a baptista
egyház jellegzetességeirõl is beszélgettünk.
— A nagyapám volt az elsõ baptista a tóparti településeken. Az elsõ világháborút
még katolikusként kezdte el, az orosz fogságban érte a személyes megváltás élménye. Amikor 1919-ben hazatért, alakult
egy kis gyülekezet — mesél a kezdetekrõl
Kirkner Valéria. Lelkészük még nem volt,
eleinte a gyülekezet öregjei prédikáltak
(38-ban kaptak engedélyt, hogy Benkõ Mihály házánál tarthassanak istentiszteletet).
Az elsõ „pásztor” még Fehérvárról járt ki
lovaskocsival — ez volt az ún. kocsi-miszszió —, Oláh Lajosnak hívták.
A 60-s években önállóvá vált a velencei
körzet, Tordas és Gyúró is hozzá tartozott.
Kis imaház is épült 19 61-ben - egy korábbi malomból alakították át, kívülrõl nem
látszott egyházi épületnek, ám abban az
idõben másképp nem engedélyezték volna (az építési engedélyben nyárikonyhaként szerepelt). Eleinte 4—5 családból fiatal, gyermekes házaspárokból - állt a
gyülekezet, majd lassan, de folyamatosan
bõvült, részben a betelepülõk révén. Az
elsõ helyben lakó lelkipásztor 1993-ban
érkezett (Szenci Sándor, aki ma a Baptista
Szeretetszolgálat elnöke), a mostani — a 7es útról és a vasútról is látható — szép imaház alapjait pedig 1994-ben tették le.
Jelenleg Vadon Sándor a lelkész — mint lapunknak elmondta, a gyülekezet most 62
bemerített, rendezett tagsággal rendelkezõ felnõttbõl áll - a gyerekekkel, családtagokkal együtt 80—100 fõ jár el az alkalmaikra (nem csak helybõl, hanem Kápolnásnyékrõl, Verebrõl, Lovasberénybõl,
Zichyújfaluból, Pusztaszabolcsról, Baracskáról, Martonvásárról is).
A baptista egyház a neoprotestáns vallási irányzatokhoz tartozik. Hitvallásuk
szigorúan a Biblia tanításait követi, és innen vezethetõ le a legfõbb jellegzetességük is: „felnõttként”, azaz önálló döntésre
képes korban (nem a szülõk vagy más befolyásoló személyek hatása alatt) keresztelkednek meg. A bemerítéses keresztelés
(amelynek során az egész test a víz alá kerül, mint a bibliai idõkben), és az ahhoz
szükséges keresztelõmedence központi
eleme a hitéletnek illetve a baptista imaházaknak, és a baptistákra — Vadon Sándor szavai szerint — az élet más területein
is a megélt, vagyis a mindennapok cselekedeteiben is megnyilvánuló hit jellemzõ.
— A gyülekezetet öt tagú, választott ve-

A gyülekezet 62 bemerített felnõttbõl áll

zetõség irányítja — tudtuk meg Osgyán
Mihálytól, a testület vezetõjétõl. A hónap
elsõ vasárnapján úrvacsora-osztás (többéke- vésbé a katolikus misék végén levõ áldozásnak felel meg), amit közös ebéd
követ: „ez egy összefogó, egységet kifejezõ esemény, amikor megújítjuk a szövetségünket Istennel és egymással”. A
vasárnap délelõtti istentisztelet nyitott:
„bárki jöhet, várjuk is, hogy jöjjenek”.
A helyi közéletben a baptistákról mostanában a legtöbbet a velencei iskola, illetve a gárdonyi idõsek otthona átvétele
kapcsán hallani. Vadon Sándor szerint
ezekben az esetekben különbséget kell
tenni a helyi gyülekezet és az egyház között: az említett intézmények fenntartója
az utóbbihoz tartozó Baptista Szeretetszolgálat lett. — Lehetõséget látunk a szolgálatra a gyerekek és az idõsek felé.
Hagyományosan jó a kapcsolatunk a velencei önkormányzattal, eddig is segítettek mindenben, most ez a kapcsolat még
szorosabbá vált. Az átvétel során a tantestület és a diákság összetétele nem változott, a lépésrõl a pedagógusokat és a
szülõket is megszavaztatták, a más vallásúak számára is biztosított az iskolai
hitoktatás, illetve a (jövõ évtõl) nem vallásosaknak az etika. A Zöldliget nem
vált baptista iskolává, hanem baptista

fenntartású intézmény lett belõle — hangsúlyozza Vadon Sándor, hozzátéve: ahogyan eddig, úgy ezután is tiszteletben
fogják tartani mindenkinek a világnézetét és a meggyõzõdését.
Hargitai Miklós
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Programajánló

