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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Válság? – Balatonudvariban elfelejtheti...
Hiszen szépülünk a recesszió dacára.
Szépüljön Ön is velünk, nálunk. Május
végén megnyitja kapuit CIVIL HÁZUNK. A korábban szolgálati lakásként
funkcionáló Levendula utcai épületet
önkormányzatunk átalakította szolgáltató házzá, ahol masszázzsal, kozmetikával és fodrászattal várják szolgáltatóink vendégeiket.
Szépülünk-épülünk a strandon is.
Utolsó fázisában van elkerített strandfoci pályánk kialakítása, ahol egész
nyáron sportolhatnak, versenghetnek
látogatóink, hiszen több kupát szervezünk ide. Elsõ alkalommal július 11én, majd augusztus 1-jén adunk otthont
bajnokságnak, és a hagyományos „augusztus 20-i” strandfoci hétvége sem
marad el, így augusztus 22–23-án is labdába rúghatunk.
Az évek óta gyermekek és felnõttek
körében is népszerû Mozdulj Balaton!

rendezvénysorozat nem csak a focizni
vágyókat, de röplabdásokat, streetballosokat és vízi kapukkal, hálókkal,
palánkkal a vízi labdajátékosokat is
várja, mozgásra invitálja. Persze játszunk az árnyékban is, minden szerdán,
délelõtt Fövenyesen, délután az udvari
strandon vehetnek részt ingyenes kézmûves foglalkozásainkon, alkotómûhelyeinkben a gyerekek és akár szüleik is.
Strandi ingyenes programjaink, melyeket részletesen lapunkban a 3. oldalon közlünk, is a gondtalan Udvari
Forgatagos nyarat kecsegtetik. Olcsó
áraikkal készülnek a strandi szolgáltatók
– mindkét strandunkon –, emellett
ÍZFORGATAG hétvégékre invitálják a
nálunk pihenõket. Az akció keretében
minden este 18 órától más-más strandi
vendéglátóegység kínálja 790 forintos
akciós áron menûjeit. Kóstolja meg
kedvezményesen a jobbnál jobb ízeket!

Pünkösdi pincepörkölt fõzõ verseny Fövenyesen
2009. május 31-én, vasárnap
10 órakor Pünkösdi pincepörkölt fõzõ verseny kezdete, a fõzõ csapatok
gyülekezése 9 órától a fövenyesi strand parkolójában.
További programok:
A verseny ideje alatt vidám nosztalgia zenei aláfestéssel, pálinka és borkóstolóval kínáljuk fõzõ csapatainkat.
10 órakor Alsóörsi Sportegyesület Íjász Szakosztályának bemutatója.
Kb. 13 órától zsûrizés.
Kb. 13,30–14 óráig Pünkösdi királyválasztás. Keressük a legerõsebb legényt,
fiút ügyességi és íjászfeladatokkal.
15–17 óráig Gyermeknapi arcfestés.
Esti pünkösdi vigadalom: RO-KING Strandbál.
Helyszín: Fövenyes, strand elõtti parkoló.
Mindenkit szeretettel várunk!
(A programváltoztatás joga fenntartva!)

Balatonudvari strandunk belépõjegy
árai változatlanok, szolgáltatásaink a
megszokott színvonalat garantálják,
emellett egy biztonsági kamerarendszer kiépítésére is sor került, mely polgárõreink munkáját is segíti, a strand
biztonságát emeli.
Pünkösdtõl kínáljuk programjainkat,
kapcsolódjon be fõzõversenyeinkbe,
kínálja Ön is barátait pincepörkölttel,
marhahúsos finomságokkal vagy halászlével. Fõzõversenyeink széles körben elterjedtek, a korábbi balatonudvari
strand mellett idén már Fövenyesen is
kifõzünk valamit.
Étvágygerjesztõnek szánjuk sorainkat, a finom ízekbe, kulturális, zenei
programokba, gyermek játszóházakba,
szolgáltatásokba Ön is belekóstolhat
Balatonudvariban! Gondtalanul, kipihenten, jóllakottan távozhat majd...
Ihász Csilla
Május 30., szombat 18 órakor
Májusfa kitáncolás a kultúrház elõtt
a Csopak Táncegyüttes
közremûködésével, majd borkóstoló
a kultúrházban.
Nosztalgiaest és strandcikk akció
(minden ruha –20%)
a balatonudvari strandon.

