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Kéthavonta közéletrõl, kultúráról, kikapcsolódásról
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A tó arca

Turbina, a Pop Strand motorja
Harminchatodik nyári szezonját éli az
agárdi Pop Strand, a „nagy generáció”
egyik legfontosabb nyári rockszínpada.
Alapítójának, Turbók Jánosnak, „Turbinának” van mirõl mesélnie.
— Ki találta ki a Pop Strandot?
— Magyar Istvánék az agárdi költségvetési üzemtõl kerestek meg 1976—77 telén a
Kertészeti Egyetem Klubjában, amit vezettem, és hívtak, hogy jöjjek, csináljak itt valamit a fiataloknak, mert az 1971-es
kormányprogramból teljesen kimaradtak
a kulturális beruházások. Emlékszem, magáztak. Voltam vagy huszonkét éves... Persze, mindjárt hangot váltottam, aztán
nyárra lejöttem és megcsináltuk az elsõ
Pop Strandot. A színpad úgy nézett ki,
hogy a városgazdálkodási üzem szemétszállító pótkocsijait húzták be ide a traktorok, és azokat láncoltuk össze. A Generál
volt az elsõ fellépõ, aztán következett a Piramis, az Omega, az LGT. Ezek minden évben lejöttek, amíg be nem tiltották a
színpadot.
— Betiltották?
— Hogyne, 1979-ben. Akkor már hírünk ment mindenfelé, népszerûek lettünk, és beterveztünk egy OmegaPiramis hétvégét 1979. július 21—22-én,
szombat-vasárnap, az akkori két legnépszerûbb csapattal. És akkor pénteken
egyszer csak szóltak, hogy vége, nincs tovább Pop Strand.
— Miért?
— Állítólag azért, mert hétfõn húsáremelés volt és attól féltek, hogy a koncerten a tömeg botrányt csinál. A Déli
pályaudvaron nem engedték felszállni a
vonatra a fiatalokat, mindenkit lökdöstek
haza, aki mégis feljutott, azt nem engedték leszállni, komoly rendõri készültség
volt. Mégis sokan lejöttek. Emlékszem,
Som Lajossal ott voltunk a tömegben a Nádas elõtti lángossütõnél, amikor a rendõrök valahogy megtudták, hogy én
vagyok a szervezõ, s elkezdtek mutogatni
rám: ez a Turbók, ez a kölök? Miatta nincsenek hétvégéink? Majdnem megvertek
mint fõ bajkeverõt. Ha akkor azt a koncertet meg tudjuk tartani, sokat javított volna
az addigi hiányos mûködési
feltételeinken. Helyette jött
több év szünet. Bár még egy
koncertet engedélyeztek a
következõ hétvégén, a Dinamit
bemutatkozó buliját, de azt is komoly közbenjárásra. A Videoton vezérigazgatója, Papp
elvtárs segített.
— Meddig tartott a betiltás?
— 1983-ig. Közben persze
szerveztünk ezt-azt, volt például egy Korál-koncert a
Napsugár strandon, de nem
mint Pop Strand. Az áttörést

végül egy R-Go bulival sikerült elérni.
Szikora Robi együttese akkor alakult, s
1983 augusztus 20-án két koncertet is rendezhettem nekik, egyet a Budapest Sportcsarnok melletti parkolóban, s egyet itt,
az agárdi Tini Strandon, amire annyian
jöttek el, hogy még a kikötõ is tele volt
emberekkel, csónakok süllyedtek el. És
akkor megérezték odafönn, hogy valamit
engedni kell. Következõ évben engedé-

Színpadon, akcióban

lyezték az R-Go-t, az István, a királyt és a
Hungáriát. Újraindultunk.
— Volt olyan pillanat, amikor azt gondoltad, abbahagyod?
— Amikor Kunos meghalt 1993 júliusában, akkor pont beteg voltam. Elõtte három héttel volt egy csúnya balesetem.
Egy IFA ránk borult menet közben az
M7-esen június 18-án, többszörös koponyatörésem volt, sokáig lábra se tudtam
állni. Végül saját felelõsségre kiengedtek
a kórházból, s egybõl húztam Agárdra,
mert jött az Edda-tábor, pedig feküdnöm
kellett volna otthon. És akkor váratlanul
meghalt Kunos a nagykoncert napján,
szombat hajnalban. Azon a napon úgy
éreztem, hogy minden összeomlik, nincs
több erõm, szerintem kaptam egy kisebb
agyvérzést is. Itt volt háromezer eddás,
félõ volt, hogy atrocitások lesznek.
— Mi vitt tovább?
— Nagyon sok levelet kaptam, nagyon

sok biztatást a rajongóktól. Tulajdonképpen
ez hajt máig, mert amúgy mindig „ûzött
vad” voltam. Pedig sok úttörõ dolgot rendeztünk itt, országos táncversenyeket, országos halászléfõzõ versenyt, or- szágos
teniszversenyeket és 1979-tõl, a Balatont
megelõzve jégpályát. Mi szerveztünk elõször rajongói táborokat, az Edda-tábort tíz
évig. Volt VIP, R-Go, rock and roll tábor, de
azért is csak lecseszést kaptam. Itt csináltuk
az elsõ országos Fidesz tábort,
Deutsch Tamás, Orbán Viktor itt focizott a strandon. De mindezek ellenére máig nem sikerült ideális
körülményeket elérnem, a turisztikai
rendezvény pályázatokból a támogatásokat mások kapták. Most legalább egyéb probléma nincs, csak a
pénz. A gárdonyi városvezetés felimerte a Pop Strand értékei és jó a
kapcsolatunk, tizenkilenc önkormányzattal kötöttem együttmûködési szerzõdést, aminek köszönhetõen nagyon sokan tudnak bejönni a
koncertekre elérhetõ áron.
— A mai fesztiválok mellett hogy
tud a Pop Strand talpon maradni?
— Megjegyzem, Gerendai Karcsi
itt találta ki a Szigetet, amikor
1991-ben részt vett az elsõ Edda-táborban. Itt kezdõdtek az ötnapos, sátorozós,
koncertezõs táborok, csak nem igazán
voltak meg hozzá a feltételek. A Pop
Strand másról szól. Itt minden nyári hétvégén adni kell valamit a nyaralóknak.
Erre van igény. A program letisztult. Itt
nincsenek celebek, csak akik évtizedek
óta bizonyítottak, és hozzá tartoznak a
Pop Strand történetéhez, vagy beleillenek a profilba. Végül is rangot ad, hogy
ez a legrégibb szabadtéri rockszínpad
Cs. L.
Magyarországon.
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Tóparti napló