Programok a Velencei-tó településein 2012. október 11-tõl december 2-ig
• Õszi Esték elõadássorozat október 19-tõl
péntekenként Pázmándon. (Infó: 70/3312819)
• Klotz Miklós székelyföldi fotókiállítása október 15-ig az agárdi Magtárban Erdély 21.
címmel. (Sigray utca 1.)

• Kirándulások az ingókövekhez Pákozdra
minden páratlan hét csütörtökén reggel 9-tõl.
Indulás Dinnyésrõl a Rózsa utca-Rákóczi utca sarkáról. (Bejelentkezés: 30/663 4630)
OKTÓBER 11., CSÜTÖRTÖK
• 15 órától madarászkodás a Dinnyési-fertõn. Programvezetõ: Fenyvesi László. (Infó:
30/663 4630)
OKTÓBER 12., PÉNTEK
• 18 óra 30-tól csángó táncház a Kákics
együttessel az agárdi Magtárban. Moldvai és
gyimesi csángó, valamint felcsíki székely táncok. A táncházat vezeti: Hahn-Kakas István
néptáncmûvész, néptáncpedagógus. A belépés díjtalan. (Infó: 30-905-4870)
OKTÓBER 13., SZOMBAT
• Dinnyésen a templomkert Hagyományõrzõ Turisztikai Központban reggeltõl termelõi
piac, népzenével, gyerekeknek játszási lehetõséggel, majd 12 órától szüreti felvonulás,
mely a település nyolc pontján áll meg. Este
8-tól pedig szüreti bál tartatik. (Infó: 30/9054880)
• Jótékonysági vásár Gárdonyban 9 órától
délig. A bevételt a rászoruló családok megsegítésére fordítják. Helyszín: a Spar és a Penny
közötti terület.
• Délután 1 órakor szüreti felvonulás
Zichyújfaluban, amely után pörköltvacsora a
kastélykertben, majd este 8-tól az iskola aulájában szüreti bál lesz.
OKTÓBER 19., PÉNTEK
• 18 órakor Vörös Valéria textilmûvész alkotásaiból nyílik kiállítás a Velencei-tavi Galériában, Agárdon (Sigray út 1.).
OKTÓBER 20., SZOMBAT
• Túra a sukorói sportegyesülettel a pákozdi
arborétumba. Indulás reggel 9 órakor a sukorói focipályáról. (Infó: 30/9425482)
• 15 órakor vadlibales a dinnyési fertõn. Találkozás a Rákóczi utca és a Rózsa utca sarkán. (Infó: 30/663 4630)
• 16 óra 30-kor Kõvágó József festõmûvész
kiállítása nyílik „Az Aranykortól az Apokalipszisig” címmel Gárdonyban, az Élet Fája Református Gyülekezeti Házban — Bóné Kálmán
u. 8. — a Nemzedékek Napjai keretében. (Infó:
30/218 4060) A festmények témáit Hamvas
Béla Sciencia Sacra címû esszékötete inspirálta.
OKTÓBER 21., VASÁRNAP
• 16 órakor kiállítás nyílik Velencén a Bod
László Kápolna Galériában Éber László 70.
születésnapjára. (Fõ utca 160./a)
• 17 órakor Hûvösvölgyi Ildikó Reményik
Sándor estje Gárdonyban, az Élet Fája Református Gyülekezeti Házban — Bóné Kálmán u.

