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A tó arca

Fa Nándor nekivág még egyszer?
Huszonöt éve ért véget a Szent Jupát
híres útja a Föld körül. Az utazás terve
a Velencei-tavon született meg. A két
világjáró közül Fa Nándor ma is itt él a
tónál.
— Mi indított arra két velencei-tavi fiatalembert, hogy nekivágjon egy kishajóval a
nagyvilágnak. Film, könyv?
— Könyv. Huszonhét évesen már éppen
kiöregedtem a kajakozásból, láttam, hogy
ott már elõrébb nem tudok jutni, s elkezdtem vitorlázni. Akkor én már hajóépítõ
voltam, építettem egy finn dingit és azzal
elég hamar az élvonalba kerültem, válogatott lettem. Nem volt edzõm, néztem a nagyokat, a VVSI-bõl kinõtt vitorlásokat, a
balatoni menõket. A vitorlázás elsõ lett az
életemben és a lelkesedésem átragadt Gál
Józsi barátomra is, aki már a Mûegyetemen tanult. Elolvastam minden vitorláskönyvet. Egyszer kezembe került Sir
Francis Chichesternek a Föld körüli útjáról szóló munkája, s rettenetesen elragadott. Odaadtam Józsinak, õt is fellelkesítette és onnantól kezdve körülbelül
négy percbe tellett, míg elhatároztuk, hogy
ezt mi is megcsináljuk. A továbbiakban
csak a hogyan volt a kérdés. Öt évig tartott, míg eljutottunk az indulásig, de az elhatározásunk sohasem bicsaklott ki.
— Milyen típusú hajó volt, hogyan készült
a Szent Jupát?
— Maga a hajótest egy Cardell 31-es,
svéd tervezésû, negyed tonnás óceáni
versenyvitorlás volt, amit Balatonfüreden gyártatott a svéd tervezõ. Bár ez a
hajó nem volt alkalmas versenyvitorlásnak, mert nem volt elég gyors, nekünk
ragyogó volt. Egy évig kerestük a megfelelõ típust, s elég kalandos volt, mire eljutottunk odáig, hogy a füredi hajógyár
elkészítse nekünk a külsõ héjat. További
négy évbe telt, hogy erre a héjra Agárdon, a Köfém mûhelyében mi magunk
megcsináljuk a felépítményt, mindig az
éppen összekuporgatott pénzünkbõl tovább folytatva a munkát. Habár kicsi hajó volt, nekünk akkor nagyon nagynak
tûnt.
— Hová lett azóta?
— Tõlünk megvette egy társaság azzal,
hogy megõrizze, lekerült a Balatonra,
bérbeadták, sok minden kezdett eltûnni
róla, mígnem valaki azt javasolta, hogy
múzeumban lenne a helye. A tulajdonosok pedig, akik nagyvállalatok és önkormányzatok voltak, ingyen és bérmentve
odaajándékozták a Közlekedési Múzeumnak.
— A két ifjú hajós közül ön maradt közelebb a Velencei-tóhoz.
— Igen, itt is lakom, nyolc éve kiköltöztem Velencére, a Bence-hegyre. Nekem
nagyon kedves a tó, mindig is az volt.
Szerintem Józsinak is, csak az élet más felé sodorta. Mindkettõnknek ez a bölcsõ.

„A tó az identitásomat jelenti”

Én két vizet szeretek nagyon: a Velenceitavat és az óceánt. A kettõ közt persze a
Balatont is, az Adriával mint vízzel sincs
bajom, ha oda kényszerülök, de csak a
Velencei-tavon érzem magam otthon.
— Miért?
— Mert itt nõttem fel. Az identitásomat
jelenti. Ennyi. Pedig alig tudnék a mai tavon olyan szegmenst mondani, ami kedvemre való. Sem a fejlesztési irány, sem
a sok retorika mögött meghúzódó fosztogatás, semmi nem tetszik, mégis ez a tó
a kedvencem. De ezt nehéz lenne elmagyarázni.
— Ön szerint milyen irányt kellene vennie
a tó fejlesztésének?
— A tónak az a része, amit sikerült a
Natura 2000 keretén belül vagy bármilyen módon természetes élõhelyként
megtartani, azt nagyon üdvözlöm. Ami
viszont a parton történik, az évtizedek
óta kényszerpályán mozog. Autentikus
velencei-tavi beruházás szinte nincs. A
tóparton bárhol épített mûveket nézünk
az elmúlt harminc-negyven évbõl, alig
találunk olyat, ami passzol oda. Van egy
jó adag kényszermegoldás, önmegvalósítás, a legdurvább szinten pedig egész
egyszerûen telekspekuláció. De nem
akarok én most sem zászlóvivõ, sem polgárjogi harcos lenni.
— Önnek is voltak tervei a tóval.
— Az északi evezõspálya végében lévõ
félszigeten van egy kikötõ, amit megigényeltünk a megyei önkormányzattól,
amíg az kezelte. Létrehoztunk egy vitorlás klubot, s ott gondoljuk megvalósítani az északi part vitorlás bázisát. De nem
mindenkinek tetszett, úgy gondolták,
hogy ez is a gyors meggazdagodás egy
lehetõsége. Pedig ide csak hozni lehet,
vinni nem.
— Mostanában mivel foglalkozik?
— Kikötõépítéssel. Van egy cégem, a Fa
Hajó Kft., amellyel az utóbbi tíz évben
legalább kétezer hajóhelyet építettünk az
Adriától az osztrák tavakon és a Balato-

non keresztül sokfelé. Bár mostanában
kicsit áll a piac.
— A mostani hajója neve is Fahajó. Merre
jár vele?
— A Balatonon, Csopakon tartom.
Szervezõje vagyok két nagy balatoni szólóversenynek, a TBS tókerülõnek és a
Keszthely-Kenese futamnak, amelyeken
magam is indulok.
— Hová lett az Alba Regia és a Budapest,
amelyekkel a Vandée Globe-on versenyzett?
— Eladtam õket. Az ex Alba Regia
Ausztráliába került. Az ex Budapest pedig Franciaországban maradt, indultak
vele még két Vandée Globe-on, s jó pár
transzatlanti versenyen is. Ma már kiöregedett, de még megvan.
— Az ön hajós tapasztalata, tudása ott állt
Rakonczay Gábor óceánátevezõ teljesítménye
mögött is. Kenuját, a Vitézt ön készítette. Ennek is kalandos sorsa volt: „elvesztették” a
hazafelé vezetõ úton, majd megtalálták az
óceánban. Végül hazahozták?
— Nem, még mindig Hortában, az
Azori-szigeteken van, ahol megtalálták.
Talpon sodródott, amikor egy olasz óceánjáró felfedezte. Gábor kiment, bérelt
egy hajót és befogták, partra húzták. Haza fog térni.
— Ön néhány hete ott járt az idei Vandée
Globe rajtján, megbecsült tagja a földkerülõk
társaságának. Jövõre hatvan éves lesz. Szoktak indulni ennyi idõsen ezen a viadalon?
— Idén hatan is voltak a húszfõs mezõnyben ötven fölött. Hatvan fölött senki.
— Elképzelhetõ, hogy nekivág még egyszer?
— Ezzel a kérdéssel sietett egy kicsit.
Decemberben készülök sajtótájékoztatót
tartani a terveimrõl.
Cs. L.