Forró nyár, kormányfõi látogatással
A Tóparti Napló címû oldalunkon az elõzõ megjelenésünk óta történt fontosabb
tóparti eseményekrõl számolunk be.
Fontos híreket hozott a nyár eleje a tóparton. L. Simon Lászlót, a körzet országgyûlési képviselõjét Szõcs Géza lemondása után június 18-tól kulturális államtitkárrá nevezte ki Áder János köztársasági elnök. Ezzel elmondható, hogy a tó
vidékérõl származó, a Velencei-tó értékeihez különösen ragaszkodó személy irányítja a jövõben a magyar kultúrpolitikát. A kinevezést követõen Orbán Viktor miniszterelnök magánlátogatáson kereste fel az új államtitkárt agárdi otthonában, s látogatást tett mezõgazdasági
vállalkozásában. A képviselõ családtagjaival, Tóth István gárdonyi polgármester
társaságában fogadta a kormányfõt.
A fürdõszezon kezdete igazi strandidõt hozott, aminek köszönhetõen a
szabadstrandok megteltek, de a fizetõs
strandokon is volt végre forgalom. Igazán biztatóan indult a nyári évad. Július
elején beindultak a nyári zenés színpadok is. A tóparti nyár legnagyobb bulija-

ként beharangozott EFOTT július elején
közönségcsúcsot döntött. (Beszámolónkat lásd alább.) A Pop Strandon sokan
voltak kíváncsiak Caramelre, s még többen az immár hagyományos, július közepi Edda-fellépésre. A velencei Északi
Strandon, az EFOTT elvonulta után július közepén beindult a nyári színházi szezon is. A tóparthoz sok szálon kötõdõ
Eisemann Mihály remek zenés komédiáját, az Én és a kisöcsémet láthattuk elsõként élvezetes elõadásban, Koltai Róbert
társulatával. Nadapon a hónap utolsó
szombatján rendezték meg a hagyományos sváb bált a szintezési õsjegy melletti sziklák alatt. Több rendezvény elmaradt: a Pop Strandon a Neoton koncert az idõjárás fenyegetése, a már tavaly
is hiányolt gárdonyi Country Fesztivál
pedig technikai okok miatt.
A július elejétõl jellemzõ, viharokkal
szeszélyeskedõ idõjárás, néhány fürdõzõt,
vitorlázót is veszélybe sodort: a hónap közepéig több mint harminc embert kellett
kimentenie a gárdonyi vízirendõrségnek.
Június 18-án világháborús gránátot találtak az egyik gárdonyi strandon a vízben.

Június végén agárdon, július elején Kápolnásnyéken, a horgásztó mellett gyulladt
ki egy ház. Az esõzés miatt július 26-án
leomlott a gárdonyi református parókia
évszázados vályog épületének sarka.
Agárdon elkészült a katolikus templomkert átalakítása, új sétaúttal, pergolával, a Szövetkezetek úti fasorban elkezdték kiépíteni a Dékány András sétányt, melyet augusztus 20-án adnak át,
az Agárden mellett készül az új játszótér.
Pákozdon befejezéséhez közeledik a
csatornaberuházás, Sukorón elkészült a
fõút forgalomcsillapítása, s tervbe vették a
Borbás-hegyi kilátó, valamint az Ördöghegy lábánál az Ördög-kemence megépítését. A Velencei-tó kapuja beruházás
leállása ügyében folytatott nyomozást
újabb két hónappal meghosszabbította a
fõügyészség, eközben a velencei önkormányzat közbeszerzést írt ki a projekt befejezésére. Kápolnásnyéken a vasút alatti
autós aluljáró megnyitása július 17-én
megtörtént, a velencei közúti aluljáró mûszaki átadás-átvétele július 16-án kezdõdött, a megnyitásának tervezett idõpontja
Cs. L.
október eleje.

A vihar sem mosta el a fesztivált
Több mint 85 ezer vendég,
mintegy 300 fellépõ, változatos (a fülledt kánikulától a
dühöngõ viharig a teljes nyári választékot felvonultató)
idõjárás, sûrû sportprogram ezek voltak a velencei EFOTT
legfõbb jellemzõi. A szórakozást sem az olykor barátságtalan elemek, sem a szúnyogok
nem tudták elrontani: sikerrel
zárult a tópart idei szezonjának legnagyobb tömegrendezvénye.
A Csík zenekar nyitóbulija

Egy átlagos évben nagyjából 70 ezer fizetõ nézõ szokta
felkeresni az Egyetemisták és
Fõiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, most viszont
ennél mintegy 20 százalékkal
többen jöttek el, ami egyértelmû rekord az 1976 óta létezõ
fesztivál történetében. A kimagasló érdeklõdés részben a hazai és külföldi „húzónevekkel” gazdagon tûzdelt fellépõgárdának, részben a Budapesthez közeli helyszínnek
szólt (utóbbit bizonyítja, hogy
szokatlanul magas volt a csak
egy-egy koncertre vagy estére
lerándulók aránya, amirõl bárki meggyõzõdhetett például a
Délibõl Velencére tartó esti vo-

natokon: a legtöbb zsúfolásig
volt EFOTT-karszalagos diákokkal).
A nyitóbulit, a Csík zenekar
Presser Gáborral, Mezõ Misivel
és Dresch Mihállyal turbósított
nagykoncertjét mintegy háromezren nézték végig, felváltva
tapsolva és hessegetve a szúnyogokat — és ez még csak a
nulladik nap volt, az igazán
nagy tömegeket megmozgató
programok csak ezután következtek. Információink szerint
a Quimby, a DubFX, a 30Y és a
Tankcsapda koncertjén voltak
a legtöbben (ami annak fényében különösen szép teljesítmény, hogy az utóbbi csapat

közönségére a rockzene elõtt
már a vihar is lecsapott).
Az EFOTT (ahogy a neve is
jelzi) elsõsorban a felsõoktatásban tanulók fesztiválja,
amit emiatt a politikusok is
elõszeretettel keresnek fel
„közönségtalálkozók” végett.
Ez alkalommal is több kitelepülést láthattunk a helyszínen, és a semleges szemlélõnek leginkább az tûnt fel,
hogy a hallgatók politikai preferenciái — ha erre a standokhoz közel merészkedõk számából következtetni lehet —
nem feltétlenül egyeznek meg
a „felnõttekével”.
Személyes tapasztalat, hogy