8. — a Nemzedékek Napjai keretében. (Infó:
30/218 4060)
OKTÓBER 22., HÉTFÕ
• 16 órától Bogár László neves közgazdász
elõadása Gárdonyban, az Élet Fája Református Gyülekezeti Házban — Bóné Kálmán u. 8.
— a Nemzedékek Napjai keretében. (Infó:
30/218 4060)
• 17 órakor ’56-os emlékünnepség Pákozdon, a Mûvelõdési Házban.
OKTÓBER 23., KEDD
’56-os megemlékezések a tópart településein:
• Gárdonyban 11 órakor, az 1956-os emlékmûnél (rossz idõ esetén a Nemzedékek Házában), elõtte 10 órakor ünnepélyes testületi
ülés a Városházán, melynek keretében átadják a 2012. évi önkormányzati kitüntetéseket.
• Velencén 10 órakor kezdõdik az ünnepség a Hõsök parkjában.
(A többi településrõl lapzártánkig nem kaptunk idõpontot.)
OKTÓBER 25., CSÜTÖRTÖK
• 15 órától madarászkodás a Dinnyési-fertõn. Programvezetõ Fenyvesi László. (Infó:
30/663 4630)
• 17 óra 30-kor a Gárdonyi Bonsai Klub foglalkozása a gárdonyi Nemzedékek Házában:
Sóspataki Ferenc tart elõadást és bemutató
gyakorlatot, az ishitsuki és a sekijoju, azaz a
köbe és kõre ültetett bonsai stílusról.

NOVEMBER 10., SZOMBAT

• 9 óra 30-kor az agárdi Gyógyító Kert Baráti Kör csipkebogyó begyûjtõ kirándulása indul a katolikus templom elõl. Idõsek és
gyerekek is jöhetnek, a séta könnyû terepen
és rövid ideig tart.
• Márton napi télköszöntõ libaünnep Dinynyésen a hagyományõrzõ központban. Délelõtt termelõi piac, egész nap népi játékok,
libaételek, népzenei koncertek, este lampionos felvonulás.
• 15 órakor vadlibales a Dinnyési-fertõn. Találkozás a Rákóczi utca és a Rózsa utca sarkán. (Infó: 30/663 4630)
• 18 órakor emlékest Gregor József tiszteletére a gárdonyi katolikus templomban —
D.Buxtehude: Membra Jesu Nostri / A mi Jézusunk teste/ Elõadók: Jónás Krisztina — szoprán; Ducza Nóra — szoprán; Armin Gramer —
kontratenor (Ausztria); Megyesi Zoltán — tenor,
Tomas Selc — basszus (Szlovákia), Savaria
Barokk Zenekar, vezényel: Németh Pál
NOVEMBER 16., PÉNTEK
• 19 órakor Swamp Jazz a Magtárban —
Swamp (Potesz Balázs, Kiss G. László, Dobai
István, Rácz Roland) Velencei-tavi Galéria,
(Agárd, Sigray u 1.) Bõvebb infó: www.gardonykultura.hu
NOVEMBER 17., SZOMBAT
• 8 óra 30-tól asztalitenisz bajnokság Sukorón, az iskola aulájában.
NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
• Madarászkodás a Dinnyési-fertõn. Programvezetõ Fenyvesi László. (Infó: 30/663
4630)

OKTÓBER 26., PÉNTEK

• 16 órakor Velence Város Önkormányzata
az Egyházakkal közösen Halottak napi megemlékezést tart a katolikus temetõben a keresztnél, a ravatalazóval szemben lévõ, a
velencei ’56-os hõsi halott tiszteletére állított
emlékhelynél, a Katonatemetõkben, majd a
Civilház (Fõ u. 64.) falán lévõ emléktáblánál.
OKTÓBER 31., SZERDA
• 17 órakor az agárdi Gyógyító Kert Baráti
Kör foglalkozása az Agárdi Közösségi Házban: Az egészség megõrzése és a rákellenes
táplálkozás címmel tart elõadást Sóspataki
Ferenc.
NOVEMBER 2., PÉNTEK
• Megemlékezés a háborúk hõseirõl a pákozdi Mészeg-hegyen
lévõ doni kápolnánál.
(Infó: 30/4747905)
NOVEMBER 4.,
VASÁRNAP
• Kisállat börze délelõtt Pettenden a 7-es út
mentén lévõ parkban.
(Infó: 30/718 3454 )
NOVEMBER 8.,
CSÜTÖRTÖK
• 15 órától madarászkodás a Dinnyési-fertõn.
Programvezetõ
Fenyvesi László. (Infó:
30/663 4630)