3

Tóparti napló

Napirenden a közigazgatás átalakítása
A tókörnyék képviselõ-testületei már a jövõ évtõl esedékes közigazgatási változásokra, és a jövõ évi költségvetésre készültek az õsz folyamán.
Iskolák
Dönteniük kellett például
affelõl, hogy átadják-e iskoláikat teljes egészében az államnak, vagy az iskolaépületek
mûködtetését maguknál tartják. Mint ismeretes, Velence
kivételével a tóparti iskolák
minden tóparti településen állami fenntartásba kerülnek,
vagyis az állam fogja fizetni a
tanárokat, kinevezni az iskolavezetõket (a megalakuló járási Klebelsberg Intézményfenntartó Központokon keresztül). Az állam magánál
tartja azt a normatívát is, ame-

Hamarosan avatják
a felújított sukorói rendelõt

lyet eddig a településeknek iskolafenntartásra utalt, sõt az
önkormányzatok adóbevételének egy részét (pl. a gépjármûadó és a szja településeknél maradó hányadának egy
részét) is magához rendeli erre a feladatra, így csökkenni
fog az önkormányzatok költségvetése. Pákozd és Sukoró a
jövõben maga vállalja iskolaépülete mûködtetését (a fenntartás ugyanakkor itt is állami
kézbe kerül), Nadap, Kápolnásnyék és Gárdony mind a
fenntartást, mind a mûködtetést átadja az államnak — bár
ennek feltételei még nem egé-

Pákozdon sok minden kerül a fa alá

szen tisztázottak. Velence iskolája õsz óta már egyházi
fenntartásban van.
Járás
Zajlik a felkészülés a járási
rendszerre. Januártól megalakul a Gárdonyi járás, amelyhez a tókörnyéki önkormányzatok embereket és eszközöket adtak át (legtöbb
munkatársat a járásközponttá
váló Gárdony, 19 fõt). Az új
rendszerrõl közmeghallgatásokat tartottak. A járás új vezetõjét még nem nevezte ki a
kormányhivatal. (A témáról
cikkünk a 11. oldalon.)
Adósságátvállalás
Több települést érint a jövõre esedékes adósságátvállalás. Mint ismeretes, az 5000 fõ
alatti települések adósságát
100 százalékban átvállalja az
állam. Ez fõleg Pákozdot érinti kedvezõen, ahol 750 millió
forintnyi teher kerül át az ál-

December elején megnyílhat
a velencei közúti aluljáró

lamhoz. Sukorónak és Kápolnásnyéknek információink
szerint nincs adóssága. Velence és Gárdony adósságterheinek valószínûleg 50 százalékát veszi majd át az állam
jövõ nyár elejéig.
Fejlesztések
Pákozdon két nagy beruházást is átadtak október végén: a csatornahálózatot és az
új M7 ipari park elsõ épületét
(ld. cikkeinket a 3. és 9. oldalon). Velencén a rendelõintézetben megnyílt az új háziorvosi rendelõ. Gárdonyban
a szépen felújított katonai temetõt adták át novemberben.
Sukorón december 15-én
avatják a 43 millió forintért,

önerõbõl felújított orvosi rendelõt. Velencén a hírek szerint
december elsõ napjaiban
megnyílhat a régóta várt, vasút alatti közúti aluljáró. A Velencei-tó kapuja projekt kivitelezésére kiírt új pályázat pedig január végén zárul.
Elismerések
Október 23. alkalmából
több településen adtak át díszpolgári címeket, elismeréseket. Velencén díszpolgári
címet kapott Tóth Dávid olimpiai ezüstérmes kajakozó, Velencéért oklevelet vehetett át
Kiss Tibor, a Velence SE elnöke
és Sári Kálmán technikus. Gárdonyban Klausz Gábor, a város
januárban elhunyt alpolgármestere kapott posztumusz
díszpolgári címet. Mûvelõdésügyért
kitüntetés
illette
Trautsch Ildikó és Éva zenész
testvérpárt és Gertainé Mérõfi
Ilona vezetõ óvónõt. Gárdony
Városért oklevelet adományoztak a Bandiera zászlóforgató csoportnak.
A Fejér Megyei Prima-díj
egyik fõdíját Brakszátor Istvánné agárdi óvónõ kapta, aki
november 24-én vette át kitüntetését a Prima-gálán.
—slajo—

Huszonhét kilométer csatorna
Elkészült Pákozdon a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése,
s a mûszaki átadás is megtörtént október 30-án, a rendszer már
üzemel. Pákozd egyszerre kapott csatornát Seregélyessel,
Pátkával, Börgönddel, Kisfaluddal, Csalával és az Öreghegy
egyes részeivel. Mindezt másfél év alatt. A összességében 8,5
milliárdos projektbõl 1,9 milliárd volt Pákozd költsége, amelyet több mint háromnegyed részben az EU támogatott. A településen rendezett lakossági fórumon Hullay Gyula projektmenedzser elmondta, hogy összesen 190 kilométer vezeték
épült ki, ebbõl Pákozdon 27 kilométer. A hálózat nagyobb része gravitációs vezeték, de ahol nem volt megoldható, hogy a
szennyvíz magától folyjék a csatornában, ott átemelõ szivattyúkat és nyomóvezetéket kellett alkalmazni. Sok háznál
kellett a bekötést házi beemelõ szivattyúval megoldani. A rendszerre a mûszaki átadást követõ három hónapon belül, tehát
január végéig kell rákötni, s aki ezt nem teszi, az a továbbiakban talajterhelési díjat fizet a törvény szerint, majd kötelezni
lehet a rácsatlakozásra, hangzott el. Sokan kérdezték, hogy a
téli idõszakban ezt hogyan teljesítsék? Mint Takács János polgármester elmondta, a jogászok ugyan keresik a haladék lehetõségét, de mindenkit arra biztatott, hogy használja ki az enyhe
idõt, s végeztesse el a szolgáltatóval a bekötést. Kérdésre elhangzott az is, hogy az utcák aszfaltozása nem lehetett a beruházás része (ezt az unió szabályai tiltották), a feltört aszfaltos
utakat az úgynevezett sávos-vállas technikával lehetett csak
helyrehozni. A szennyvizet a fehérvári szennyvíztisztítóba vezetik. A beruházással jelentõsen javul a Velencei-tó vízminõsé—sl—
ge és a helyi kutakból vett ivóvíz is tisztul.
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Az elmúlt idõszakban minden településen téma volt az
új járás felállása, az iskolák
átadása állami kézbe, és az
egyelõre kiszámíthatatlan jövõ évi költségvetés.
PÁKOZD
Az október 4-i ülésrõl:
• Pákozd a leendõ gárdonyi járás kapcsán kezdeményezte pákozdi kirendeltség létrehozását. A
polgármesteri hivatalban irodát,
infrastruktúrát biztosítanának a
kirendeltség számára.
A pázmándiak azon kezdeményezéséhez is csatlakoznak, hogy
a Velencei-tó északi részén fekvõ
településeken a járási hivatal ügygondnoka lásson el feladatokat.
Az október 15-i ülésrõl
• A képviselõk döntése szerint
a kultúrház a fûtési idõszakban
2012. novemberétõl — 2013. április
15-ig minden második héten, szerdától-péntekig tart nyitva. A
könyvtár nyitvatartási ideje ehhez
igazodik.
Az október 25-i ülésrõl
• Pákozdnak két köztisztviselõt
kellett felajánlani az alakuló járási
hivatal számára, s ez megtörtént,
továbbá a szükséges irodabútort és
számítógépeket is felajánlotta a hivatal. Szóba került: minden településen tart fogadó órát a járási
ügysegéd, nem kell minden üggyel a járásközpontba menni. • Az
önkormányzat a LEADER Helyi
Akciócsoport közremûködésével
pályázik a Mûvelõdési Ház elektromos felújítására és a klubhelyiség padlócseréjére.
Az október 29-i ülésrõl
• Az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt természetben, Erzsébetutalvány formájában biztosítja, s a
Magyar Posta Zrt. közremûködésével kézbesíti. • A 6. óvodai csoportot a Nemeskócsag tagiskola
könyvtár helyiségében helyezik el
a 2013/2014-es nevelési évre.
A november 26-i ülésrõl
• A képviselõ-testület foglakozott a 2013-as év pénzügyi koncepciójával, a jövõ év feladataival. A
jövõ év fejlesztésekhez kötõdõ költségeinek nagy része a szennyvíz
beruházás befejezésébõl, az óvoda
hatodik csoportjának elhelyezésébõl, valamint az intézmények fûtésrendszerének megoldásából fog
adódni. Olyan további fejlesztési
feladatokra is felkészülnek, mint: a
belterületi úthálózat korszerûsítése,
az óvoda bõvítése, az iskola energetikai felújítása, esetleges bõvítése, a
kultúrház épületének korszerûsítése, az intézmények energetikai felújítása stb.
SUKORÓ
Az október 25-i ülésrõl
• Sukoró jóváhagyta a gárdonyi járással kötött megállapodást.
A járási feladatok ellátásához 1 fõt
és eszközöket adott át. • A település orvosi ügyeletét a jövõben a
velencei szakorvosi rendelõben
látják el. • A Sukorói Borbarát

