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A budaörsi és érdi lakosok féláron juthatnak be az Agárdi Pop Strand zenei 
rendezvényeire a nyáron. E két település lakói már a korábbi szezonokban is 
válthattak kedvezményes jegyet az agárdi élményközpontba, ha lakcímkár-
tyával igazolni tudják lakóhelyüket. A féláras kedvezményt idén a Budaörsi 
Vállakozók Egyesületének támogatásával kapják a helyiek. Az Agárdi Pop 
Strand programsorozat szervezői az elmúlt évtizedekhez hasonlóan most is 
úgy igyekeztek összeállítani a fellépők listáját, hogy a fiatalabb és az idősebb 
generáció egyaránt megtalálja a kedvére való zenekart, előadást. A fellépők 
sorát a hétvégén az Edda nyitja, de az Irigy Hónaljmirígy, a Kormorán, az 
R-Go is koncertet ad a nyár folyamán Agárdon. A rendezvénysorozatról 
a www.agardipopstrand.hu internetes oldalon, a támogató szervezetről a 
www.budaorsivallalkozokegyesulete.hu oldalon tudhatnak meg többet. 

Agárdi Pop Strand féláron

Hiába játszik azonban a csapatban a két Vincze, Ottó és 
Gábor, valamint Mónos Tamás, Juhár Tamás és Wukovics 
László, a csapat egyik kulcsjátékosa a szintén élvonalbeli 
múlttal rendelkezõ Havrán József. A tavaly õsszel szinte az 
utolsó pillanatban beesõ támadó valósággal a hátán cipelte 
az egész bajnokságban a csapatot, 23 mérkõzésen szerzett 28 
találatával elévülhetetlen érdemeket szerzett az aranyérem 
megszerzésében.

Személyes dicsõség: a korábban a Vác és a Videoton színei-
ben, az élvonalban is megforduló támadó ezzel a teljesítmény-
nyel az osztály legeredményesebb csatára lett!

– De vajon miért fordított hátat az élvonalnak a még mindig 
csak 32 éves támadó?

– Az az igazság – válaszolja Havrán –, hogy az utóbbi évek-
ben kiábrándultam a profi futballból. Számos helyen megfor-
dultam a másodosztályban is, és mindenhol csak a pénzte-
lenséget, a vergõdést, az egyik napról a másikra élést láttam. 
S ez vonatkozik az NB I-re is! Nos, ebbõl lett elegem! Az 
elmúlt idõszakban már a civil életemet építgetem, vállalkozó 
lettem, és emellett próbálom meg élvezni a futballt! Ami azt 
illeti: erre Biatorbágyon annak ellenére remek lehetõségem 
nyílik, hogy a megye I-ben bizony nem kímélik az embert, 
néha kegyetlenül odavágnak! De ezt egy idõ után én egyfajta 
tiszteletnek fogtam fel… 

– De vajon mire lehet képes a csapat az NB III-ban?
– Tudjuk nagyon jól, hogy a harmadik ligában a rutinból 

már nem lehet megélni – vágja rá a gólkirály –, hiszen a fiatal 
játékosok szétfutnak bennünket. Éppen ezért muszáj lesz 
erõsítenünk! Szerencsére a helyi önkormányzat és néhány 
vállalkozó remek feltételeket teremt, így egyáltalán nem tel-
jesíthetetlen terv, hogy a harmadosztály ne csak átjáróház 
legyen számunkra. Három-négy, helyi kötõdésû tehetséggel 
megerõsödve képesnek tartom az együttest, hogy gond nélkül 
kivívja a bennmaradást!� Vámos�Tamás

Havrán József: Kiábrándultam a profi futballból!

Egykori profi játékos lett 
a megyei gólkirály
BIATORBÁGY – Aki egy kis örömfocit akart látni, annak a közelmúltban 
befejezõdött bajnokságban a Biatorbágy meccseire kellett járni! A Viadukt SE 
ugyanis – soraiban számos, egykori élvonalbeli labdarúgóval – magabiztosan, 
hét pont elõnnyel nyerte meg a Pest megyei I. osztály küzdelmeit és történelme 
során elõször jutott fel az NB III-ba.
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Havrán József

Füredi Gábor fafaragómûvész egy 
villám sújtotta, 400 éves török-
mogyoróból készítette el a 4 és 
fél méter magas oszlopot, amin a 
magyar õstörténet és honfoglalás 
hiteles régészeti leleteit ábrázoló 
faragványok, jellegzetes honfogla-
lás kori díszítés és a László Gyula 
régészprofesszor által rekonstru-
ált, két honfoglalás kori öltözetû 
álló alak látható. Az elölnézeti 
fõmotívum a nagyszentmik-
lósi kincs 4. számú korsójának 
gyõztes fejedelmét ábrázolja, alá a 
honfoglalás kori tiszabezdédi feje-
delmi tarsolylemez, fölé a szintén 
honfoglalás kori, turulos nõi haj-
fonatkorong került. A felület többi 
részét is jellegzetes honfoglalás 

kori ornamentika, tarsolyleme-
zek, hajfonatkorongok, díszes öv- 
és ruhaveretek faragványai töltik 
ki. Legalul rovásírással tüntették 
fel a pozsonyi csatát és évszámát.

A pozsonyi csata 907. július 3. 
és 6. között zajlott. Árpád nagy-
fejedelem népe és a velük egye-
sült õshonos lakosság visszaverte 
az egyesült európai német-római 
seregek támadását. A pozsonyi 
csatát ismertetõ hiteles történel-
mi adatok ékesen bizonyítják, 

hogy a magyar törzsszövetség 
által alkalmazott hadmûveleti és 
harcászati módszerek messze 
felülmúlták a germánok hadvise-
lési próbálkozásait. A magyarok 
a központi vezetést, a felderítést, 
a seregeknek a legjobb idõben 
való bevetését, átcsoportosítását 
és az ellenségnek a meglepését 
szinte óramûpontossággal meg-
oldották, és teljes diadalt arattak 
a nagyobb számú ellenség felett.
 Ht.
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Az avatáson a Történelmi Vitézi Rend tagjai is részt vettek

Honfoglalás kori tarsolylemezek díszítik az oszlopot
Felavatták a pozsonyi csata emlékmûvét
GÖDÖLLÕ – A jubileumi XX. 
Magyar Szabadság Napja 
kísérõrendezvényeként fel-
avatták a pozsonyi csata 
emlékmûvét Gödöllõn, a 
Nemzeti Együvé Tartozás 
Parkjában. A Történelmi 
Vitézi Rend és a Szent 
György Lovagrend által fel-
ajánlott emlékmû felállítá-
sáról még márciusban dön-
tött a képviselõ-testület. 