II. „PÜNKÖSDI
SZOMSZÉDOLÁS”
Balatonakaliban,
2009. május 30-án, szombaton.
(Részletek a 3.oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
STRANDJAINKRÓL
A Balatonudvari Fizetõ Strand június 20-ától
augusztus 23-ig várja a vendégeket.
A Strand napi nyitva tartása: 8 órától 18
óráig. Ezt követõen sem zár be a strand, csupán
a pénztár.
Nyitvatartási idõben csak belépõjegy
megváltása mellett lehet a strand területére
belépni. A belépõjegy nem napijegy, csak egyszeri belépésre jogosít. A diák kedvezmény 18
éves korig vehetõ figyelembe.
A fövenyesi szabadstrand július 1-tõl augusztus 23-ig tart nyitva.
A horgászat a strandokon tilos. Kérjük, ne
veszélyeztessék a strandolókat!
Jegyárak:
Heti teljes árú
1.800,- Ft
Heti kedvezményes
900,- Ft
Idény teljes árú
8.000,- Ft
Idény kedvezményes
4.000,- Ft
Az árak a 20%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
KÖRNYEZETÜNKÉRT –
Szemétszállítás, lomtalanítás, gaztalanítás
Önkormányzatunk idén két alkalommal tart
lomtalanítást. A tavaszi sikeres akció után õsszel
lesz mód a feleslegessé vált holmik kihelyezésére, elszállíttatására. Kérünk mindenkit,
hogy az október 5-én, hétfõn esedékes lomtalanítási naphoz szíveskedjék igazodni, a hulladékok kihelyezését csak ekkor tegye meg.
Építési hulladékot, veszélyes anyagot továbbra
sem áll módunkban elszállítani. Köszönjük
együttmûködésüket és megértésüket.
A folyamatos kukás szemétszállítást a PROBIO végzi, ez június, július és augusztus
hónapokban a keddi és szombati napokon
esedékes. Az önkormányzat 19/2008. (XII. 15.)
rendelete szabályozza a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi szolgáltatásokat. A rendelet értelmében mindenkinek kötelessége az ingatlanon keletkezõ települési szilárd
hulladék összegyûjtése és elszállíttatása.
Amennyiben túl sok a felgyülemlõ hulladék, a
kukák mellett probiós szemeteszsákokban
helyezzék el azokat; azonban nyomatékosan
kérünk mindenkit, hogy csak a Probio autója
általi útvonalra helyezzék ki ezeket. Probios
zsákok a balatonudvari Gazdaszerben és a
fövenyesi Fûzfa ABC-ben beszerezhetõek.
Ápolt környezetünkhöz tiszta, rendezett telkeink, kertjeink is hozzátartoznak. Az elhanyagolt, gazos telkek hamar szembetûnnek,
bejelentésre kerülnek. Önkormányzatunk környezetvédelemrõl szóló 10/2007. (X. 01.) sz.
rendelete értelmében az ingatlantulajdonosok

kötelessége az ingatlan, valamint az ingatlan
elõtti közterület folyamatos gyommentesítése és
tisztán tartása. Ezért is kérünk mindenkit, hogy
ingatlanjaik rendbetételérõl szíveskedjenek gondoskodni. Helyszíni szemléink és bejelentések
alapján azonnal eljárunk, felszólítjuk a tulajdonosokat az ingatlanok mielõbbi rendbetételére. Kérünk azonban mindenkit, hogy erre
ne kerülhessen sor, megfelelõ idõben lépjen fel a
gyomok, parlagfû, gazok elterjedése ellen. A
rendelet megsértése szabálysértési eljárást von
maga után, mely szerint 30.000 Ft bírsággal
sújtható a szabálysértõ.
Köszönjük együttmûködésüket településünk
tisztántartása, rendezettsége érdekében!
(A fenti – és további rendeletek – teljes szövege internetes honlapunkon elérhetõ, megtekinthetõ.)
Marton Jenõ:
FEJEZETEK BALATONUDVARI
NÉPÉLETÉBÕL, NÉPRAJZÁBÓL
Marton Jenõ, Jenõ bácsi, hosszú évek során
összegyûjtötte udvari néprajzi adatait, népszokásait, ebbõl a nyersanyagból készítette el legújabb
könyvét, melynek nyomdai munkálatai elkészültek, sorai már debütáltak májusfa állításunk
során.
Képviselõ-testületünk saját gondozásában,
anyagi fedezetével járult hozzá a könyv megjelenéséhez. A testület döntése alapján a kiadványt
– ingatlanonként egy példányt-, ajándékba
megkapják lakosaink. Átvételük a polgármesteri
hivatalban ügyfélfogadási idõben történik.
Reméljük, hogy a falu múltjának megismerése
tovább mélyíti kötõdésüket, szeretetüket
Balatonudvari iránt.
LÁTOGATÓBA
TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKÖN
Irány: Foktõ, Duna-part, Kalocsa. Részletes
programot még nem tudunk közölni, de a kirándulás idõpontját már igen: június 20-án, a kora
reggeli órákban, (5,30–6,00) a Fenyves Presszó
elõl indul buszunk, hogy programokkal, teljes
ellátással részesei lehessünk a foktõi falunapnak.
Részvételi költség a 14 év felettieknek 2.500 Ft,
gyermekeink ingyen kirándulhatnak. A Dunaparti rendezvény kínálta lehetõségeken túl –
érdeklõdés alapján –, Kalocsa megtekintése,
rövid városnézése is a nap részét képezheti.
Bõvebb információkat hamarosan postaládájában találhat!