parkolni kiválóan lehetett az
Északi-strandnál, a vonattal érkezõket viszont kiadós séta
várta, végig a megfeneklett Lídó-beruházás kerítése mellett.
Az is igaz ugyanakkor, hogy
akinek tellett rá, úri kényelemben is utazhatott, a velencei
vasútállomás elõtt ugyanis —
szokatlan látványt nyújtva —
hosszú sorban álltak a taxik.
Ha valaki még nem járt hasonló helyen, a leginkább talán
azt nem érti, hogy mit csinálnak a vendégek napközben — a
koncertek ugyanis este vannak. Nos, ez a kérdés a Velencei-tó partján eleve kevéssé
releváns, de az idei EFOTT legalább annyira a sportokról is
szólt, mint amennyire a zenérõl — többek között strandfoci,
röplabda, sárkányhajó-verseny, kviddics-kupa színesítette a nappali programkínálatot.
És voltak színházi elõadások
is, meghökkentõ sikerrel.
Akinek pedig még jutott rá
energiája, az a színpadok energiaellátásához is hozzájárulhatott: ehhez csak egy elektromos
biciklit kellett tekerni, amire a
fülledt melegben is mindig
akadt jelentkezõ.
Hargitai Miklós
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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.
Sukoró
(A március 21.-i és a május
2-i ülés napirendjébõl)
• A település belterületén
kiépítendõ kerékpárút-hálózat megvalósítására nyújt be
pályázatot az önkormányzat.
• A testület úgy foglalt állást, hogy fenntartja a jelenlegi
intézményi társulást a Felsõvárosi Általános Iskolával, és azt
az 5—8. osztályra is kiterjeszti,
így a német nemzetiségi oktatást a tanulók a felsõbb évfolyamokon is igénybe vehetik.
• A rendelõ korszerûsítése
miatt az orvosi ügyelet október 1-tõl a velencei térségi
Szakorvosi Rendelõintézetbe
költözik.
Gárdony
(A július 4-i ülés napirendjébõl)
• A testület támogatta a
Pop Stranddal való együttmûködést, amelynek keretében a város helyi lakosai
félárú kedvezményt kapnak a
koncertbelépõkbõl.
• A Tófelügyelõsége vállalta, hogy az agárdi strand partfalát a közmunka program
keretében megjavítja, amenynyiben a város az építõanyag
árával hozzájárul.
•A város megalkotta a kirí-

Önkormányzatok

Testületi tükör
vóan közösségellenes magatartásokról szóló új rendeletét,
amely alapján akár 50 ezer forint helyszíni és 150 ezer forint
közigazgatási bírsággal sújthatók az ilyen esetek (pl. a város
címerével, zászlójával való
visszaélés, a kegyeleti rend
megsértése a temetõkben, hulladékkezelési szabályok megsértése, ingatlan és környékének elhanyagolása, a Velenceitóba bármilyen háziállat beengedése, stb.)
• Döntöttek a képviselõk a
Posta utca és a Káka utca
burkolatfelújítására illetve kátyúzásra vonatkozó pályázatkiírásról. A pályázat eredményérõl a július 25-i ülésen határoztak: a Posta utca és a Káka utca burkolatújítását a
Puhi-Tárnok Kft., a kátyúzást
az Útépszerv Kft. végezheti.
• Gárdony városrészeiben
lebontják a régi, elavult játszótereket; minden városrészben egy-egy kijelölt játszóteret hagynak meg, amelyek
megfelelnek az elõírásoknak.
• Hozzájárultak a képviselõk, hogy mûfüves labdarúgó
pálya és új öltözõ épüljön az
agárdi parkerdõben, pályázati pénzbõl, 7.2 millió forintos
önrésszel.
• Naturista kemping céljára
hasznosítja a volt Cerbona
kempinget az ALBA-Posta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Gárdonyban s a kemping telkének partig meghosszabbított
sávját, 4156 négyzetmétert,
amely a Panoráma szabad

partszakasz része, bérletbe kérte október 1-ig. A területet zárt,
nem átlátható kerítéssel kell elhatárolnia a vállalkozónak,
• Csóbor Jenõ 2011-es Rajnai rizlingjét szavazták meg
idén a képviselõk a városos
borának.
(A július 25-i ülés napirendjébõl)
• Az önkormányzat olyan
rendeletet készít elõ, amely
2013. január 1-tõl a közterületi reklámot csak kijelölt helyeken és kijelölt formában
engedélyezné.
• Az újonnan kiépített geotermikus fûtési rendszer három Kossuth Lajos utcai társasházban nem megfelelõen
mûködik. Okának kiderítésére szakértõt kértek fel.
• A Panoráma szabad partszakasz üzemeltetõje számára
engedélyezték a Postás Kemping és a Velence Part Hotel
elõtti közterület fizetõparkolóként való használatát december 31-ig.
Kápolnásnyék
• Legutóbbi lapszámunk
megjelenése ota a kápolnásnyéki önkormányzat csak egy
rendkivüli testületi ülést tartott július közepen, amelyen
kizarólag az orvosi ügyelet
megszervezésérõl esett szó, a
döntést még nem hozták nyilvanosságra.
Velence
(A junius 18-i ülés napirendjébõl)
• Megtörtént a Településszerkezeti Terv és a Helyi

Építési Szabályzat elfogadása. A szabályzat elõírja,
hogy a kertvárosias- és falusias lakóövezetben, valamint
hétvégi házas építési övezetben az épületeket magas
tetõvel, 35—40 fok közötti
tetõ-hajlásszöggel kell kialakí tani.
• A helyi védettségrõl szóló rendelet elkészítésének határideje a képviselõk döntése
szerint 2012 szeptember 30.
• Az önkormányzati rendeletek elõkészítésében való
társadalmi részvételrõl szóló,
valamint a tiltott, közösségellenes magatartások szankcionálásáról is rendeletet fogadott el a testület. Az utóbbi
tiltja többek között a közterületen történõ sátorozást, alvást és szeszesital-fogyasztást, a temetõi kutyasétáltatást, az engedély nélküli kertihulladék-égetést, a telken
történõ hulladék-felhalmozást, az övezeti besorolásnak
nem megfelelõ haszonállattartást, valamint a ház és a
kert fenntartásával kapcsolatos vasár- és ünnepnapi zajkeltést.
• 2012. október 1-tõl az orvosi ügyeleti ellátás új helyszíne a Szakorvosi Rendelõintézet, az ellátó a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
• Bár Velence a közigazgatási rendszer átalakítása nyomán nem válik járási központtá, a képviselõtestület
úgy döntött, hogy a járási
székhelyû hivataloknak biztosított feltételekkel vállalja a
kormányablak kialakítását és
mûködtetését.