Önkormányzatok

Testületi tükör
Egyesület használhatja a Sukoró
nevet.
A november 5-i ülésrõl
• A testület nem adja állami
mûködtetésbe iskolaépületét január 1-tõl, a pedagógiai munka
azonban állami fenntartásba kerül. • A település átvette a néprajzi ház fenntartói jogát, amely
korábban a megyei múzeumi intézményrendszerhez tartozott.
NADAP
A november 13-i ülés
• A közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen a gárdonyi
járáshoz való csatlakozás is szóba
került. A településen valószínûleg
ügygondnok tartja majd a kapcsolatot a járási hivatallal. A település
iskolája állami fenntartásba és mûködtetésbe megy át. Wagner Péter
polgármester elkészítette az elmúlt két évrõl írt beszámolóját,
ami a www.nadap.hu-n olvasható.
GÁRDONY
Az október 10-i ülésrõl
• Mivel a polgármesteri hivatal felújítására beadott pályázaton
csak 75 millió forintig finanszírozzák a projekteket, így az e feletti
részt önerõbõl kell kifizetni. • Az
agárdi óvoda pályázatból finanszírozandó energetikai felújítását
a Zámbó és Társa Mérnökiroda
tervezi. • A testület nem kívánt élni a Park strand kempingben eladóvá vált pavilonok elõvásárlási
jogával.
Az október 23-i ünnepi ülésrõl
• A testület ünnepi ülésén posztumusz díszpolgári címet adományozott a januárban elhunyt Klausz
Gábor alpolgármesternek. Mûvelõdésügyért kitüntetésben részesült
a Trautsch Ildikó Éva és Trautsch Éva
Edit zenész testvérpár valamint
Gartainé Mérõfi Ilona óvodaigazgató. Gárdony Városért kitüntetést
kapott a helyi Bandiera zászlóforgató csoport.
Az október 29-i ülésrõl
• A testület a Dinnyés-Gárdonyi tóparti bicikliút tervezéséhez
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével bízta meg a White and
Partners Consulting Kft-t. (November elején került benyújtásra a
közel 300 millió forint projektöszszegû pályázat „Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai
szolgáltatások fejlesztése” címmel,
amely a Velencei-tó déli partján húzódó kerékpárút megvalósítását
tartalmazza — a pákozdi csomóponttól az Üdülõk útjáig).
A november 14-i ülésrõl
• Gárdony város testülete úgy
döntött, hogy a Chernel István Általános iskola és Gimnázium, valamint a gárdonyi iskola épületének mûködtetését nem képes vállalni, ezért azt állami kezelésbe
adja. • A város a dinnyési óvodában tornaszoba kialakítását és az
óvoda energetikai felújítását ter-

vezi. A terveket a Marczell Mérnöki iroda készíti.
A november 28-i ülésrõl
• A testület megvonta a gazdálkodás háromnegyed éves mérlegét,
s számba vette a jövõ évi költségvetés irányelveit. A központi költségvetés által nyújtott támogatások
csökkenni fognak az állami feladatátvállalásoknak
köszönhetõen.
• Értékelték a város szociális ellátásait. 2012. november 1. napjáig Gárdony Varos Önkormányzata
összesen 46.839.000,-Ft-ot biztosított a pénzbeli es természetbeni
szociális ellátások fedezetére. A
kedvezményes étkeztetés iránti
igény drasztikusan megnõtt. A tervezett 54 fõhöz képest ma átlag 62
fõ étkezik naponta.
KÁPOLNÁSNYÉK
A november 12-i ülés napirendjrõl
• A Római Katolikus Egyházközség pályázatához vált szükségessé a templom melletti régi
iskola épületének helyi védelemben történõ részesítése, mivel a
templom és a plébánia épülete is
ugyanazon a helyrajzi számon van.
• Korábbi ülésen döntés született
az önkormányzat rövid távú beruházásairól: az óvoda felújításról és
bõvítésrõl, játszótér építésérõl és az
Ady Endre utca szélesítésérõl.
Most a szükséges közbeszerzési eljárásokról döntöttek.
A november 26-i ülés napirendjérõl
• Közmeghallgatással kezdõdött a testületi ülés, melynek fõ témája a 2013. évi költségvetési
koncepció volt. Miután még igen
képlékeny az önkormányzatoknak nyújtandó finanszírozás, csak
nagy bizonytalansággal lehet tervezni. Sok függ attól, hogy az iskolát hogyan veszik át (jó esetben
a tulajdonjoggal együtt), mert a
közeljövõben az épület felújítására, a fûtésre sokat kellene költeni.
Az adóbevételek emelkedésére
sem lehet számítani, ugyanakkor
az energiaköltségek emelkednek.
A koncepció tervezésekor a várható hiány 33 millió forint. • A III.
negyedév végéig a bevételek kedvezõen alakultak és fedezetet
nyújtottak a biztonságos mûködtetéshez, sõt 40 millió forint lekötött pénzeszközzel rendelkezik az
önkormányzat. A megtakarítás
szükséges tavasszal az óvoda felújításához, bõvítéséhez. A pozitív
gazdálkodás alapján a testület elfogadta a tájékoztatót. • Az önkormányzat rákényszerült a helyi
iparûzési adó emelésére, így az elfogadott új adórendelet nyomán
2013. január 1-tõl 2% lesz az adómérték, míg az alkalmanként végzett iparûzési tevékenység után
4.000.-Ft-ot kell fizetni naponta. •
Márciusban nyújtotta be az önkormányzat a mûfüves pálya felújítására a pályázatot. Közel 18 millió
forint a támogatás összege. A képviselõ-testület a közbeszerzési eljárást is meghirdette a beruházás