A BALATONUDVARI ÖBÖL CSÓNAKOS
EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE
Tisztelettel értesítjük a tagságot, hogy az
elõzõ évek tapasztalata alapján a vezetõség úgy
látta jónak, hogy a tavaszi takarítást nem rendezi
meg. A legszükségesebb munkálatokat egy-két
lelkes tag el fogja végezni.
Közöljük továbbá, hogy az éves közgyûlést
augusztusban kívánjuk megtartani. Információink alapján bízunk abban, hogy akkor már
konkrét számadatokat tudunk a tagsággal közölni.
A pontos idõpontról értesíteni fogjuk Önöket,
továbbá Balatonudvari honlapján is közzé
tesszük azt.
További információk: Szabó László, (30/9012035) és Tigelmann János (30/902-9787).
Egyesület vezetõsége
POLGÁRÕRSÉG
Felkészülés a nyári idegenforgalomra
A Polgárõrség vezetõsége kéri az ingatlantulajdonosokat, ha a kertben dolgoznak se hagyják
nyitva a lakásajtót, ne adjuk meg a lehetõséget a
besurranó tolvajoknak, akik kilesik az alkalmas
idõpontokat és kirámolják a házat, elviszik az
értékeket, gépkocsi papírjait, pénztárcát, kisebb
értéktárgyakat.
Különös gondot és figyelmet fordítsunk a
nyugdíjasokra, akik legtöbbször áldozatai a besurranóknak.
Az iskolai szünet során nagy figyelemmel
kísérjük a fiatalok zavartalan üdülését.
A strandok területén több alkalommal fogunk
járõrözni, a parkoló gépkocsikat ellenõrizni.
Tisztelettel kérek ismételten minden gépkocsitulajdonost, hogy értékeiket ne hagyják – fõleg ne
jól látható helyen –, a gépkocsijukban. Strandolás alatt kérem, vigyázzanak a slusszkulcsra,
mobiltelefonra, pénztárcára.
Beruházásaink munkák hatékonysága
érdekében: A közmeghallgatáson kaptunk támogatási ajánlatot, és így szeretnénk a falu,
Örvényes felõli részére is egy sebességcsökkentõ készüléket kihelyezni. Továbbá a 71. sz. fõutat átszelõ kerékpárút és gyalogosátkelõ hely elé
nagy sárga kresztáblát helyezni a figyelemfelkeltés érdekében, hogy már messzirõl jól
észlelhessék az autósok az úttesten áthaladókat.
Végül, de nem utolsó sorban vigyázzunk
magunkra, embertársainkra, szomszédainkra.
Minél nagyobb biztonságban, figyelemmel
övezve töltsék szabadidejüket kis Balaton-parti
településünkön.
Kívánok minden kedves olvasónak kellemes
idõtöltést és jó pihenést, a nyári programokhoz
jó szórakozást!
Marton János polgárõrség vezetõ
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„Közhírré tétetik” – kisbíró programajánlója
péntekenként a településen.
Galéria (június 27–augusztus 20.) Kiállítás
Rácz Zita selyemfestményeibõl.
GYERMEKKUCKÓ, játszóházak a szezonban július 1., július 7., július 8., július 15.,
július 22., július 29., augusztus 5., augusztus,
12., augusztus 19., – szerdai napok 10,00
órától Fövenyesen, 14,00 órától a balatonudvari strandon.
Június 27., szombat 10,00 Marhahúsfõzõ
verseny.
Egész napos programok:
17,00 órától a Posta téren Capaire bemutató,
Balatonfüredi Fúvószenekar, borlovagok,
felvonulás.
18,00 Szezonnyitó, eredményhirdetések. Strandbál.
Július 2–5. ÍZFORGATAG az udvari strandon
18 órától naponta más-más büfé egységesen
790 forintért kínálja akciós ételeit.
Résztvevõ büfék és ajánlataik:
Július 2., csütörtök: Hami Büfé: Grilltál saláta
körettel.
Július 3., péntek: La’koma: Csülkös pacal sós
burgonyával.
Július 4., szombat: Anna Büfé: Gyümölcsleves,
lecsós szelet rizzsel, 3 dl üdítõvel.
Július 5., vasárnap: Pizzéria: Bármely pizza, 3 dl
üdítõvel.
Strandcikkek kedvezménye: egyes strandpapucsok -20%!
Július 4. Ricsi Kupa a balatonudvari sportpályán.
9,00 Megnyitó sorsolások, 10,00 kezdés.
Július 11. Strandfoci Pályaavató Kupa esti
bográcspartyval, nosztalgiaesttel, Strandcikkek kedvezménye: egyes táskák -20%!
Július 10–12. MAGYAROS ÍZFORGATAG a
fövenyesi strandon 18 órától naponta másmás büfé egységesen 790 forintért kínálja
akciós ételeit.
Résztvevõ büfék és ajánlataik:
Július 10., péntek: Kagyló Büfé: Tócsis szelet
fûszeres sültburgonyával.
Július 11., szombat: Yankee Western Pub:
Zöldfûszeres csirkemell rizzsel, lekváros
palacsinta.