Hirdetés
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Tókörnyéki ügyek

A vízi sportiskola újjászületése
A nyár eleji vízi évadnyitón
bemutatták a Velencei-tavi Vízi
Sportiskola fejlesztési terveit,
ám kevesen ismerik ennek
részleteit: hogy mi is fog történni az agárdi vízisport-teleppel
az év végétõl, amikor az átalakítását megkezdik. Mint közismert, a nagy múltú sportbázist
tavaly az utolsó pillanatban
mentették meg állami segítséggel az összeomlástól, a megyei
használat alatt ráterhelt adósságoktól. Mégpedig azzal a céllal,
hogy a közeljövõben uniós támogatásból a sportnevelés mellett a rekreáció szolgálatába
állítsák. Ehhez azonban jelentõs átalakításokat kell végezni
az épületekben. Melyek lesznek ezek? — kérdeztük Deák
Csabát, a VVSI-t kezelõ, 100 %ban állami tulajdonú Pro
Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztésekért is felelõs ügyvezetõjét.
Az átalakítás az agárdi telep
nyolc épületét érinti, s szeretnék már idén decemberben elkezdeni a munkát. Az épületek
nagy részét szerkezetig visszabontják, kezdve a hetvenes
évek elején épült szállóépülettel. A szállóban apartmanlakásokat alakítanak ki, ahol a
többnapos, -hetes kezelésre érkezõ fogyatékkal élõ gyerekek
a családjukkal együtt szállhatnak meg. A tornaterem lelátót
és konditermet kap, a vízi tanmedencével együtt továbbra is

Felnõtt rehabilitációs
foglalkoztató
Rehabilitációs
foglalkoztató

Újjáépített szálloda
apartmanlakásokkal
Csoportos szállások
Korai fejlesztõ termek,
étterem

Sekély vizû strand

Nem is oly távlati terv...

a sportnevelést szolgálja. A
mostani kazánháznál és az öltözõknél bõvítik az épületet és
emeletet építenek rá, ahol a 6
év alattiak rehabilitációját lehetõvé tévõ úgynevezett korai
fejlesztõ termek (pl. fény-,
hang-, hidroterápia) és diagnosztikai helyiségek lesznek. A
tó felõl egy akadálymentes,
korszerû étterem épül még a
tömbhöz, nagy terasszal a víz
felé.
A telep másik felén lebontják a jelenlegi, földszintes
nyári szállásokat, s helyükön
fogyatékkal élõ és egészséges
gyermekek számára egyaránt
használható csoportos szállásokat építenek. Több épület
szolgálja majd a felnõtt korban mozgássérültté váló emberek rehabilitációját, például
a mai mûhelyblokk, amelyre
emelet kerül, s rehabilitációs
foglalkoztató lesz, vázolja a

fejlesztéseket Deák Csaba.
Magyarországon még nem létezik ilyen komplex intézmény, amely a rehabilitációt
és az aktív életre történõ felkészítést ehhez hasonlóan
egységes struktúrában látná
el, és ahol a hatékony terápiák az ittenihez hasonlóan egy
helyen elérhetõk volnának.
A tervekben a sporttelep
udvarán, a mai aszfaltos kosárlabdapálya helyén egy belsõ parkoló látszik. Az aszfaltos kézilabdapálya helyén
viszont új, mûfüves sportpályák. Feltûnik egy védõgáttal
kerített, lassan mélyülõ, sekély vizû strand is, a parton
pedig mozgássérültek által is
használható
játszóterek.
Mindezt a TIOP pályázaton
elnyerendõ 2,2 milliárd forintból valósítanák meg. A
pályázat jelenleg döntéselõkészítõ szakaszban van,

eredmény az év végére várható.
A fogyatékkal élõk számára
kajak-kenut és vitorlázást is
fognak tanítani speciális, borulásmentes vízisporteszközökkel. Hamarosan meghonosítják
például a tavon az oldaltámaszokkal kiegészített, biztonságos parakenut. Mindemellett
természetesen a hagyományos
vízisport nevelés is folytatódik,
a fejlesztésbõl új vízisport eszközökre is jut majd. Most toborzó akciókkal azt szeretnék
elérni, hogy újra 300-350 gyerek járjon le edzeni a telepre,
ahogy a hetvenes-nyolcvanas
években. Jelenleg az intenzív
utánpótláskeresésnek köszönhetõen már (az egy évvel ezelõtt 150-nel szemben) 250-en
kajakoznak, kenuznak, eveznek és vitorláznak a VVSI-ben.
Cs. L.
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Szolgáltatás

Mesterember ajánló A-tól Z-ig
Ajánlják szolgáltatásaikat a Gárdonyi Ipartestület tagjai, Gárdony, Posta u. 8.
ASZTALOS
HOLZ-BUCH KFT Pintér Ferenc bútor asztalos,
beépített bútorok készítése, szerelése
20/486-8175 70/949-45-39
Krár Ferenc Asztalosmester 30/96-93-595
AUTÓSZERELÕ
Nagy Lajos autószerelõ mester,
személygépkocsik karbantartása 22/454-014
22/580-039
ÁCS, TETÕFEDÉS
Baricza Krisztián építõipar, ácsmester,
tetõfedés, gipszkartonszerelés 30/927-85-08
bariczal1@t-online.hu
Molnár Jenõ Ácsmester 30/347-27-94
Petrik Ferenc Ácsmester 20/462-1763
RA-NA 2004 Bt Rácz Csaba építõipari szakmunkák, teljes körû kivitelezés, faipari szolgáltatás
20/484-76-94 rana2004.bt@freemail.hu
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
V-GO Bt. Varga Zoltán árnyékolástechnika,
szalagfüggöny, napellenzõ, szúnyogháló, redõny,
reluxa 20/974-74-81 v-go.bt@vivamail.hu
FAÁRU KERESKEDELEM
Fehér György barkács és faáru kereskedelem
30/403-1007 22/357-286
BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT
Rózsa László RÓZSA ÕR KFT portaszolgálat;
Anyag- és áruforgalom ellenõrzése; Recepciós
szolgálat; Kutyás járõrszolgálat 20/556-25-48
BURKOLÓ
Menczel Ferenc kõmûves, burkoló, speciális
kõmûves munkák 22/369-221 20/383-48-66
CUKRÁSZ
Tulics György cukrászmester 22/355-929
22/370-896
EGYÉB
RA-NA 2004 Bt Rácz Nagy Mária ajándék, játék,
bizsu, kreatív alapanyagok 20/224-56-20
rana 2004.bt@freemail.hu
EMELÕGÉPEK
Kompanik KFT Kompanik Károly köteles
és láncos rendszerû emelõgépek, emelõ berendezések javítása, karbantartása 20/334-86-48
20/926-15-73 kompanik@t-online.hu
FESTÉS- MÁZOLÁS
Smoli Gipsz KFT Smolkó Tamás festés,
mázolás tapétázás 20/312-9853 Váncsa Károly
Festés, mázolás, tapétázás 20/962-04-74
FÉNYKÉPÉSZ
Rauch Antal fényképészmester, fotocikk
kereskedelem 20/951-97-04 22/355-278
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BÁNOR BT Bánhalmi András duguláselhárítás
30/956-0504 22/472-855 banorbt@citromail.hu
Farkas Zoltán Duguláselhárítás 30/989-3778

