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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KETTÕEZERTÍZ, EGY ÚJ ÉV VÁRAKOZÁSAI
Boldog, új esztendõt kívánunk
2010-re, valamennyi kedves Olvasónknak! Idén is hatszor találkozhatnak krónikásunkkal, melynek szerkesztéséhez várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat.
További vélemény megosztási

lehetõséget kínálunk március 12én, pénteken 17 órától esedékes
közmeghallgatásunkon is, mely
hagyományosan ünnepi megemlékezéssel kezdõdik. A helyi iskolások közremûködésével emlékezünk
márciusi ifjainkra, majd ünnepi

Fiúnap

mányos vendéglátás, bál várja a
szórakozni vágyókat a helyi kultúrházban. Ezúttal új zenészekkel, a
Pulzus együttessel próbáljuk táncra
bírni vendégeinket. TARTSANAK
VELÜNK!
Helyi lányok, asszonyok

Február 20-án, szombaton, ismét
mulatozhatunk, szórakozhatunk. A hölgyek készülõdnek már, hogy egy
kellemes estével kápráztassák el a falu
fiúnépét. A mûsort követõen a hagyo-

Nõnap
Március 13-án, szombaton kerül sor
a nõnapi mûsorra, ahol a fiúnaphoz
hasonlóan zajlanak majd az események,
talán csak a mûsorban lesz némi
különbség, bár fiaink mindig igye-

keznek ezt a különbséget nõi jelmezekkel palástolni. A szórakozás,
móka, bálozás semmiképpen sem
marad el. Várjuk a hölgyeket e jeles
mûsorra, programra, ahol ezúttal is a
Pulzus együttes zenél.
Helyi fiúk, férfiak

Nyári közmeghallgatás
Elõre értesítjük Önöket, hogy jelenlétük biztosabb legyen nyári fórumunkon.
Augusztus 15-én, vasárnap, délelõtt
10 órakor tarjuk ez évi második
közmeghallgatásunkat. Helyszín: Balatonudvari kultúrház (Kerkápoly u. 23.).
Ezúton is hívunk minden ingatlantulajdonost az alábbi várható témákkal:

Beszámoló az Önkormányzat tevékenységérõl, valamint meghívott vendégeink – Probió, Rendõrség, E.ON,
Polgárõrség – beszámolói.
Kérjük észrevételeivel, javaslataival
ön is járuljon hozzá településünk
fejlõdéséhez, jövõjéhez, aktuális problémáink megoldásához!

beszédet mond dr. Bóka István
országgyûlési képviselõ, és a
képviselõ-testület döntése alapján
jutalmakat ad át. Hozzászólásaikkal
ezt követõ közmeghallgatásunk
során élhetnek. Megjelenésükre,
véleményükre ezúttal is számítunk.
REMÉNYIK SÁNDOR

Végrendelet

Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes
égnek,
Mosolygásom az õszi verõfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.
(Marton Jenõtõl búcsúzunk
lapunk 3. oldalán)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSA,
ÜGYINTÉZÉSE
Hivatalunkban 2010-ben is változatlan az ügyfélfogadás rendje: hétfõn és
szerdán 8–16 óra és pénteken 8–13 óra
között. A polgármesteri és jegyzõi
fogadóóra csütörtök 8–12 óra.
Kérjük, ügyfélfogadási idõn túl ne
zavarják ügyintézõinket, a megszaporodott adminisztrációs feladatok,
eljárások teljesítésére ilyenkor van
módjuk.
Kérjük, ügyeik intézésekor vegyék
figyelembe, hogy az ügyintézési
határidõ jogszabály szerint – általában
– 22 munkanap, ehhez igazítsák
határidõs feladataikat.
Ügyintézõink körében változás történt, Molnár Józsefné szociális-igazgatási ügyintézõnk nyugállományba
vonult.
Helyette – költségtakarékosság és az
elõre nem tudható önkormányzati átszervezések miatt – nem vettünk fel új
alkalmazottat, félállásban általános
asszisztenst kapott hivatalunk.
Január 1-tõl településünkön településõr mûködik, aki a helyi polgárõrséggel együttmûködve végzi
munkáját, figyeli, felügyeli az ingatlanokat. Alkalmazása az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium támogatásával valósul meg.
JÉG- ÉS HÓMENTESÍTÉS
AZ INGATLANOK ELÕTT
Felhívjuk kedves ingatlantulajdonosaink figyelmét, hogy a házak elõtti
közterület, járdák tisztán tartása az
ingatlantulajdonosok
kötelessége.
Amennyiben hó, jég lepi ezeket a
területeket, kérjük, hogy mûködjenek
közre a síkosság felszámolása érdekében. Köszönjük.
FELHÍVÁS LOMTALANÍTÁSRA!
Tájékoztatjuk tisztelt ingatlantulajdonosainkat, hogy 2010. évtõl – a
jogszabályi változásoknak megfelelõen – a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. végzi a lomtalanítást községünkben.