Július 12., vasárnap: Vén Kalóz: Palóc töltött
káposzta csülökkel.
Július 18. 20,30 óra Sztárvendég a balatonudvari strandon: IRIGY HÓNALJMIRIGY,
majd nosztalgia party.
Július 25. A reneszánsztól Haydnon át – koncert
a fövenyesi kápolnában a „Haydn emlékév”
jegyében, a Dobogó elõadásában.
Augusztus 1. Lighthouse koncert – Kápolna.
Augusztus 6–9. ÍZFORGATAG az udvari strandon 18 órától, naponta más-más büfé
egységesen 790 forintért kínálja akciós
ételeit.
Résztvevõ büfék és ajánlataik:
Augusztus 6., csütörtök: Anna Büfé: Falusi
bableves, fánk, 3 dl üdítõvel.
Augusztus 7., péntek: Pizzéria: Bármely pizza 3
dl üdítõvel.
Augusztus 8., szombat: Hami Büfé: Grilltál salátakörettel.
Augusztus 9., vasárnap: La’koma: Halászlé,
palacsinta (3 féle ízzel).
Strandcikkek kedvezménye: egyes áruk 20%!
Augusztus 7., péntek 20,30 Török Ádám és a
Mini.
Augusztus 14–16. LATINOS ÍZFORGATAG a
fövenyesi strandon 18 órától naponta másmás büfé egységesen 790 forintért kínálja
akciós ételeit.
Résztvevõ büfék és ajánlataik:
Augusztus 14., péntek: Vén Kalóz: Paradicsomos pfarfalle, spanyol almáslepény málnaöntettel.
Autusztus 15., szombat: Kagyló Büfé: Mexikói
tortilla.
Augusztus 16., vasárnap: Yankee Western Pub:
Chili con carne
Augusztus 15., szombat 19 órakor: Golding
TSE nem csak latinos táncmûsora a fövenyesi strandon.
Augusztus 20. Szezonzáró programok: 19,30
„Kormorán” gyermekhangon a Dallamvilág
csoport elõadásában tûzgyújtás, strandbál.
Augusztus 21. 19,00 Lévai Mária hárfa koncert
a fövenyesi kápolnában.
Augusztus 22–23. Strandfoci bajnokság az
udvari strandon.
Szeptember 5. 6,00 Horgászverseny.
10,00 Halászléfõzõ verseny, és kísérõ zenei,
szórakoztató programok, esti strandbál.
(A programváltoztatás joga fenntartva!)
FÕZÕVERSENYEK –
NEVEZÉSI FELTÉTEK
Június 27-én ismét megrendezzük a már
hagyományosnak nevezhetõ marhahúsból
készült ételek versenyét, majd szeptember 5-én a
horgászverseny mellett a halászlé fõzõ versenyt
a balatonudvari strand parkolójában. Húst,