postmaster@arnimedkft.t-online.hu
RA-NA 2004 Bt Rácz Csaba teljeskörû
kivitelezés. Építõipari szakmunkák,
faipari szolgáltatás 20/484-7694
rana2004.bt@freemail.hu
GIPSZKARTON
Baricza Krisztián építõipar, ácsmester,
tetõfedés,gipszkartonszerelés 30/927-85-08
bariczol1@t-online.hu
KALTOB BT. Tocsev György szigetelés
(hõ-, víz), gipszkarton, tetõjavítás,
csatornaszerelés,lambéria 20/92-61-181
Smolkó Tamás SMOLI GIPSZ Kft gipszkarton,
szárazépítészet, térburkolás, festés, mázolás,
kõmûves munkák 20/312-98-53
Fax: 22/355-902
HÁZTARTÁSI GÉPSZERELÕ
ELEKTRO — COOL Kft. Benkõ Csaba háztartási
gép szerelés, javítás 20/942-47-10
klima2004@t-online.hu tv2004@t-online.hu
HÚSFELDOLGOZÁS
Heiter Kft. Heiter Imre Heiter Tibor
Húsfedolgozás, forgalmazás 30/218-01-43
TÚRAVEZETÉS
Szilágyi László bel-, és kölföldi túravezetés túraszervezés 30/388-1512 szilagyibusz@freemail.hu
INGATLAN
Tó-VariÁsz Szolgáltató Kereskedelmi Bt.
Ignácz Orsolya ingatlanközvetítés — értékbecslés
30/490-57-59 to-variasz@freemail.hu
IRODASZER
V-GO Bt. Varga Zoltán irodaszerek forgalmazása
20/974-74-81 v-go.bt@vivamail.hu
IRODAI SZOLGÁLTATÁS
TIMBA ITSolutions Hungary Kft. Sipos Tímea
irodai szolgáltatások boltja, digitális fotó,
mobiltelefon 22/570-080 timea.sipos@itsol.hu
KÁRPITOS
Buzai Árpád kárpitosmester 30/253-53-47
KERESKEDELEM
Golden Duo Kft. Erdélyi Zoltán zöldségkereskedelem és egyéb élelmiszer kereskedelem
20/294-62-30
KERTÉSZETI MUNKÁK
Csorba József automata öntözõrendszer kiépítés
20/924-96-90
KLÍMASZERELÉS
ELEKTRO — COOL Kft. Benkõ Csaba
klíma szerelés, javítás 20/942-47-10
klima2004@t-online.hu tv2004@t-online.hu
Kompanik KFT Kompanik Károly klíma
szerelés és javítás 20/334-86-48 20/926-15-73
kompanik@t-online.hu

GÁZSZERELÉS
Elek István gáz-, központifûtés szerelõ
30/245-4525

KÕMÛVES
Bernyó József kõmûvesmester 30/216-34-61
22/472-146
Menczel Ferenc kõmûves, burkoló, speciális
kõmûvesmunkák 22/369-221 70/383-48-66
Molnár Jenõ kõmûvesmester 30/347-27-94
Petrik Ferenc kõmûvesmester 20/462-17-63
RA-NA 2004 Bt Rácz Csaba építõipari
szakmunkák, teljes körû kivitelezés 20/484-7694
rana2004.bt@freemail.hu

GENERÁLKIVITELEZÉS
ÁRNI-MED Kft. Molnár Károly magas és
mélyépítõ, teljes körû generál kivitelezés,
kõmûves, burkoló. Ács, festés, mázolás, lakatos,
parketta, villany, víz, gáz 30/969-98-38

KÖNYVELÉS
HOLZ-BUCH KFT teljeskörû könyvelés
tanácsadás , adóbevallás, 70/779-3297
bergyongyi@freemail.hu
Kiss György egyéni és társas vállalkozások

ÁRUSZÁLLÍTÁS
ASSO ALBA KFT Asbóth Zoltán áruszállítás,
fuvarozás 20/917-1116

könyvelése, teljes körû ügyintézéssel; pénzügyi,
tanácsadás;magánszemélyek adóbevallása
20/9548-55622/356-310 ado@gardony.datatrans.hu
KÖRNYEZETVÉDELEM
Flóra Környezetvédelmi és Természetvédelmi
KFT Hosszú Erzsébet környezetvédelem,
igazságügyi szakértés 30/238-04-07
erzsebethosszu@gmail.com
KÖZPONTI FÛTÉS SZERELÉS
Csorba József központ fûtés szerelés
20/924-96-90
Farkas Zoltán központi fûtés szerelés
30/989-37-78
KÚTFÚRÁS
Csorba József kútfúrás 20/924-96-90
LAKATOS
Kléman Mihály lakatos munka, hegesztés
30/422-99-51
Lencsés István lakatosmester 20/975-11-43
SZÍNPADTECHNIKA
KOMPANIK Kft. Kompanik Károly
színpadtechnika, mobilszínpad 20/334-86-48
20/926-15-73
TERVEZÉS
Lõrincz József magasépítõ üzemmérnök,
építésvezetõ, mûszaki vezetõ 20/972 -6254
Tóthné Szabó Magdolna építészeti mûszaki
tervezés; mûszaki vizsgálat, elemzés; kiállítás,
vásár, kongresszus szervezés; képzõ és
iparmûvészeti tevékenység 22/355-784
20/9251905 tothneszabo@gmail.com
TÜZELÉSTECHNIKA
Ducsay Tüzeléstechnikai Szerviz Ducsay Béla
ipari, kommunális, lakossági gáz-és olaj ber.
szervizelése,légszennyezés mérése,
karbantartás,ügyelet vállalása.
22/355-90120/935-5308 ducsay@t-online.hu
ÜVEGEZÉS
Házi István HÁZPÁL KFT üvegezés,
képkeretezés 22/355-873
VARRÁS
Liberné Matus Krisztina nõiszabó mester
30/429-2324 22/357-109
liberfamili@fibermail.hu
Ignácz Orsolya ruha készítés, átalakítás, javítás;
méretes szabóság, varroda 30/490-5759
to-variasz.bt@vivamail.hu
VILLANYSZERELÉS
Balázs Imre villanyszerelõ mester 20/348-57-21
bbimi@freestart.hu
Fodor András villanyszerelõmester, vill.
felülvizsgálat ELMÜ, E-ON ügyintézés
20/951-0267 cilavill@gmail.com
Kovács János teljes körû villanyszerelés, kivitelezés, 30/937-5560
BaboVILL Kft. Bognár Viktor villanyszerelés
30/600-39-52 babovill@gmail.com
VÍZSZERELÉS
Csorba József vízvezeték szerelõ 20/924-96-90
Dávid Zoltán vízvezeték szerelõ mester
20/958-30-19 vizszerelem@fibermail.hu
Farkas Zoltán vízvezeték szerelõ 30/989-37-78
Elek István vízvezeték szereléõ 30/245-4525