A lomtalanítás idõpontja:
2010. április 7., szerda!
A PROBIO Zrt. által készített
tájékoztatásnak megfelelõen kérjük
Önöket, hogy az összegyûjtött limlomot 2010. április 7. napján, reggel
7,00 óráig helyezzék ki a megfelelõ
helyre.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot,
építésbõl, bontásból származó anyagokat, törmeléket, elektronikai hulladékot, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot,
akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
A lomtalanítás napján az esetleges
észrevételeket, bejelentéseket a
87/342-633 telefonszámon tehetik
meg.
A lomtalanítás a lakosság számára
díjtalan!
A településképet rontó és guberálókat
vonzó
hulladékkupacok
kialakulásának megelõzése érdekében
kérjük önöket, hogy szíveskedjenek
együttmûködni a PROBIO Zrt. munkatársaival!
Segítsük elõ környezetünk védelmét
és tegyünk meg mindent környezetünk
tisztaságáért!
Segítségüket és közremûködésüket
köszönjük
GALLYZÚZÁS
A lomtalanítással együtt járó
gallyzúzást önkormányzatunk dolgozói idén is megtartják, mivel a Probio
nem vállalja az ilyen jellegû zöldhulladékok elszállítását. A lomtalanítást
követõen ezt a falugazda és kollégái
végzik el. Az idei évben tavasszal és
õsszel is tartanak gallyzúzást, melynek
idõpontját késõbbiekben közöljük.
Kérjük, a kerti hulladékot ekkor
helyezzék el a korábbi éveknek
megfelelõen ingatlanjaik elõtt. Az
idõpontot tartsák szem elõtt, hogy heteken keresztül ne csúfítsák el utcáinkat a nyesedékek, gallyak. A
szemetelõk ellen önkormányzatunk
határozottan lép fel, szabálysértési
eljárást indítva.

ÚJ BÉRLÕK A SZOLGÁLTATÓ
HÁZAINKBAN
Mind a fövenyesi, mind az udvari
önkormányzati szolgáltató ház új bérlõre talált.
A Levendula utcai klasszikus szolgáltatóházként mûködik, fodrásszal,
kozmetikussal, masszõrrel, – ezzel is a
helyiek kényelmét szolgálva, a nyári
szezonra pedig szélesebb szolgáltató
palettát nyújtva. A fövenyesi bérlemény vendéglátós bérlõket kapott, a
nyári szezonra nyitnak, kávéház jellegû szolgáltatóként mûködnek majd.
A lakossági szemétszállítás díjai a
6. oldalon olvashatóak.
Idén is kérjük kedves Olvasóinkat,
ingatlantulajdonosainkat,
hogy adójuk 1%-ával támogassák
szervezetünket a minél
hatékonyabb és korszerûbb munka
érdekében.
Segítségüket elõre is tisztelettel
köszönjük!
BALATONUDVARI
KÖZBIZTONSÁG ALAPÍTVÁNY
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.
Bankszámlaszám:
11748069-20059439
Adószám: 18910595-1-19