megvalósítása érdekében. • Körzeti megbízottunk elköltözött, a
rendõrkapitány kérése, hogy az
önkormányzat biztosítson továbbra is lakást erre a célra. A képviselõk véleménye, hogy csak abban
az esetben tegyenek eleget a kérésnek, ha a körzeti megbízott
munkaideje jelentõs részét a településen tölti. • Emelést tartalmazott az elõterjesztés amiatt, hogy
Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodási Konzorciumot tömörítõ
több mint 170 településre január
1-tõl egységes lesz a díjmérték.
Évente 29.130.-Ft lesz a szemétszállítási díj, amely tartalmaz 52
alkalomra háztartási hulladékszállítást, 12 alkalmas háztól szállítandó szelektív gyûjtést, 8
zöldhulladék-szállítást és 1 lomtalanítás. A beépítetlen ingatlanokra
az alapdíj 30%-át kell fizetni. Megmarad a 70 éven felüli nyugdíjasok 50%-os díjkedvezménye.
• Vörösmarty szellemét ápolva
döntöttek úgy a képviselõk, hogy
az önkormányzat átveszi a Vörösmarty emlékház fenntartói jogát,
nem engedi át vállalkozóknak.
Éves szinten 900 ezer forintba fog
kerülni a mûködtetés, de a hasznosítás bõvítésével keletkezõ bevételek ezt csökkenthetik.
VELENCE
A november 19-i testületi ülés napirendjérõl
•Velence költségvetési helyzete jelenleg nem akadályozza a feladatellátást, ugyanakkor a helyi
adó- és idegenforgalmi bevételekbõl hiányzik mintegy 60 millió forint, amelynek pótlására hitelt
kívánnak felvenni. • A város közbeszerzési eljárás formájában keres banki szolgáltatót, amit az
önkormányzatok adósság-átvállalása körüli bizonytalanság nehezít. A 2013. évi költségvetési
koncepció elkészítését ez a probléma nagyban nehezíti — elképzelhetõ, hogy csak 2013 elsõ félévének
végén állnak majd rendelkezésre a
szükséges adatok. • Az egyebek
napirendi pontban Velencei-tó Kapuja elkészült létesítményeinek
téliesítésérõl tárgyaltak: a feladat
6-10 millió forintnyi kiadással jár,
ugyanakkor a tavalyi télen már állagromlást szenvedett épületek
számára az újabb tél védelem nélkül végzetes lehetne. Döntés híján
a kérdésrõl soron kívüli ülésen
tárgyalnak tovább. • A napirendek utáni közmeghallgatáson szóba került az elkészült, de még át
nem adott vasúti aluljáró ügye,
amely több kilométeres kerülõre
kényszeríti az arra járókat. A használatbavételi engedély már megszületett, a forgalom várhatóan a
december 31-i projekthatáridõ
elõtt (talán már a hónap elsõ napjaiban) megindulhat. Elhangzott,
hogy a település két hajléktalanja
nem élt a felajánlott téli elhelyezési lehetõséggel, a következõ hónapokban kiemelt figyelmet fordítanak rájuk. A közelmúltban sajnos egy kihûléses haláleset is történt.

Hirdetés
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Tókörnyéki ügyek

Tófogyatkozás
Több mint egy éve, 2011 októbere óta az
alsó szabályozási szint környékén, idén
júliustól pedig jelentõsen a küszöbérték
alatt van a Velencei-tó vízszintje. A látványos tófogyatkozás egyértelmû oka a
csapadékhiány. Ha az alacsony vízszint
tartósan így marad, annak ökológiai és
turisztikai szempontból is káros hatásai
lehetnek, ugyanakkor a hátrányokat a
horgászok már az idei szezonban is érzékelték.
Az északi-parti öblözetek kiszáradtak,
a parti horgászat megnehezült, ugyanakkor a jó helyismerettel rendelkezõ, a mélyebb gödröket megtaláló horgászok akár
jól is járhattak a tó vízszint-csökenésével.
Összességében azonban az aszály mindenképpen elõnytelen a horgászat szempontjából: a hagyományos ívóhelyek egy
része szárazon marad, kevesebb ivadék
jut természetes úton a tóba, ráadásul a
halevõ madarak (mindenekelõtt a kormoránok) dolga is könnyebbé válik: a sekélyebb vízben nehezebben bújik el
elõlük a hal.
A horgászlétszámon egyelõre nem látszanak a változás jelei: évek óta nagyjából ugyanannyi pecás keresi fel a
Velencei-tavat. Bár a pontos számukat
nehéz meghatározni, a Magyar Országos

Eltûnt alóluk a víz

horgásznapok alapján az éves engedélylyel rendelkezõk 10—15-ször annyi napot
töltenek horgászattal, mint a napi típusú
engedélyeket kiváltók, vagyis az „átlagos velencei-tavi horgász” éves jegyet
vált, és kora tavasztól késõ õszig idõrõl
idõre felbukkan a parton.
Mint Sebestyén Andrástól, a
szövetség kirendeltségvezetõjétõl megtudtuk, az érvényes halgazdálkodási terv szerint a
MOHOSZ évente horogérett (vagyis már kifogható méretû)
pontyból közel 300 mázsányi
mennyiséget helyez ki. Ennek 80
százalékát a nyári szezonban,
két-három heti gyakorisággal,
25—35 mázsás tételekben hét különbözõ telepítési helyen a déli és
az északi parton közel egyenlõ
arányban elosztva telepítik, a
A Császár-víz kiszáradt medre szeptemberben
többi a tavaszi és az õszi idõszakHorgász Szövetség (MOHOSZ — a vízte- ban kerül a vízbe. A pontyállomány folyarület kezelõje) adatai szerint az éves és a matos utánpótlása érdekében a nagyobb
napi típusú — egy-két-három napos, illet- darabszámban kihelyezhetõ ivadék korve heti — engedélyek átlagos eladása osztályokból is telepítenek, egy és kétnyaalapján nagyjából 8—10 ezer fõ horgászik ras növendék pontyból 100 mázsa feletti
rendszeresen a tavon. Az ún. számított mennyiségben (ez darabra a kihelyezett