„A mesterség tisztelete az iparos becsülete”
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Agárdra jön
a Gödör klub
A Velencei-tó eddig fõként a
Pop Strand révén volt jelen a
hazai könnyûzene vérkeringésében, idén viszont igazi
zenei csomóponttá vált. A
sztárparádét hozó EFOTT
után augusztusban Agárdon,
a Gödör Kempingben folytatódik a magyar és a nemzetközi zenei csillagok felvonulása.
Az agárdi Park Strand Kempingben a fõszezon utolsó napjaiban, augusztus 21. és 26.
között zajlik majd a budapesti
Gödör Klub „kitelepülése”, a
Gödör Kemping, „összmûvészeti, közösségi és természetközeli” fesztiválként, családbarát programmal (és árakkal — a
legolcsóbb hetibérlet 10, a napijegy 3 ezer forintba kerül
majd) próbál új színt vinni a
nyári rendezvény-kínálatba.

Jazz Arcok
a parkerdõben

A felhozatal a Gödörben már
bevált produkciókra alapul, kiegészítve tánc- és irodalmi mûhelyekkel, filmvetítésekkel,
torna- és mozgásprogramokkal, természetjárással, nádtúrával, helyi termékek piacával.
A zenei választékot bármelyik „nagy” fesztivál megirigyelhetné: augusztus 21-én
Juhász Márton és a Colorstar,
22-én az Irie Maffia, a Dresch
Quartet, a Rotfront és a Punnany Massif, 23-án a Nemjuci,
a Supernem, a Kiscsillag, a SuperStarsky, a The Carbonfools
és a Pál Utcai Fiúk, 24-én a Romano Drom, Lajkó Félix, a Budapest Bár, a Balkan Beats és az
Intim Torna Illegál, 25-én a Kistehén, a Vadfruttik, Péterfy Bori
és a Malacka És a Tahó játszik,
de lesznek jó nevû európai DJk is.
H. M.

Helyi termék a pulton
Nem törvényszerû, hogy a tóhoz érkezõ nyaralókat Kínában
fröccsöntött szuvenírekkel és a világ más távoli tájairól importált
élelmiszerekkel várjuk. A helyi termék ajándékként, vonzerõkét
és gazdaságfejlesztõ eszközként is jobban beválik. Ez a megfontolás hívta életre azt a kis boltot az agárdi központban, ahol a
Velencei-tó 40 kilométeres körzetébõl származó, egységes logóval ellátott kézmûves termékek — nemezbõl vagy gyöngybõl készült ékszerek, mézeskalácsok, fazekas kerámiák, merített
papíron Velencei-tavi látnivalókat bemutató képeslapok -, illetve a környékbeli termelõk egészséges termékei (paprika, házi
kolbász, szörpök, mézek és lekvárok) is megtalálhatók. A kereskedelmi választék új színfoltjai a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (vagyis a helyi TDM-szervezet) „Helyi
termékek megjelenítése a turisztikai kínálatban” címû kulcsprojektjének keretében, a Helyi Erõforrás Kft. közremûködésével
kerülnek a pultra. Az üzlet április végén nyílt meg az agárdi Posta és a vasútállomás között, az Agárden sétány mentén.

Idén szeptember 7—8-án
kerül megrendezésre a III. Velencei-tavi JazzFace Fesztivál
az agárdi parkerdõ rendezvénysátrában. A zenei kínálat
sokszínû, a fellépõ zenészek
jó része több szállal is kötõdik
a Velencei-tó térségéhez és
Székesfehérvárhoz. A fesztivál koncertjei a mára már
igencsak szerteágazóvá vált
jazzmûfaj sokféleségét reprezentálják. Lesz big band zene
mely a new orleans-i swingkorszak világát idézi a Hámori János által vezetett Fehérvár
Big Band jóvoltából. Itt lesz
Mohai Tamás progresszív jazzrockot játszó formációja, a
Mohai-Vörös Trio. A magyar
jazz-szaxofonozás egyik legjelentõsebb alakját, Muck Ferencet is hallhatja a közönség. Õ
Dobai István triójával, a
SWAMP-pel lép színpadra.
Vörös Janka a fiatal jazzénekes
generáció tehetséges tagja,
quartetjével ismert jazz-stan dardek egyéni hangvételû feldolgozására törekszik.
Rácz Roland a Liszt Ferenc

Zenemûvészeti Egyetemen
végzett gárdonyi jazz-zongorista szokatlan felállású formációjával (zongora, gitár,
dob) a közeljövõben megjelenõ lemezük rendkívül virtuóz és korszerû hangzású zenei anyagából ad ízelítõt. A
Munkácsy-Kiss G Duo ezúttal
akusztikus felfogásban játssza
a swingkorszak klasszikus
darabjait.
A Cry Baby zenekar hangzásvilága tagadhatatlanul a
progresszív rockzenéhez áll
közel, zenéjük hatásosan ötvözi a jazz, a groove és a rock stíluselemeit. A fesztivál fináléját
szolgáltató Djangologhy pedig
akusztikus formáció, Django
Reinhardt, stílusteremtõ cigány
származású francia gitárosról
kapta a nevét. A magyar
Frankie Lato és Horváth Márk
közös formációja a gipsy
swing stílus egyik leghitelesebb magyar képviselõje.
A koncertekkel kapcsolatos
információk a www.jazzface.
hu oldalon olvashatók.
(kgl)