Nyugdíjas Klub
Kéthetente „üzemel” a kis csapat,
mely vidám délutánokat tudhat maga
mögött.
Következõ találkozásunkkor a
nyugdíjasoknak szóló üdülési csekk
pályázatról beszélünk, de bepillantunk más klubok programjaiba is.
Késõ tavaszra tervezünk egy arborétumi kirándulást is.
Továbbra is várjuk az aktív, kedvet
érzõ szépkorúakat.
A következõ találkánk február 24én délután 14 órától lesz.
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Életmentés a jeges Balatonból –
Jutalmazás ünnepélyes keretek között
Egy átlagos téli reggelen egyik lakosunk
a szemetesüket ürítette, majd sétára indult.
Mivel a családot errõl nem tájékoztatta, fél
óra multával keresésére indultak, eközben
az utcán Sörös Istvánt, a helyi
újságkézbesítõt is megállítva. Sörös István
a közeli Balaton-partra sietett, hogy megnézze, nem sétál-e a környéken a keresett
személy. Három helyen látszott a jeges
felületen olyan nyom, amely a jég beszakadását sejtette; ezután látta meg a jeges
vízben a fiatalembert. Ezen a helyen nagyon mély a víz, és semmi felszerelés nem
volt nála, így gyorsan segítséget kért, és
riasztotta a mentõket is. Hamarosan egy
kötéllel, létrával felszerelkezett csapat –
csatlakozók: Jánosi Attila, Kántor
József, Marton János – sietett a jeges
vízben már elgémberedett férfi segítségére.
A mentés körülményeit akadályozta a félig
jeges, mély víz, a hideg idõjárás, a helyet
övezõ nádas, növényzet. A férfi teste már
görcsben volt, ledermedt, így a
megsegítésére dobott kötelet sem tudta
megfogni, végül létrával sikerült a test alá
benyúlni, majd kiemelni a vízbõl az ekkor
már 24 fokosra lehûlt testet. Az életmentõk

saját testi épségük, életük kockáztatásával
helyezték a gyenge jégre a létrát, melyet
éppen a jég minõsége miatt folyamatosan
komoly erõfeszítéssel kellett tartani, s
emellet magukat is veszélybe sodorták a
jéghártyára való rámerészkedéssel. A
kimentett férfi partra helyezésekor
érkeztek meg a mentõk, akik rögtön
megkezdték a férfi ellátását. A megmentett
személy élete perceken múlott.

A mentésben közremûködõk érdemeit
az egész falu elismerte, a képviselõ-testület
pedig jutalmazásukat kezdeményezte,
melyre ünnepi keretek közt kerül sor.
Március 12-én, ünnepi mûsorunk és
közmeghallgatásunk estjén, Dr. Bóka
István országgyûlési képviselõ, Balatonfüred polgármestere adja majd át az elismeréseket.
(Ihász Csilla)

Az életmentõk: Sörös István, Kántor József, Jánosi Attila, Marton János

Elment Balatonudvari Krónikása
Örökre elment Balatonudvari krónikása.
Marton Jenõ bácsi 93 évesen távozott községünk
életébõl, magával vitte azt a sok tudást és tapasztalatot, amelyet az évek során gyûjtött.
Mozgalmas és hosszú életét a községnek
szentelte. Itt élt, dolgozott tanított, nevelt.
Nyugdíjas éveiben megalapítója volt az
Udvari Galériának, könyveket jelentetett meg a
község múltjáról jelenérõl.
Szorgos igyekezettel azon dolgozott az utóbbi évtizedekben, hogy az utókor számára fennmaradjanak feljegyezései.
Néprajzi gyûjteményét szeretettel és odaadással gondozta, õrizte.
Akár néhány évvel ezelõtt felkérték nemzeti
ünnepünk levezetésére, lázba jött, gyûjtött és
gyerekeket tanított, megmutatva, hogy miként
kell egy magyarnak március idusán ünnepelni.
Szerényen, visszahúzódóan élt, soha nem
kérkedett tudásával de ha kellett, ott volt mindig
az elsõ sorban.
Emlékszem, milyen izgalommal készült arra,
hogy Balatonudvariban megnyíljék a helytörténeti kiállítás.
Szorgos kezeinek köszönhetjük, hogy rengeteg néprajzi értéket megmentett, a restau-