méretes pontyok darabszámának négy-ötszörösét is kiteszi), az elõnevelt és zsenge
ivadék kihelyezések pedig az 1,5 millió darabot is meghaladják. A ragadozó állományok pótlását elsõsorban elõnevelt csukaés süllõivadék kihelyezésekkel biztosítják
— ezeket évrõl évre a tavaszi idõszakban
több százezer darabos nagyságrendben telepítik. Õsszel ezer darab feletti mennyiségben növendék méretû csukák és süllõk
szabadon engedésére is sor kerül.
Hogy a fenti halmennyiség sok vagy
kevés, azt objektív alapon nehéz eldönteni: a horgászok nyilván többet is elviselnének, ugyanakkor a kihelyezésnél a tó
természetes eltartóképességére, meg a
pénztárcára is figyelni kell (a halat végsõ
soron a horgászengedélyt vásárlók fizetik, a költség beépül a jegyek árába). Az
viszont bizonyos, hogy a halállomány
fenntartásához a természetes szaporulatra is szükség lenne: néhány év múlva valószínûleg érezhetõ lesz majd az idei
száraz nyár hatása.
Komolyabb halpusztulás Sebestyén
András szerint szerencsére régóta nem
volt, és a rendszeres ellenõrzésekkel a halorzás is kordában tartható: haltolvajok elfogására utoljára 2008-ban volt példa,
emellett évi 1—2 illegálisan kihelyezett hálót és alig valamivel több fenékzsinórt találnak a halõrök, vagyis a hallopás nem
számít igazán jelentõs problémának.
Viszonylag népszerû a térség horgászai
(inkább a helyiek, mit a vendégek) körében a Császár-víz befolyója, ám — mivel a
tavat tápláló legjelentõsebb vízfolyásnak
nincs halászati kezelõje — ott valójában
nem lehet jogszerûen horgászni. Sajnos a
patak az õsz folyamán ki is száradt, rengeteg hal megfulladt (a szakértõktõl sem sikerült megtudnunk, hogy kinek a feladata lett volna a halak kimentése). A meder láthatóan erõsen feltöltõdött állapotban van, emiatt magas vízszint esetén a
víz egy része nem is jut be a Velencei-tóba,
hanem kifut a környezõ földekre. A kotrás legalább egy évtizede indokolt lenne,
forrás azonban nincs rá — mesterséges beavatkozási lehetõség híján a tó vízmagasságát továbbra is fõként a csapadék befolyásolja majd.
Hargitai Miklós
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Velencei-tavi turizmus:
szezonzárás, projektnyitás
Projektnyitó, és egyben az idei idegenforgalmi szezont értékelõ
szakmai napot tartott novemberben a gárdonyi helyi és a Velencei-tó térségi TDM szervezet. Az apropó két folyamatban levõ, öszszesen több mint 128 milliós támogatás révén megvalósuló
turizmusfejlesztési program elindulása volt, de a résztvevõk beszéltek a tókörnyéki idegenforgalom idei eredményeirõl, valamint
néhány nagyobb, a térség arculatát és vonzerejét jelentõsen befolyásoló beruházásról is. A hallgatóság zsúfolásig megtöltötte a Simon Panzió és Borház elõadótermét. Az érdeklõdés részben a
színes elõadói körnek szólt — elõadott többek között a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese, a Fertõ-tavi Turisztikai Szervezet osztrák ügyvezetõje és a TDM-ektõl, a helyi idegenforgalmi
vállalkozásoktól is érkeztek elõadók —, részben pedig a témának.

amelyet minden hónap második szombatján tartanak a Templomkert Hagyományõrzõ Turisztikai Központban — ezzel a
tevékenység nemcsak a turizmust, hanem a helyi gazdaságot is
élénkíti. A szakmai napon is bemutatott Mystery Guest-kutatás
(próbavásárlás-kutatás) elsõsorban a vendégek igényeit és elégedettségét mérte fel, releváns tapasztalatokkal gazdagítva a szakmai szereplõket.
Kiderült például, hogy az ide látogatók a környezetet értékelik
a legtöbbre, és az ügyfélkiszolgálás „egyéb tényezõivel”, kiegészítõ szolgáltatásaival a legelégedettebbek. Az is kiolvasható az adatokból, hogy például az Agárdi Gyógy- és Termálfürdõ kiválóan,
a néhány részleges nyitvatartással mûködõ látnivaló pedig elég
szerényen vizsgázott a vendégek osztályzatai alapján. Az e-mailes
ajánlatkérésekre a próbavásárlók nagy számban nem kaptak választ, pedig manapság az utazásoknál is széles körben elterjedt az
internetes ügyintézés.
Ami a nemrég elnyert pályázatokból megvalósuló új projektet illeti, ebben a megszokott marketingelemek (turisztikai vásárokon
való részvétel, kiadványok stb.) mellett hangsúlyos szerepet kap a
velencei-tavi kedvezménykártya jövõ évi bevezetése, három
ökopark megvalósítása, valamint azoknak a kutatásoknak az elvégzése, amelyek a további konkrét fejlesztésekhez szükségesek
(milyen kép él a potenciális vendégekben a tóról és a térségrõl, milyen kedvezményekkel lehetne vonzóbbá tenni az idelátogatást,

A nyertes pályázat
Vagyis annak, hogy (a TDM-intézményrendszer felállítása óta elnyert mintegy 50 millió forint után) ismét „pénz állt a házhoz”, és
új lendületet kapott a vendégfogadás infrastruktúrájának kiépülése. A fejlõdés lehetõsége egy válság sújtotta esztendõben különösen értékes. Ahogyan Somossy Eszter TDM menedzser Hol
tartunk most? címû elõadásából kiderült, a vendégforgalmi adatok
idén a tavalyi, látható növekedést hozó évhez hasonlóan alakul-

tak (ez nagyjából 46 ezer vendéget jelent a kereskedelmi szálláshelyeken az év elsõ hét hónapjában a KSH szerint). A szinten tartás
illetve a bõvülés elsõsorban a négycsillagos kategóriájú szállások
belépésének köszönhetõ.
A változás ugyanakkor más területeken is kézzelfogható: a Velencei-tó és a tókörnyék immár egységes arculattal és összehangolt stratégiával jelenik meg az idegenforgalmi felhozatalban, és a
szezon széthúzásának elsõ jelei is látszanak. Ma már nem csak az
iskolai nyári szünet kezdetétõl augusztus 20-ig él a tópart: hoszszabbá és telítettebbé vált az elõ- és utószezon, a programok pedig
szinte az egész évet átívelik. A TDM-szervezet nem csupán turizmus-marketinggel és a vendégfogadás tárgyi feltételeinek javításával, hanem a humán oldali fejlesztésekkel (az idegenforgalomban
dolgozók számára szervezett képzésekkel és nyelvoktatással, tudástár-építéssel, a térségi szakmai kapcsolatok és együttmûködés
tudatos erõsítésével), gyakornoki program mûködtetésével is dolgozik ezért. Új, szezonfüggetlen elemként megjelent a kínálatban
a helyi termékek forgalmazása,a dinnyési Helyi Termelõi Piac,

Velencei-tó térségi TDM szervezet 88 435 923 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert el a TDM szervezetek fejlesztését célzó pályázati konstrukción, az ÚJ Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország — Egészségipari
Programjának keretén belül, a Velenceit-tó Térségi TDM Nonprofit Kft.
(Térségi TDMSZ) tevékenységeinek fejlesztése címû, KDOP-2.2.1/A-112011-0005 azonosítószámú projektjének megvalósítására. A projekt
összköltsége 104 042 262 Ft, megvalósítási idõszaka pedig 2012. február 01-tõl 2014. január 31-ig tart.