Hirdetés
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Programajánló

Programok a Velencei-tó településein 2012. augusztus 5 — október 6.
• Olimpiai sátor óriáskivetítõvel augusztus 12-ig
minden nap a TóParty Rendezvénystrandon.
• Velencei-tavi Mûvészek baráti Körének kiállítása a
nyári alkotótábor termésébõl az agárdi Velencei-tavi
Galériában (a volt Magtárban a Gárdonyi Géza-szülõház mellett).
•A sukorói református templom melletti Rumszesz
kávézó új petanque pályáján várják a játszani vágyókat, szerdánként 6-tól pedig meg is lehet tanulni a
kedvelt golyójátékot a profiktól.
AUGUSZTUS 5. VASÁRNAP
14.15-kor Búcsúi Szentmise lesz Pettenden az 1902ben épített Urunk színeváltozása kápolnában. A mise
után a kápolna melletti parkban felállított Szûz Mária
szabadtéri oltár avatási ünnepségére kerül sor. Majd Haltenberger leszármazottak és a volt pettendi családok köszöntése következik, utána Pettendi Búcsú a parkban
gyerekprogramokkal, helytörténeti bemutatóval, gulyással és piknikkel.
AUGUSZTUS 7. KEDD
21 óra Róka Szabolcs mesemondó mesél a velencei
termálfürdõ közönségének
AUGUSZTUS 9. CSÜTÖRTÖK
8 óra kirándulás az ingókövekhez. Indulás Agárdról (Információ: Fenyvesi László, 30/663-4630)
20 óra 30 AGÁRDEN: Bankrupt koncert
AUGUSZTUS 10. PÉNTEK
20 óra 30 AGÁRDEN: Room Service koncert
21 óra Happy End Band pubzenekar a velencei termálfürdõben
AUGUSZTUS 11. SZOMBAT
Balkezes nap a Magyarországi Balkezesek Egyesülete szervezésében a gárdonyi Sportbeachen.
20 óra 30 Pop Strand: Mobilmánia, elõzenekar: Ismerõs Arcok, Avatar
20 óra 30 Északi Strand, Velence: Honfoglalás c. rockopera
AUGUSZTUS 12., VASÁRNAP
18 órakor: Kortárs képzõmûvészeti alkotók kiállításának
megnyitója a sukorói kultúrházban (Fõ u. 31-33.) Nyitva augusztus 20-ig.
AUGUSZTUS 14. KEDD
21 óra Kaplonyi Jazz Trió a velencei termálfürdõben
AUGUSZTUS 15. SZERDA
18 óra A Délutánok az egészségünkért elõadássorozat keretében Dr. Pallós Ivett az Idõskori szemproblémák címmel tart elõadást a pákozdi Mûvelõdési
házban.
AUGUSZTUS 16. CSÜTÖRTÖK
8 órától madarászprogram a dinnyési fertõn (infó:
06/30/663 4630)
10 órától erdélyiek állampolgársági eskütételi ünnepsége a pákozdi Mészeg-hegyen, a katonai emlékparkban
AUGUSZTUS 17. PÉNTEK
19 óra: péntek esti hangtárlat a Velencei-tavi galériában Agárdon: Nyáresti vallomások klarinétra és zongorára
A Velencei Zene és Tánc Napja keretén belül 18 óra-

kor a Fantázia együttes és a Silver Rose tánccsoport mûsora, 19.30-kor a Coincidance táncegyüttes Táncfan- táziák címû mûsora, ír tánc, 21.30-kor Los Andinos
koncert a velencei Északi Strandon (a belépés ingyenes)
21 óra: Mókus és a Fabula Rasa koncertje a Velence
Resort&Spa-ban
AUGUSZTUS 17—19. PÉNTEK-VASÁRNAP
VW Fanatic Találkozózó a gárdonyi SportBeachen
(tel.: 22/355-044)
AUGUSZTUS 18. SZOMBAT
19 óra: VIII. Velencei Nemzetközi Néptáncest az Északi Strandon, az Alba Regia Táncegyüttes és három
külföldi együttes részvételével (a belépés ingyenes)
20 óra 30 Agárdi PopStrand: R-Go koncert
Északi Strand, Velence: A velencei zene és tánc napja,
VIII. Nemzetközi Néptáncest
AUGUSZTUS 19. VASÁRNAP
Kenyérünnep a dinnyési Hagyományõrzõ Központban.
Északi Strand: Velence város születésnapi vigassága,
XV. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap, melynek keretén belül 16 órakor zenés felvonulás, 17 órától fúvószenekarok és táncosok színpadi programja,
21.30-kor tûzijáték, majd nosztalgia disco DJ Smash-el
21 óra: Happy End Band pubzenekar a velencei termálfürdõben
AUGUSZTUS 16—20. CSÜTÖRTÖK-HÉTFÕ
AGÁRDEN: IV. Újkenyér Fesztivál Agárdon, a vasúti
aluljárónál lévõ Gárden sétány büfésorán. Augusztus
17-én 17 órakor Chameleon, augusztus 18-án zenés
meglepetésprogram, 19-én 20 órától RockOn koncert,
20-án 20 órakor Máté Péter emlékest a Retro 5 zenekarral. Kisvidámpark, kirakodóvásár, gyerekprogramok,
dodgem.
AUGUSZTUS 19. VASÁRNAP
11 órától Sukorói VI. Halászléfõzõ verseny és falunap a
Gémeskút vendéglõ melletti sportpályán. Tûzgyújtás
11-kor, mintavétel 13 órakor. A csapatoknak mindent
hozniuk kell, beleértve a halat, a bográcsot és a tûzszerszámokat is. Szeretettel várják a résztvevõket a Velencei-tó településeirõl és máshonnan is. (Információ:
30/942 5482)
AUGUSZTUS 20. HÉTFÕ
9 órától megemlékezés Sukorón a református
templom elõtt
10 órától ünnepi rendezvény a kápolnásnyéki katolikus templomban.
11 órától Szent István napi ünnepség Velencén, a Fõ
utcai katolikus templom elõtti parkban
12 óra: Gárdony város ünnepsége az agárdi katolikus templomnál
14 órától Szent István napi ünnepség Pákozdon, a Mûvelõdési ház udvarán: fellépnek az intézmény kultúrcsoportjai, a sportpályán ifjúsági, felnõtt és öregfiúk
gálamérkõzések. Délelõtt horgászverseny. Este 6-tól utcabál.
AUGUSZTUS 21. KEDD