rálását vállalta. Járta a házakat, múzeumokat,
levéltárakat, hogy minden helyi tárgyat és adatot
rögzítsen, és begyûjtsön. Amikor összeállt a
Galéria, szinte örökkévalóságnak tûnt a berendezése, mert Õ minden egyes tárgyhoz, bútorhoz
vagy felajánlójához himnuszt zengett. Akkor
talán nem is értettem meg kötõdését, de ma már
tudom, ez volt az utóbbi idõkben az élete.
Az év bármely napján lehetett nála kopogni,
mindig nyitva volt ajtaja azok számára, akik az
Õ munkáját keresték és kérték.
Szorgalmas és hívõ ember volt. Szinte az
utolsó idõkben is elment imádkozni, mert fontos
volt számára a szeretteivel történõ találkozás.
Sajnos párja jóval fiatalabb volt nála, mégis
korábban itthagyta. Mindene Vali néni volt, aki
még a gondolatát is ismerte, akivel megosztotta
gondját és baját. Õ tényleg igazi társa volt.
Nekünk is nagyon hiányzik, Õ volt a Vöröskereszt, a Könyvtár egyik fõ mozgató rugója.
Neki köszönhettük azt, hogy hosszú évek után
Színházba járhattunk, hisz mindent megtett
annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek az
udvariak a kultúrához.
Ma már mindkettõjük csak szép emlék és az
is marad örökké a szívünkben.

És ha lesznek napok, mikor ünnepel a
község, biztosan mindig megemlékezünk Jenõ
bácsiról és arról a munkásságról, amit itt hagyott
nekünk, az utókornak.
Gyermekeinek és azok gyermekei is tudni
fogják, hogy Balatonudvarit nem csak a szív
alakú sírköveirõl kell ismerni, hanem arról az
emberrõl, aki annak történetét felkutatta, aki
könyvében lejegyezte, aki igaz hazafiként
viselkedett és kitartóan szép kort ért meg érettünk.
Mindig is számíthatott családjára, gyerekeire,
unokáira és megérhette, hogy dédunokája szülessen. Boldog ember volt és most már odaát
örül tovább.
Emlékét méltóképpen megõrizzük és mindenki aki ismerte és betéved Balatonudvariba,
egy fõhajtással tiszteleghet emlékének a katolikus temetõben. Egy szál virág, egy mécses
mindig legyen sírhantján, hisz párja mellé végsõ
állomásához megérkezett.
Isten Önnel Jenõ bácsi legyen békés a
pihenése, hisz a földi pályafutása lejárt a dolgos
hétköznapoknak vége, de szívünkben mindig is
itt lesz emléke.
Pintérné Mészáros Erzsébet
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„Februárban jõ a farsang, táncra hív a muzsikahang”

FARSANGOLTUNK
Tizenhét jelmezessel találkozhattunk idei
karneválunkon, melyet az évek óta hõn áhított
jégkarneváltól csak egy korcsolyaél választott
el. Az egész napos havazás, vizes jégfelszín
megakadályozta a jelmezes felvonulást
követõ mókás, játékos vetélkedõ jégre vitelét,
de a hangulatot semmiképpen nem akadályozta ez a fordulat.

A délután legemlékezetesebb pillanatai:
két felnõtt különdíjas, Fodor Boldizsár a
sárkány, aki a legjobbnak bizonyult, Kiss
Andris a kalóz, a fele fiú, fele lány lányok:
Ender Patrícia és Sötét Klaudia és még két
bájos hölgy egy hercegkisasszony Szabó
Regina és egy háremhölgy Tóth Dalma
személyében.
A kicsik és nagyok ezenkívül megmérettettek limbózásában, lufifújásban és durrantásban, seprûvel irányításban, székfoglalásban és még sok vidám, bátor pillanatban.
Elsõ ízben sikerült a nagyobb iskolásokat
is bevonni a farsangi mulatságba, a levezetésben, zsûrizésben, tombolában játszottak fõszerepet Horváth Franciska és Liptai Fanni,
valamint tihanyi iskolatársaik, dícséretre
méltóan.
A finomságok, amivel a szülõk hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, egész délután

várta a vendégeket, tette családivá a hangulatot.
Az ilyenkor elmaradhatatlan tombola zárta
a délután programjait, amivel tovább gyarapodhatott a résztvevõk nyereményeinek sora.
Reméljük, hogy vendégeink nem csak
nyereményekkel, ajándékokkal gazdagon
tértek haza, de a farsangi vidámság is tarsolyukba került, s talán egy-két fordulat még
ennél is mélyebbre jut.
JUBILÁLÓ BORVERSENY
SZLOVÁKIAI MAGYAR BÍRÁKKAL
Lapunk nyomdai munkálatai alatt,
lapzártánk után kerül sor az ötödik borversenyre és a hozzá kapcsolódó borkorcsolya megmérettetésre.
Következõ lapszámunkban beszámolunk a
helyezésekrõl, eredményekrõl, melynek díjátadója szezonnyitónkon esedékes.