illetve halat a polgármesteri hivatal biztosít minden jelentkezõ részére 3 kg-ig, a további alapanyagokról, fõzõalkalmatosságokról mindenki
maga gondoskodik. Bográcsonként csak egy
nevezést áll módunkban elfogadni. Az önkormányzat által biztosított alapanyagot a helyszínen, a felállított bográcsoknál adják át a
szervezõk az elõzetes igények szerint. Nevezni
mindkét versenyre lehet már Ihász Csillánál, a
06-30/226-8346-os telefonszámon, valamint
Tigelmann Jánosnál a 06-30/902-97-87-es telefonszámon.
MOZDULJ BALATON!–
MOZDULJ BALATONUDVARI!
Szombatonként – ebben az évben június 20.,
27., július 4., 11., 18., 25., augusztus 1., 8., 15én, délutánonként szervezünk sportrendezvényeket, bajnokságokat, sportdélutánokat a
nyaralóknak, strandolóknak a balatonudvari
strandon. Nevezési díj nélkül, érmekkel jutalmazva, együtt mozdulva pihenhetünk aktívan.
Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk a
versenyekre!
II. „PÜNKÖSDI SZOMSZÉDOLÁS”
Kerékpártúra Balatonakaliba
2009. május 30-án, szombaton.
Idén is várják a vállalkozó kedvû civileket
Balatonakaliba kerékpárral, vagy anélkül. A
tavalyihoz hasonló programok és hangulat vár a
kerekezõkre. Közös gyülekezõ 8,45-kor a Posta
téren, ahonnét az udvari csapat együtt pattanhat
biciklire az érkezõ akaliakkal. A nap programjait
az alábbiakban olvashatják, további információ
Balatonakaliban: Koncz Imre tel: 30/9464-673,
Balatonudvariban: Ihász Csilla, tel: 30/2268346.
8.45 Kerékpárosok gyülekezése Balatonudvari
Polgármesteri Hivatal elõtt.
9.00 Találkozó az Akali bringásokkal, visszaindulás Balatonakaliba.
9.45 Kerékpárosok visszaérkeznek Akaliba,sport
pálya.
10.00 – Focimeccsek (jelentkezõket várunk,
elõzetesen is).
– gyermekjátszó, sport pálya.
10.30 Sakk szimultán (jelentkezõket várunk,
elõzetesen is), sportpálya mellett.
11.00 Íjászkodás mindenkinek, sportpálya mellett.
12.30 Ebéd mindenkinek (a résztvevõket
vendégül látjuk), sportpálya mellett.
13.00 Bringás vetélkedés, sportpálya.
13.30 A nagy kidobó (csapatjáték minden
korosztálynak), sportpálya.
15.00 Palacsinta kóstoló, sportpálya mellett.
16.00 Felnõtt vetélkedõ (vidám csapatjáték),
sportpálya.
17.30 Eredményhirdetés, zárszó, sportpálya
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CIVIL HÁZ – masszázs, kozmetika, fodrászat
A balatonudvari Levendula utcai, korábban szolgálati lakás (Levendula u. 10.), teljes
felújítása, szolgáltató házzá alakítása
megtörtént. Az így kialakított szolgáltató hely
mûszaki átvételét követõen a bérlõkkel önkormányzatunk aláírta a szerzõdéseket, így a
következõkben bemutatkozó szolgáltatók
megnyitják kapuikat szépülni, frissülni,
relaxálni vágyó vendégeik elõtt. A további
fejlesztéseket, esetleges profilbõvítést szem
elõtt tartva bocsátjuk ingatlanunkat a település fejlesztésére, eredményes használatára.
MASSZÁZS
A Balatonudvariban júniusban nyíló
Levendula utcai Civil Házban az alábbi szolgáltatásokkal várok minden érdeklõdõt.
Tájékoztatásul szeretném bõvebben bemutatni a különbözõ masszázsmódokat, hogy mindenki megtalálja számára a legmegfelelõbbet.
FRISSÍTÕ- ÉS RELAXÁLÓ MASSZÁZS
Svéd masszázsfogások alkalmazásával
végzett élénkítõ kezelés, mely igazi felfrissülést nyújt, energiával tölt fel. A kellemes,
nyugtató hatású illóolajokkal végzett
masszázs aromaterápiaként is hat, ellazítja az
egész testet, oldja a feszültséget és a stresszt,
serkenti a vér- és nyirokkeringést, a görcsös
izmok ellazulnak és növekszik teljesítõképességük.
Izomlazítás céljára kiváló, szorongás és

alvászavar esetén is jótékony hatással bír.
A kezelés 1 órát vesz igénybe.
ILLÓOLAJOS MASSZÁZS
Lazító, stresszoldó, gyengéd testmasszázst
az aktuális állapothoz választott illóolajok,
vagy azok kombinációinak felhasználásával
egészítjük ki. Hatására intenzívebbé válik a
masszázs relaxáló, energetizáló és vitalizáló
ereje.
Az aromamasszázs felhasználható stresszoldásra, testi, lelki, szellemi regenerációra,
közérzetjavításra, energiafeltöltésre, az öngyógyulási folyamatok beindítására.
A NYIROKMASSZÁZS (ORVOSI
JAVASLATRA)
olyan fizioterápiás eljárás, ahol a kötõszövetre gyakorolt nagyon lágy fogástechnikával
fokozzuk a nyirok folyadék visszaáramlását.
A kisartériákból kipréselõdõ folyadék a
nyiroknedv, amely ha drasztikusan felhalmozódik egy bizonyos területen, és elfolyása
gátolt, káros hatású duzzanatot okozó jelenség. Nyirokmasszázzsal meggyorsítható a felgyülemlett folyadék távozása. A terápia javítja a nyirokrendszer ellenálló képességét,
megszünteti az anyagcserezavarokat, nyugodt
idegállapotot eredményez. A nyirokmasszázs
gyengéd, körkörös, nyomó-simító mozdulataival gyorsítja a nyirok elfolyását. Ezzel
megszûnik a szöveti nyirokpangás, az anyag-

csere „hulladék”– és salakanyagai pedig
hamarabb kiürülnek.
Keller Dorottya masszõr 30/524-35-79
KOZMETIKA
Méryné Emõke kozmetikus mester az
alábbi szolgáltatásokkal várja valamennyi
kedves vendégét nyárra megnyíló kozmetikájában:
– Arc- és testkezelések
– Tetoválás
– Fülbelövés
– Bioptron kezelés/ fájdalom- és gyulladáscsökkentõ gyógykezelés/
– Testkezelések: karcsúsító, stresszoldó,
kényeztetõ/ csokoládés, vörösszõlõs/
Nyitvatartás: hétfõn, szerdán és pénteken
délelõtt 8,00–12,00 óráig.
Elõzetes bejelentkezés, egyéb idõpont
egyeztetés: 06-30-824-00-59
FODRÁSZAT
Fodrásztevékenységemet megkezdtem az
alábbi nyitvatartással:
Kedd és szerdai napokon:
9 – 14
Csütörtöki és pénteki napokon:
13– 19
Szombaton:
10 –12
Elõzetes bejelentkezés, idõpont egyeztetés: 06-30-422-74-21. Várom kedves vendégeimet!
Weisz Csilla