milyen a terület szálláshely- és vendéglátó-infrastruktúrája, hol van
szükség bõvítésre, korszerûsítésre).
A legfõbb cél az eltöltött vendégéjszakák számának növelése, hiszen a legtöbb igénybe vett szolgáltatás ezekhez kapcsolódik. A leglátványosabb fejlõdés az egészségturizmus, az élõvizekhez kötõdõ
turizmus, valamint az aktív kerékpáros turizmus területén tapasztalható — utóbbi (Teker Zoltán, az egyik helyi kölcsönzõ vezetõjének
prezentációja szerint) olyan vendégeket hoz, akik többet költenek
(fõleg ételre-italra), és több látnivalót keresnek fel az átlag-turistánál, ugyanakkor színvonalasabb kerékpárutakra és az igényeikhez
jobban igazodó szállásokra vágynának.
L. Simon László kulturális államtitkár - aki házigazdai, turisztikai
vállalkozói és a kormány fejlesztési terveire rálátó politikusi minõségben tartott nyitóelõadást, többek arról számolt be, hogy központi források igénybevételével belátható idõn belül körbeér a bringaút
a tõ körül — az északi oldalon kiépített minõségben — illetve a déli
oldalon megtörténik a VVSI vizisport-bázisának felújítása és korszerûsítése, az északi evezõskomplexum modernizálása, meg talán a 40 évvel ezelõtt létesült, mára erõsen leromlott partfalak és
sétányok kijavítása is.
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A slágerekbõl épült nyaraló
Eisemann Mihály gárdonyi emlékei
Idén nyáron nagy sikerrel játszotta
Koltai Róbert társulata az Én és a kisöcsém címû operettet a velencei Északi
Strand színházi sátrában. A vidám darab zeneszerzõje, Eisemann Mihály sok
szállal kötõdött a tóparthoz. A komédia
jó néhány slágere is itt íródott, a szerzõ
gárdonyi nyaralójában a harmincas
évek derekán, mint annyi más feledhetetlen dallam.
Eisemann még sikerei kezdetén álló fiatal zeneszerzõ volt, amikor 1928-ban telket vásárolt Gárdonyban, az elsõ nagy
tóparti nyaralóparcellázásból. Akkoriban
még bárzongoristaként dolgozott a Stefánia úti Admiral bárban, de már ismerte a nevét az ország, és már mindenki
dúdolta a Harmath Imrével közösen írt
„Lesz maga juszt is az enyém” címû slágerét. És juszt is az övé lett a gárdonyfürdõi telek, amelyet valószínûleg Eisemann és családja villájának kertjében az 1930-as évek elején
részben e dal jogdíjaiból fizetett ki. A hamarosan felépülõ nyaralóba pedig nyil- kedvüket. Ha megkérték, a gárdonyi lan kislányt énekelte például, majd az
ván már elsõ sikeres operettje, a Miss vendéglõkben gyakran ült a zongora elõadás végén látványosan kicsavarta (az
Amerika honoráriuma is beépült, melyet mögé, s játszott az ifjúság kedvére. Egy elõre bevizezett) zsebkendõjét…
1929 januárjában mutattak be.
fürdõegyesületi összejövetelre „dobta
Lejárt Eisemann Mihályhoz a pesti
Eredetileg a Balatonon szerettek vol- össze” állítólag a Bõg a tehén címû dalát mûvészvilág színe java, elsõsorban opena nyaralót vásárolni, de egy rokonuk, az egyik fürdõhelyi szépségnek, Bõde Lil- rettjeinek szereplõi. A nyaralóközönség
bizonyos Henger Józsi bácsi az egyik gár- lának, amit a lány úgy adott elõ, hogy olyan mûvészeket láthatott itt, mint Jávor
donyi földbirtokon volt intézõ, s amikor mögötte két fiú tehénbõrbe bújva produ- Pál, Páger Antal, Komár Júlia, Kiss Manyi
eljöttek õt meglátogatni, megtetszett ne- kálta magát a színpadon. Nyaralójában vagy Rökk Marika, akivel itt próbálták a
kik a nyugodt, szelíd környék, kedvet gyakran rendeztek zsúrokat, ahová eljár- Zsákbamacska címû operettet. Bársony
kaptak a Velencei-tóhoz, és itt maradtak. tak a Börgöndön gyakorlatozó, snájdig Rózsival és Dénes Oszkárral pedig az Én és
Épp akkoriban kezdõdött a parcellázás a pilóták is. De a zsúr nem tarthatott to- a kisöcsémet. Állandó szövegírója, Zágon
gárdonyfürdõi részeken.
vább éjjeli fél egynél, akkor lecsukta a István szinte itt lakott.
Eisemannak ez idõ tájt született két zongora fedelét, s mindenkit elküldött
A vidám nyaraknak a háború vetett
kislánya, Ilona és Erzsébet. Tehát a gyere- aludni. Máskor motorcsónakos kirándu- véget. A baráti társaságból többen odakek miatt is jó hasznát vették a
vesztek. Eisemannék Budán, Bimbó utKemény Zsigmond utcai nyaracai házukban húzták ki a front átlónak: a kislányok itt szabadon
vonulását. Nyaralójukba katonák vették
játszhattak, fürödhettek a sekély
be magukat, az oroszok lovakkal együtt.
vízben. Maga az épület nem volt
Kertjük nagy diófája pedig felfogott egy
éppen hivalkodó, csak egy egybombát, amely nem robbant fel, csak
szerû, sátortetõs ház. Talán a zenagy lyukat vájt a földbe. Így a ház véneszerzõ felesége (!) tervezte,
gül is szerencsésen megmenekült.
aki tanítónõ volt. Így mesélte e
A harcok elültével már jöttek is újra a
sorok szerzõjének néhány éve a
nyaralóba, rendet rakni. Nehéz idõk kökisebbik Eisemann-lány, Erzsévetkeztek. Bár villájukat nem államosítotbet. Szép virágoskertet is kialaták, Eisemannt indexre tették, nem kapott
kítottak a ház körül, s a fotók
megbízásokat. Az operett mûfaját akkoritanulsága szerint az országos híban giccsnek minõsítették. Ekkor újra bárrû zenemûvész sem restellt olyzongoristának állt. Nyaranta a gárdonyi
kor kapát ragadni, az ágyásokat
Karsay-féle cukrászdában (ma K&H fiók)
gyomlálni. De a billentyûket A nyaraló mai állapotában
szórakoztatta muzsikájával a vendégeket.
sem hanyagolta. Már reggel
Télen visszatért Budapestre, budai bárokodaült az ebédlõben lévõ pianínóhoz, és lásokat szervezett, nagy társasággal az ban játszott (az Old Firenzében). Csak a
játszott, próbálgatta az új dallamokat. északi partra. Olykor éjszaka is, ezek vol- forradalom után érte utol még egyszer a
Sok híres sláger született ezen a hangsze- tak a „moonshine partik”. Több jóté- siker: a Bástyasétány 77-tel. Gárdonyhoz,
ren: a Holdvilágos éjszakán, a Fekete Pé- konysági koncertet is vállalt, például a a tóhoz haláláig hû maradt. Sõt, a család
ter, a Bõg a tehén, a Handabandi és meg- gárdonyi katolikus templom építése ja- azután is megtartotta a nyaralót, amely
annyi, máig dúdolt dal.
vára, melyeken lányai is felléptek tánc- kissé átalakítva a mai napig megtalálható
A zeneszerzõ kedvelte a fiatalok, s ki- vagy -énekprodukcióval. Erzsébet egy- a Kemény Zsigmond utcában.
Csordás Lajos
vált a hölgyek társaságát. Kereste is a szer Kiss Manyi slágerét, a Szegény, ártat-
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Térségfejlesztés

Válságálló ipari park
Velencei-tó Térségfejlesztõ Közhasznú Egyesület
2481. Velence, Balatoni út 65.
tel: 22-470-212
info@velenceitoleader.t-online.hu
www.velenceitoleader.eu

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövõn.”
gróf. Széchenyi István
Mindannyiuknak fontos, hogy irodalmi, történelmi, népi hagyományaink, kulturális örökségünk, épített örökségeink, természeti tájaink, amelyeket elõdeink megõriztek, fenntarthatóságát
megõrizzük, magunk és a jövõ nemzedék számára.
A Velencei-tó Térségfejlesztõ Közhasznú Egyesület a Velencei-tó Helyi Értékeinek rendszerezését vállalta fel a fenntarthatóság megõrzése érdekében, Velencei-tó helyi termék, helyi
szolgáltatás, helyi érték szakmai anyag elkészítésével.
A szakmai tanulmány célja a Velencei-tó mint kiemelt üdülõterület, további fejlesztési irányainak megalapozását elõsegítõ, integrált szemléletû döntés elõkészítõ háttéranyag biztosítása. A
szakmai anyag a VELENCEI-TÓ HELYI TERMÉK, HELYI SZOLGÁLTATÁS, HELYI ÉRTÉK címmel mûködõ hálózatépítõ program (Velencei-tó Térségfejlesztõ Közhasznú Egyesület
mûködteti) keretében a Helyi Értékek értékleltárának rendszerezését tûzte ki célul. A térség kulturális örökségeinek
rendszerbefoglalása, felmérése feltérképezi a következõ idõszak
feladatait és a döntéshozóknak áttekinthetõ képet ad, lehetõséget biztosít a priorítások meghatározására.
Ha szeretne a közös munkában részt venni véleményét szívesen fogadjuk: kérdõív, adatlap letölthetõ a www.velenceitoleader.eu honlapról.