Sport

AUGUSZTUS 11. SZOMBAT
9 óra „Nadapi futás”: kocogás, futás vagy séta a
sukorói oroszlánsziklától Nadapig. A Mozdulj
Sukoró! sorozat utolsó eseményeként. (infó:
30/428-1106)
Velencei-tó átúszás 500,1500 és 3000 méteres távon. Indulás a gárdonyi Sport Beachrõl, regisztráció 8.30-tól, rajt 9 órától 14 óráig folyamatosan.
Rossz idõ esetén augusztus 12. vagy 19. vagy 20. a
pótnap. (Infó: 273-0939, 06 20 965-1966)
SZEPTEMBER 1. SZOMBAT
Dr. Springer Emléktúra a Csillárka vízi tanösvényen
SZEPTEMBER 1-2. SZOMBAT-VASÁRNAP
Rapala bajnokság a Velencei-tavon
SZEPTEMBER 8. SZOMBAT
Fejér Megyei Hírlap biciklitúra Családi Kör címmel, indulás Sukoróról.
SZEPTEMBER 15. SZOMBAT
V. Velencei-tó Szupermaraton: rajt reggel 9-kor
a velencei Északi Strandról. Nevezés reggel 6-tól.
21 óra: Orbán-Dobai Jazz Duó a velencei termálfürdõben
AUGUSZTUS 21-26. KEDD-VASÁRNAP
Gödör Kemping az agárdi Park Strand Kempingben.
Programját részletesen a 11-12. oldalon olvashatják.
AUGUSZTUS 24. PÉNTEK
19 óra Agárdi Pop Strand: Keresztes Ildikó, majd a
Neoton koncertje a júliusban elmaradt koncert helyett.
21 óra: Happy End Band pubzenekar a velencei termálfürdõben
AUGUSZTUS 29. SZERDA
17 óra: Gyógyhatású fûszernövények címmel tart
elõadást Sóspataki Ferenc az agárdi közösségi házban.
AUGUSZTUS 30. CSÜTÖRTÖK
30 óra: a gárdonyi Bonsai Klub foglalkozása kivételesen egy klubtag kertjében, a Kisfaludy u. 31. szám
alatt Sóspataki Ferenc vezetésével
AUGUSZTUS 31. PÉNTEK
19 óra: péntek esti hangtárlat a Velencei-tavi Galériában, Agárdon: Barokk kamaramuzsika szopránra (Jónás Krisztina), blockflõtére (Lits Zsuzsanna) és
csemballóra (Kõvári Péter)
SZEPTEMBER 1. SZOMBAT
17 óra: Vargay Zoltán intarzia táblakép kiállításának
megnyitója a Velencei-tavi Galériába, az agárdi Magtárban.
SZEPTEMBER 5—9. SZERDA-VASÁRNAP
Velencei-tavi Nemzetközi Hõlégballon Fesztivál az agárdi Parkerdõben és a Viking Hotelben, valamint Székesfehérváron. A fesztivál keretében 7-8-án Jazz Face
Fesztivál az agárdi parkerdõ rendezvénysátrában.
SZEPTEMBER 7. PÉNTEK
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Programajánló
17 óra 30 -tól hõlégballon felszállások az agárdi parkerdõ területérõl
Jazz Face Fesztivál az agárdi parkerdõben. (részletes
programot ld. 8. oldal hirdetményében)
SZEPTEMBER 8. SZOMBAT
Reggel 6 óra 30 -tól ballonfelszállások az agárdi parkerdõbõl, majd egész napos program a helyszínen, kirakodóvásár, bemutatók folyamatosan. 14 órától légi
bemutató, 17.30-tól ballonos felszállások, 18.30-tól utcabál, 21 órakor tûzijáték. Közben Jazz Face Fesztivál a
parkerdõ rendezvénysátrában (részletes programot
ld. a 8. oldal hirdetményében).
SZEPTEMBER 9. VASÁRNAP
Reggel 6 óra 30-tól ballonfelszállások az agárdi parkerdõbõl.
SZEPTEMBER 12. SZERDA
18 órától a Délutánok az egészségünkért programsorozat keretében Dr. Vagyon Gábor Szívügyeink címmel
szív- és érrendszeri rizikótényezõkrõl beszél a
pákozdi Mûvelõdési házban.
SZEPTEMBER 15. SZOMBAT

VI. Kistérségi Szüreti Mulatság Vereben, a Verebi Szüreti Nap keretében
15 óra: Az õszi madárvonulás megfigyelése a dinnyési
fertõn
A Kulturális Örökség Napjai alkalmából ünnepség a
sukorói Néprajzi Ház 150. évfordulójának emlékére, nyitásának 40. évfordulója alkalmából.
SZEPTEMBER 22. SZOMBAT
Sukorói Szüreti mulatság
SZEPTEMBER 26. SZERDA
17 óra: Az ételek helyes társításáról címmel tart elõadást Sóspataki Ferenc az agárdi közösségi házban.
SZEPTEMBER 27. CSÜTÖRTÖK
17.30 óra: a gárdonyi Bonsai Klub foglalkozása a
gárdonyi Nmezedékek Házában Sóspataki Ferenc vezetésével
SZEPTEMBER 28-30. PÉNTEK-VASÁRNAP
Pákozdi napok a katonai emlékparkban.
SZEPTEMBER 28. PÉNTEK
Mihály-napi vásár a dinnyési Hagyományõrzõ Központban

18 óra: A Gárdonyi Építész és Mérnök Kör helytörténeti elõadása a Velencei-tavi Galériában
17 óra Korhû „haditanács” a Sukorói templomban (a
Székesfehérvári helyõrségi Zenekar és Honvéd Együttes közremûködésével) 19 óra: Koszorúzás a ’48-as
Emlékmûnél, Pákozdon. Fáklyás felvonulás
SZEPTEMBER 29. SZOMBAT
Babák Rózsakertje ünnepség a velencei Babák Rózsakertje parkban, benne a Velence Rózsája díj átadása
A Pákozdi Csata emléknapja és a Szárazföldi Haderõnem Napja a katonai emlékparkban. Programok reggel 8 órától: koszorúzás, fõzõverseny, zenekari és
küzdõsport bemutatók, 16 órától örömzene, 18 órától
koncert
16 órától szüreti felvonulás Pákozdon, 20 órától szüreti bál a Mûvelõdési házban.
SZEPTEMBER 30. VASÁRNAP
Meseünnep Sukorón
OKTÓBER 2. KEDD
Természetvédelmi mesejáték óvodásoknak és alsó tagozatosoknak a pákozdi Mûvelõdési házban.
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