Majális a „Sörkertben”-köszönet érte
Majálisra gyûltünk össze a szájhagyomány útján „Sörkertnek” nevezett
parkosított utcarészre. Kisközösségi
kezdeményezésre került fel a Sörkert
tábla a terület elejére, így rendezvényünkkel debütált a „hivatalossá”
vált park.
Megmozdulásunk ugyancsak közösségi vizeken evezett. Valamennyi kedves
lakónk értesítést kapott az eseményrõl,
így mindenki lehetõséget kapott a
részvételre, akár nézõként, akár szereplõként vett részt éves programjainkban,
ünnepségeinkben. Elõzetesen nagy volt
az érdeklõdés, szervezkedés, a program
hírének terjedése, aztán az így vártnál
végül kevesebben gyûltünk össze.
Aminek persze a már közeli nyár, a ház
körüli munkák, a szezonálisan nyíló
munkahelyek is okai lehettek.
Aki vette a fáradságot, és idõt szakí-

tott, velünk tartott. Remek hangulatú,
éjszakába nyúló bográcsozásnak voltak
részesei a javarészt önkéntes mûvészeinkbõl álló vendégek. A közösségi
megmozdulás sikeres volt, hiszen egy
közösségként mozdult a jelenlévõk csapata. Talán jólesik kimozdulni a mindennapokból, összegyûlni, egymásra figyelni, ezúttal nem egy célra, sikeres mûsorra készülni, csak úgy EGYÜTT LENNI.
Mint ahogy a kisherceg is látta ezt a dolgot: „Az emberek már nem érnek rá,
hogy bármit is megismerjenek... De
minthogy barátokat nem árul egy
kereskedõ sem, az embereknek már
nincs barátjuk. Ha barátot akarsz,
szelídíts meg engem.”
Akik a szelídítés mellett tudtak állni, a
terv szerinti virslis majális helyett felejthetetlenebb birkagulyást kaptak. Néhány
nappal a rendezvény elõtt felajánlott

birkájukból, Meilinger Géza és felesége
vendégelte meg a résztvevõket. Ezzel
rangos címet ugyan nem nyertek, de a
résztvevõk szemében õk voltak az év
házigazdája és háziasszonya. Köszönet
nekik. És köszönet azoknak is, akik
munkájukkal még sokat tettek
településünkért, közösségünkért.
„Az Isten tartsa meg jó szokásukat!”
TÁJÉKOZTATÓ
POSTAI SZOLGÁLTATÓHELY
MÛKÖDÉSÉRÕL
A posta igazgatóságának közlése
szerint 2009. június 22-tõl augusztus 28ig ismét mûködik postai szolgáltatóhely
Balatonudvari, Levendula u. 16. szám
alatt (a régi postahelyiségben). A szolgáltatóhelyen valamennyi postai szolgáltatás igénybe vehetõ. Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 08.00–13.40 óráig.
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Ha nyár, akkor újra „Mozdulj Balaton”!
2009. június 20-án hatodik alkalommal indul útjára a „Mozdulj Balaton”
sportrendezvény sorozat, melyet idén
már 34 Balaton-parti település 40
strandján bonyolítanak le.
A rendezvénysorozat lényegérõl, ez
évi elõkészületekrõl kérdeztük a sorozat fõszervezõjét, Bartsch Jánost.

– Mit kell tudni a „Mozdulj
Balaton” rendezvénysorozatról?
2004-ben, amikor a programsorozatot kialakítottuk, két fõ célt tûztünk
magunk elé.
Az egyik célkitûzésünk az volt,
hogy a tóparti települések strandjain a
strandokat mûködtetõ önkormányzatok vagy vállalkozások, alakítsanak ki
több, sportolásra alkalmas helyszínt,
pályát. A régieket újítsák fel, korszerûsítsék. Úgy gondoltuk, hogy ma már
a strandokon jellemzõnek kellene
lennie a homokos röplabda, foci, kézilabda pályáknak, a szilárd burkolatú
streetball pályáknak, a füves lábtenisz,
és tollaslabda pályáknak. Ha külföldön
járunk, ilyeneket talál az üdülõ vendég
a külföldi strandokon is. A „Mozdulj
Balaton” rendezvénysorozat kapcsán
az új pályákat (a régieket is) korszerû
sporteszközökkel (hálótartókkal, kapukkal, palánkokkal) szereljük fel, és
biztosítjuk a sportoláshoz szükséges
sportszereket is.
A másik célkitûzésünk az volt, hogy
bõvüljön a sportprogram kínálat a
településeken, legyen több sportrendezvény a strandokon. Ezért szomba-

tonként – ebben az évben június 20.,
27., július 4., 11., 18., 25., augusztus
1., 8., 15-én – délutánonként a helyi
sportszervezõ hirdet, és az igényeknek
megfelelõen szervez sportrendezvényeket. Olyan sportágakban lehetnek
versenyek, melyek népszerûek Magyarországon, illeszkednek a strandi
környezethez, szabályai egyszerûek,
fiatalok, idõsek egyaránt ûzhetik, akár
vegyes, férfi–nõi összetételû csapatok
is játszhatják, vagy családi programként is szervezhetõk. A helyi
versenyek díjazását is megoldottuk, a
gyõztesek és helyezettek érem díjazásban részesülnek. Lényegesnek tarjuk,
hogy a részvételért nevezési díjat nem
kell fizetni.