A projekt az MNVH Elnökségének értékelése
alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága jóváhagyásával valósult meg.

Az alapkövet idén márciusban rakták le, október végén
pedig már meg is nyílt
Pákozdon az M7 Ipari Parkban az elsõ, közel 2000 m2
alapterületû, multifunkcionális Vállalkozói Csarnok.

ja az M7 Ipari Park Kft (a terület is az övék), a kivitelezését
a Market Építõipari Zrt. végezte. A 370 millió forint értékû beruházáshoz 161 milliós
EU-támogatást nyertek. —
Igyekeztünk minden részletre
odafigyelni, és az épületet úgy
elhelyezni, hogy minél jobban
belesimuljon a tájképbe.
Az épület magasságát a
környezõ fák lombkoronaszintjéhez igazítottuk, az új
növények ültetésénél igazodtunk a helyi flórához, emellett
az M7-es autópálya érintett

A kis- és középvállalkozásoknak szánt, 500 négyzetméternyi irodát is magában foglaló épület máris 100 százalékban bérbe van adva, ez azonban még csak az elsõ lépés: a
következõ kihívás a környezõ,
kiváló infrastruktúrájú területek értékesítése lesz olyan
vállalkozások számára,
amelyeknek az autópálya,
Budapest és Székesfehérvár közelsége, a remek
közmûellátottság (a gáztól a vezetékes internetig),
az országos viszonylatban alacsonynak számító
(1,2%-os) ipar- ûzési adó —
természetesen a relatíve
alacsony telek árakon túl.
Takács János pákozdi polgármester az avatáson Tájba illesztett vállalkozói csarnok
úgy fogalmazott: több
szempontot mérlegeltek, ami- árokrendszerének kitisztításákor a beruházás engedélyezése val több évtizedes elmaradást
mellett döntöttek. A Velencei- pótoltunk — állítja Kokas Fetó közelsége miatt a környeze- renc, a beruházó képviselõje.
ti és tájképi értékek megõrzése
A park sajtókapcsolatait
alapvetõ elvárás. Ugyanakkor kezelõ Lukács Kata tájékoztafenntartható beruházásokra, tása szerint a csarnokban jeipari munkahelyekre is szük- lenleg a gipszkarton rendség van, amelyek segítik a né- szerek szerelését végzõ Bakart
pesség megtartását és a kö- Kft., illetve a fõként közmûzösség gyarapodását. Pákozd a építéssel foglalkozó OK Bau
fentiek jegyében évek óta sze- Építõipari Kft. mûködik.
repel az európai uniós pályázaA projektcég további fejtokon, eddig összesen mintegy lesztéseket is tervez az ipari
3 milliárdnyi fejlesztési forrást park területén: egy újabb pányertek. A településnek már lyázat révén 3000 négyzetmévan egy másik, „saját”, önkor- ter alapterületû vállalkozói
mányzati területen lévõ ipari csarnok építésébe kezdenéparkja is, de az már megtelt, öt nek.
vállalkozás mûködik benne. A
Hargitai Miklós
vállalkozói csarnok beruházó-
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Programajánló

Programok a Velencei-tónál 2012. december 8-tól 2013. január 31-ig
Acsa Szûcs Imre kiállítása A Biblia térképe
címmel január 8-ig látogatható Gárdonyban a
Református Egyház gyülekezeti termében.
DECEMBER 8. SZOMBAT
•7 órától termelõi piac a Hagyományõrzõ
központban Dinnyésen
• 9—12 óra között: Karácsonyi Jótékonysági
vásár Gárdonyban a Penny és a Spar között
— adománygyûjtés rászoruló családok megsegítésére
• 9—13 óráig adventi kézmûves foglalkozás
Pákozdon (gyöngyfûzés, papírtechnikák, karácsonyfadíszek) a Mûvelõdési Házban
• 9 óra 30-tól madárgyûrûzés és madáretetési módszerek tanulása Dinnyésen. Találkozás a Rózsa utca és a Rákóczi utca sarkán.
(Infó: 30/663 4630)
• 16 órakor Dinnyésen a Hagyományõrzõ
központban, 18.15 -kor Gárdonyban, a Nemzedékek Házában az Egyszervolt Mesezenekar Muzsikáló képeskönyv címû koncertje
gyerekeknek
• 17 órától Velencén az újtelepi katolikus
templomban a gárdonyi Alborada kórus koncertje

• Kökényszedõ túra Pákozdon. (Infó: 30/441
2135)
DECEMBER 9. VASÁRNAP
• Irodalmi Kávéház Vészi Magdolnával és
Kelemen Istvánnal Gárdonyban, a református
gyülekezeti házban. Téma: Gyermeksorsok
az irodalomban.
DECEMBER 12. SZERDA
• 16 órától idõsek karácsonya (az idõseket
köszöntik az óvodások) a pákozdi Mûvelõdési Házban
DECEMBER 14. PÉNTEK
• 17 óra: Falukarácsony Dinnyésen, Kákics
Táncház és közösségi kemence avató ünnepség
• Tegyük szebbé együtt a karácsonyt. Karácsonyi hangulatú összejövetelek hagyományának felelevenítése a gárdonyi iskola
tornatermében.
DECEMBER 15. SZOMBAT
• A felújított sukorói orvosi rendelõ átadása
és adventi ünnepség. (Részletek hamarosan
a település honlapján.)

• 14 órától a kápolnásnyéki Anna Képgaléria
elegendõ jelentkezõ esetén karácsonyi ajándékkészítõ foglalkozást tart gyerekeknek. Jelentkezés a 22/368 317-es vagy a 20/394

7549-es telefonszámon. Ugyanezen az elérhetõségen lehet bejelentkezni a magángaléria
megtekintésére, melynek képeibõl jutányos
áron vásárolni is lehet.
• 18 órakor karácsonyi hangverseny Gárdonyban: a Szent Efrém Férfikar koncertje a
gárdonyi katolikus templomban.
DECEMBER 16. VASÁRNAP
• Adventi kirakodóvásár és ünnepség Kápolnásnyéken, a mûvelõdési ház elõtt.
• Karácsonyi vásár Velencén a Közösségi
Ház udvarán (Újtelep, Iskola utca 4.). Kézmûvesek, helyi termékesek, ajándéktárgyas árusok, forralt bor, meleg tea, helyi finomságok! A
gyermekeket ingyenes ajándékkészítés várja
14 órától 15 óra 30-ig. 16.30-tól a kamarakórus karácsonyi énekeket ad elõ.
•17 órakor a velencei ófalusi katolikus templomban Jónás Judit és Végvári Köves Melinda növendékeinek koncertje. Zongorán
közremûködik: Incze Zsóka
DECEMBER 18. KEDD
• 16 órakor Halász Judit koncertje Apa figyelj
rám! címmel a Liget iskolarész (Kis u. 1.) tornatermében. (Infó: 22/589-200)
• 17 órakor községi karácsony Pákozdon, a
mûvelõdési ház színháztermében. Fellépõk:
Valter Ferenc a Magyar Állami Operaház magánénekese, Kassai István Liszt-díjas zongoramûvész.
DECEMBER 21. PÉNTEK
• 17 órától: Sóspataki Ferenc elõadása az
Agárdi Közösségi Házban: Megelõzés és gyógyítás címmel
DECEMBER 22. SZOMBAT
• 10 órától 18 óráig Karácsonyváró — jótékonysági városi program Agárdon: kirakodóvásár, szeretetvendégség, közös ebéd,
színpadi programok a Mikszáth Kálmán utcai
pavilonsoron