NOVEMBER 24., SZOMBAT

• 15 órakor vadlibales a dinnyési fertõn. Találkozás a Rákóczi utca és a Rózsa utca sarkán. (Infó: 30/663 4630)
NOVEMBER 28., SZERDA
• 17 óra: az agárdi Gyógyító Kert Baráti Kör
tartja foglalkozását az Agárdi Közösségi Házban: Sóspataki Ferenc tart elõadást az egészségünk érdekében végzett biológiai kertmûvelésrõl.
NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK
• 17 óra 30-kor Erdõtelepítés pecsenyéstálban címmel a Gárdonyi Bonsai Klub foglalkozása a Gárdonyi Nemzedékek Házában,
Sóspataki Ferenc vezetésével.
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Szüret

Minõségi szüret a velencei szõlõkben
Ha jó, nem sok, ha sok, nem jó — ezt az
egyszerû szabályt igazolta az idei szüret (is) a Velencei-tó térségében. Ezúttal
a szentencia elsõ fele érvényesült: kevesebb, de magas minõségû borszõlõ termett a tóparti lankákon.
Nagy Gábor hegybíró szerint az aszályos, meleg nyár miatt a korai fajták már
augusztus közepére beértek, és a középérésûek szürete is szinte egybecsúszott a
koraiakkal — szeptember közepéig gyakorlatilag végeztek is a betakarítással. A
szõlõ minõsége — hála a kedvezõ idõjárásnak - kifejezetten jó, kártevõk és betegségek alig jelentkeztek a száraz idõben, a cukorfok magas. A mennyiség valamivel (de nem sokkal) elmarad a tavalyitól, ám ez önmagában nem tragédia,
hiszen a 2011-est az évtized szüreteként
emlegették a borászok.
A Velencei-tó Körzeti Hegyközség
(Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence településekkel) az Etyek-Budai Borvidékhez,
vagyis az ország egyik nagy múltú bortermelõ településéhez tartozik. A tó északi és déli partján hagyományosan fehér
szõlõt termesztenek — az „õshonos” fajták közé tartozik a zöld veltelini, a sauvignon blanc és a rajnai rizling —, de
újabban egyre több kék szõlõ (cabernet
sauvignon, kékfrankos) is terem.
A hegyközség híre, rangja emelkedik, a
helyi borok egyre több elismerést szereznek: a 2009-es Pákozdi Cabernet Sauvignon Barrique (Lics Pincészet) aranyérmes
lett a Vinagora nemzetközi borverse-

Borkóstolás a Bence-hegyen

nyen, a Csóbor Pincészet Zöld Veltelinije
ugyanott oklevelet kapott — sõt, a 2011-es
Országos Borversenyen a Rozé kate- góriát Csóborék Agárdi Cabernet Sauvignon
Rose-ja nyerte, jelezve, hogy a hegyközségnek immár nem csak a fehér borok mezõnyében van keresnivalója.
A tó körüli kisebb szõlõbirtokok száma
talán az ezret is eléri, mûködõ pincészetbõl viszont csupán hatot-nyolcat jegyeznek. Ezen a vidéken 15—20 hektárnyi szõlõ
tud eltartani egy családot (ha a gazdaság
kizárólag a szõlõ elõállítására koncentrál).
A borászatok esetében nagyobb a hozzáadott érték, ott elegendõ lehet 5—6 hektár is

(Forrás: visitvelenceito.hu)

a megélhetéshez. A hegybíró kérdésünkre
úgy fogalmazott: a borturizmus még csak
éledezik, ám a termelés nagy részét a borászok így is helyben értékesítik (igaz, a
multikhoz, a szupermarketekbe a velenceitavi borok még nem jutnak el). A hegyközség ugyanakkor egyértelmûen felszálló
ágban van, ami a szakértõk szerint a „nagy
nevek” mellett a fiatal, tehetséges és energikus borászoknak (a kápolnásnyéki
Dancsó Gábornak, az agárdi Fekete Lászlónak,
és Csóbor Kisari Lindának valamint a már
említett, Pázmándon szõlõt mûvelõ Nagy
Gábornak) is köszönhetõ.
Hargitai Miklós
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