– Hogyan alakult az elõzõ öt év?
2004-ben 9, 2005-ben 11, 2006-ban
10, 2007-ben újabb 2, majd 2008-ban
1 település csatlakozott a programsorozathoz. Az elsõ évben megközelítõen 7 ezer, 2008-ban pedig több,
mint 36 ezer fõ vett részt a szombatonként szervezett programjainkon.
Nagyon sok – köztük több nemzetközi
szintû sportrendezvény tartására is
alkalmas – pálya épült az utóbbi öt
évben. A helyi szervezõktõl arról kaptunk információt, hogy a külföldiek
körében is sikert aratott a programsorozat. Egy felmérésünk eredményeként a több ezer válaszadó 71%-a
jó kezdeményezésnek tartotta és tartja
a strandokon a sportpályák kialakítását, a feltételek javítását, a szervezett programokat.
Örülnek annak is, hogy a hét többi
napján önszervezõ módon használhatják térítésmentesen a pályákat.
Tapasztalataink szerint nagyon – sokan
élnek is a lehetõséggel.

– Terveznek – e valamilyen újítást
idén?
Az idén Szántód csatlakozott a
sorozathoz. Így június 20-án 28 település egy-egy strandján, 6 település
(Balatonfüred,
Badacsonytomaj,
Keszthely, Fonyód, Balatonlelle,
Balatonszárszó) 2–2 strandján indítunk. 4 strandot vízilabda pályával is
ellátunk, próbáljuk a legeredményesebb olimpiai csapatsportágunkat a
Balaton-parton is népszerûsíteni.
– Honnan tudhatnak a részt venni
szándékozok a programokról?
Minden település számára készíttettünk 1500 magyar, és 500 angol nyelvû szórólapot, melyeket a szervezõk a
helyi lehetõségeknek megfelelõen
használhatják fel. A programsorozat
elérhetõ az Interneten is (www.mozduljbalaton.hu), ahol minden lényeges
információ megtalálható. A három
megyei napilap – Somogyi Hírlap,
Zalai Hírlap, Veszprém Megyei Napló
– a pénteki sport ajánlatában jelzi a
résztvevõ településeket és a sportágakat. Reményeink szerint a Balatonparton mûködõ rádiók is segítenek a
tájékoztatásban.
– Végezetül kik biztosítják a programsorozat pénzügyi feltételeit?
A programsorozat részét képezi az
Önkormányzati Minisztérium Sport
Szakállamtitkárság kiemelt szabadidõsport rendezvénysorozatának. Onnan kaptunk minden évben – így az
idén is – támogatást. Természetesen a
Balaton Fejlesztési Tanács, mint a
programsorozat „gazdája” támogatja a
rendezvénysorozatot. A részt vevõ önkormányzatok a pályák építésén,
folyamatos karbantartásán túl pénzzel
is hozzájárulnak a programsorozat
lebonyolításához.
Jó nyarat, jó idõt, sok sikert kívánunk a programsorozathoz!
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal telefon- és
fax:
87/449-266,
87/449-188,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk: hétfõ–szerda: 8–15, valamint péntek 8–12.
Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Jegyzõi feladatokat
ellátó igazgatási fõelõadó: (Zvér
Ildikó) csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi
Polgármesteri Hivatal illetékes, Szilágyi Réka építési ügyintézõ,

87/581–240, emelet 24. iroda.
Fogadóóra a Balatonudvari Polgármesteri Hivatalban minden hónap
második csütörtökén 8–9 óra között.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, Lõrinczné Németh
Lilla, fogadóórája minden hónap harmadik péntekén 10–11-ig.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hét hétfõjén 8–11 óráig tart fogadóórát a
Polgármesteri Hivatalban
A falugazdász, Szabó István, min-

den páros héten szerdán 14–15,30-ig
tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban. Elérhetõsége: 06-30/2394-699. A zánkai iroda megszûnt, a
Veszprém Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal veszprémi
irodájának tel. és fax: 88/ 580-430.
A rendõrség fogadóórája minden
páros hétfõn 8–9 óráig a helyi körzeti
megbízotti irodában
A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás menedzsere: Marsó
Barna. Címe: Tihany, Aranyház u. 30.
Telefon: 87/714-007, 20/223-7282.