• Adománygyûjtõ program Velencén 12 órától, bábjátékkal, forralt borral, virslivel, saját
készítésû süteményekkel. 17 órától helyi zenészek és kórusok jótékonysági koncertje
Szomor Csongi õssejtbeültetési mûtétjére.
(infó: 20/5549195)
• 16 órakor az agárdi, 18 órakor a gárdonyi
katolikus temp- lomban rendezi karácsonyi koncertjét az
Alborada énekkar.
DECEMBER 23.
VASÁRNAP
•
Falukarácsony
Sukorón
DECEMBER 27.
CSÜTÖRTÖK
• Szent János napi
boráldás Agárdon.
• 17 óra 30-tól a
gárdonyi Nemzedékek Házában Sóspataki
Ferenc
tart

elõadást és diavetítést Bonsai stílusok címmel.
DECEMBER 31. HÉTFÕ
• Szilveszteri vacsora és program az agárdi
Csutora vendéglõben. Elõzetes helyfoglalással.
• Éjfél után tóparti tûzijáték a Vital Hotel
Nautisnál, Gárdonyban.
JANUÁR 26. SZOMBAT
13 órától kezdõdik a hagyományos ultibajnokság a Peregovits-vándorserlegért az
agárdi közösségi házban. (Infó:20/927 8742)
JANUÁR 25. PÉNTEK
• 18 óra: Nagyváradi Kiss Stúdió Színház
elõadása a Nemzedékek Házában: „ Egyszer
Mátyás király” - reneszánsz színpadi játék Mátyás király életérõl és koráról”
JANUÁR 30. SZERDA
• 17 órától: Sóspataki Ferenc elõadása az
Agárdi Közösségi Házban: Megelõzés és gyógyítás természetes eszközökkel, gyógyétkekkel és gyógyteákkal
JANUÁR 31. CSÜTÖRTÖK
• 17 óra 30-tól a gárdonyi Nemzedékek Házában Sóspataki Ferenc tart elõadást és diavetítést Bonsai stílusok címmel.

SPORT
DECEMBER 9. VASÁRNAP
• 10 órától Mikulás-futás a tó körül. Indulás
Agárdról a szabadstrand melletti nagyparkolóból.
DECEMBER 22-23. SZOMBAT—VASÁRNAP
• Karácsony Kupa teremlabdarúgó torna a
gárdonyi iskola tornacsarnokában. Jelentkezhetnek 16 év felettiekbõl álló csapatok.
Nevezési díj 10 ezer Ft/csapat. Jelentkezési határidõ: december 14. Információ: 06-20980-6181
DECEMBER 31. HÉTFÕ
• Délelõtt hagyományos Pezsgõfutás
Agárdon. Részletek lapzártánkig nem kerültek nyilvánosságra.
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Járás

Gárdony: januártól járásközpont
A közigazgatás átalakításának következõ lépése — 2013 januárjától — a járási
rendszer, illetve a járási hivatalok felállítása lesz. A közelgõ határidõ ellenére az
új szisztéma mûködésével kapcsolatban
még sok a bizonytalanság — az viszont
tudható, hogy Gárdony járásközpont
lesz, és a hatósági ügyintézés szervezete
illetve mûködése átalakul.
A januártól érvényes felállásban a járás a megye és a települések közötti közigazgatási területi egység, a járási hivatal
pedig a megyei kormányhivatal területi
kirendeltsége, amely közigazgatási és államigazgatási elsõfokú hatósági feladatokat lát el. Gárdony eddig is a kistérség
adminisztratív központja volt. A gárdonyi járáshoz fog tartozni — Gárdony mellett — Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd,
Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Velence,
Vereb és Zichyújfalu is (a korábban szintén ide sorolt Pusztaszabolcs végül a dunaújvárosi járáshoz igazolt), összesen
közel 30 ezer lakosa lesz. Mivel ez a felosztás némiképp átrendezi a térség településeinek kapcsolati hálóját, a változás
nyomán a buszközlekedést is át kell szervezni. A még mindig nem végleges elképzelések szerint egyablakos kor-

mányhivatali ügyintézés Gárdonyban
lesz, de a többi település sem marad ügyintézési lehetõség nélkül: az önkormányzatokon az ún. ügysegédek lesznek az
ügykezdeményezés és iratbefogadás
kulcsemberei, õk tartják a kapcsolatot a
helyi lakosság és a járási hivatal között.
A járási hivatalokhoz kerülnek az önkormányzatoktól átvett államigazgatási feladatok, az ügyintézõ személyzettel,
valamint az ingyenesen megkapott ingó
és ingatlan vagyonnal együtt. Azokat az
ügyeket, amelyekben bürokratikus (az
adott eljárásrendbõl vagy jogszabályból
levezethetõ) hivatali döntés történik, a járásokhoz telepítik, míg a helyi szempontok mérlegelését igénylõ ügyek a települési önkormányzatoknál maradnak. A
fenti logikába nem teljesen illeszthetõ bele — nagy vita is volt róla —, hogy az építési hatósági feladatokban sem a helyi
önkormányzatok szava lesz a döntõ:
ezek a járási központ jegyzõjének hatáskörébe tartoznak majd.
A járási hivatalokhoz a következõ feladatkörök tartoznak majd: szociális terület (például ápolási díj, közgyógyellátásra
való jogosultság, idõskorúak járadéka,
mozgáskorlátozottak kedvezményei),

gyám hivatali terület (családi jogállások
rendezése, gondnokság, családba fogadás, örökbe fogadás, kiskorúak vagyoni
ügyei), gyámhatósági ügyek (apaság elismerése, ideiglenes elhelyezés, védelembe
vétel, igazolatlan hiányzás és az iskolai támogatás folyósításának felfüggesztése), illetékekkel összefüggõ jegyzõi és okmányirodai feladat- és hatáskörök, lakcímnyilvántartás, állampolgársági ügyek,
a földrendezõ és földkiadó bizottságokkal
összefüggõ jegyzõi feladat- és hatáskörök,
szabálysértési feladatok, szakigazgatási
ügyfélszolgálatok.
A Gárdonyi Járási Kormányhivatal a
polgármesteri hivatal épületében mûködik januártól. Mivel az épület mûködtetésének költségei a hivatalt és a járási
kormányhivatalt a használt területek arányában fogja terhelni, a közös mûködtetés
elvben némi megtakarítást eredményez az
önkormányzat számára. A polgármesteri
hivatal dolgozói közül 19 fõ átkerül a járási hivatalhoz, így az õ bérköltségük is tehermentesíti a gárdonyi költségvetést.
Értesüléseink szerint a járás többi településérõl is átrendeltek egy-két korábbi önkormányzati dolgozót a járási hivatalba.
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