A GOLF MINDENKIÉ! – Országos nyílt golfhétvége
A Magyar Golf Szövetség az idei évben
2009. május 30–31-én ismét Országos nyílt
hétvégét rendez. Jöjjön el a balatonudvari
golfpályára, próbálja ki és ismerkedjen meg
a golffal, mint szabadidõs kikapcsolódási
sporttal, és mint életformával.
A rendezvény keretein belül egy 1 órás
csoportos golfoktatásra és egy kávéra hívjuk meg az érdeklõdõket.
A rendezvény sportfilozófiája „A golf

mindenkié!”. Idén valamennyi magyar golfpálya csatlakozott a programsorozathoz,
országszerte lehetõséget teremtve a golf
megismerésére, kipróbálására. A rendezvény honlapja: www.agolfmindenkie.hu.
Regisztráljon a honlapon, látogasson el a
Balaton elsõ golfpályájára. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Royal Balaton Golf & Yacht Club
Royal Balaton Golf és Yacht Zrt.

Zártak a nyugdíjasok

korúak, milyen összetartóan, tartalmasan töltik el
ezeket a délutánokat. Hiszen jó összejönni, kicsit
elbeszélgetni, kicsit nevetgélni, megkóstolni a szinte
minden alkalommal érkezõ saját készítésû finomságokat. De felejthetetlen poénok, vetélkedõ, kirándulás
is tarkította a programok sorát.
Aki nem hiszi, járjon utána, hiszen õsszel folytatás
következik.

Sörkerteztünk klubunkkal is. Oszlopos tagunk
kezdeményezésére, szakácskodása mellett került sor a
már hagyományosnak mondható évzáró összejövetelünkre.
A kis csapat számos remek hangulatú klubdélutánt
zárt le ezzel, persze csak egy nyári szünet erejéig.
Igazán jó látni, hogy a fiatalos szemléletû, aktív szép-

Anyakönyvi hírek
Születés: Szeretettel köszöntjük Panyi Szilvia és Köller Zoltán gyermekét, Mihály
Bulcsút. A kisbabának és szüleinek gratulálunk, jó egészséget kívánunk nekik.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor. Május 31., vasárnap 14 óra,
június 14., vasárnap 14 óra, június 28., vasárnap 14 óra, július 12., vasárnap 14 óra.
Katolikus templom: Május 31., vasárnap 9,30 óra, június 6., szombat 19,00 óra, június 14., 9,30
óra, június 20., 19,00, június 28., vasárnap 9,30.
Fövenyesi katolikus kápolna: minden vasárnap reggel 8 óra. Május 31., vasárnap 8óra, június
7., vasárnap 8 óra, június 14., vasárnap 8 óra, június 21., vasárnap 8 óra, június 28., vasárnap 8
óra, július 5., vasárnap 8 óra.
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INFORMÁCIÓK
ORVOSI RENDELÉSEK
IDÕPONTJAI:
Hétfõ 10,30-11,30, kedd 10,30-11,00,
szerda 13,00-14,00, péntek 10,30-11,30,
Dr. Balla György 06-20/9529-455
Városi Rendelõintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (ügyelet)
Rendõrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-81-07
Sóvári Attila: 06-30/600-46-20.
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János
06-20/545-9860, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/540-9113
E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.
Hibabejelentés: 06-40/330-330
DRV Vízmû Zrt: Balatonfüred lakossági ügyfélszolgálat, Kossuth L. u. 33.
Tel.: 06-40/240-240
PROBIO RT. Balatonfüred, Fürdõ u.
20. (szemétszáll.) 87/342-633
Földhivatal, Balatonfüred
Felsõ köz 2. Tel.: 87/581-190
Kögáz Rt. Veszprém, Mártírok útja 9.
Számlázás: 40/444-000.
Központi telefonszám: 88/579-810.
Gázszivárgás, üzemzavar: 40-301-301,
40-949-000 Kögáz Rt.
Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.
Tel.: 93/310-183
Fogorvosi rendelések idõpontjai:
Balatonakaliban:
Dr. Hargitai Zsolt
H: 8–11.30 óráig, K: 13–18 óráig,
Sz: 13–18 óráig, Cs: 8–11.30 óráig
Tel: 06-87-444-086
Elõzetes bejelentkezés alapján idõpont
egyeztetés!
Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107
Vízi rendészet, Zánka
08-87/568-599.
Vízi mentõk segélyhívás 24 órás ügyelet
Zánka: 06-30/383-8383, 87/568-168
Ezúton is tájékoztatjuk olvasóinkat,
ügyfeleinket, hogy a polgármesteri
hivatal e-mail címe megváltozott. Az új
e-mail formátum:
jegyzo@balatonudvari.hu.
A továbbiakban ide várjuk
elektronikus leveleiket. Látogassák
községünk oldalát továbbra is a
www.balatonudvari.hu címen!

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs kiadó: Zvér Ildikó
Fõszerkesztõ: Ihász Csilla
Szerkesztõség: Balatonudvari Községháza, Ady E. út 16.
Tel./fax: 87/449-266.
I + G Nyomda Bt. Balatonfüred (Hajógyár)
Felelõs vezetõ: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