Egész éves programjaink
2010. A Fesztiválok éve, idén sem maradhat el nyári fesztiválunk, Udvari Forgatag
2010 címmel kínálunk kikapcsolódási
lehetõséget. Többek között Erkel Ferenc
zeneszerzõ, zongoramûvész és karmester, a
nemzeti romantikus operairodalom legnagyobb képviselõje 200 éves évfordulója is
méltó megemlékezésre kerül. Egyeztetések
folynak nyárra egy, a strandszínpadra
esedékes koncert, sztárvendég leszervezésére.
Szezonnyitó: 2010. június 26., szombat.
Fõ attrakciója az ÖTÖDIK, jubileumi
Marhahúsfõzõ verseny.
Továbbfejlesztve kívánunk a gyerekeknek
elfoglaltságot nyújtani, tartalmas Gyermekkuckó foglalkozásokat – mindkét strandunkra. A gyermek-foglalkozások mellett a
sportfoglalkozások is helyet kapnak. Táncos,
könnyed és komoly zenei programok sorát
próbáljuk megvalósítani.
VIII. Horgász- és Halászléfõzõ
Versennyel zárul majd Forgatagunk 2010.
szeptember 4-én.
Õszi nagy napunk a Szent Márton napi
búcsú lesz. Hagyományosan megünnepeljük
ünnepeinket, köszöntjük gyermekeinket,
szépkorú lakóinkat.
A szûkös anyagi lehetõségek határait
pályázati úton próbáljuk kitolni, ennek függvényében alakítjuk, remélhetõleg, bõvítjük,

programjainkat. Kívánjuk, hogy örömmel és
megelégedéssel élvezzék nem csak nyáron az
idei forgatagot.
FELHÍVÁS A Fövenyesi Pünkösdi
Pincepörköltfõzõ Versenyen való megmérettetésre (május 16., vasárnap).
Elõzetes jelentkezést kérünk a versenyen
részt venni szándékozóktól az alábbiak
szerint:
– A nevezéseket bográcsonként kell
megtenni, azaz egy bogrács egy nevezés.
– A tavalyi évhez hasonlóan a polgármesteri hivatal biztosít minden jelentkezõ részére
3 kg húst – választható húsok: sertés lapocka,
marhalábszár, ill. a kettõ vegyesen–, melyet a
helyszínen a verseny elõtt 9 órától, kizárólag
a felállított bográcsoknál lehet átvenni.
– A pincepörkölt elkészítéséhez szükséges,
további alapanyagokról mindenki maga gondoskodik, csakúgy, mint a fõzõ, ill. sütõ alkalmatosságokról is.
– Az ételeket kizárólag a helyszínen lehet
elkészíteni.
– A fõzéshez tûzifát, vizet a helyszínen
biztosítunk.
Nevezni lehet Ihász Csillánál, a
06-30/226-8346-os telefonszámon, valamint
Tigelmann Jánosnál a 06-30/902-97-87-es
telefonszámon, ill. a Polgármesteri Hivatal
címén írásban. (8242 Balatonudvari, Ady E.

u. 16., e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu).
Nevezési határidõ: május 16.
A helyszínen a fõzés mellett kulturális
programokkal, pünkösdi király választással,
pünkösdi vidámsággal várjuk kedves
Vendégeinket.
A részletes programokról a késõbbiekben adunk tájékoztatást.

GOLF HÍREINK

A Royal Balaton Golf Clubban idén sem áll
meg az élet. Számos érdekes versennyel várjuk golfozó barátainkat. Idén is megrendezésre
kerül a 4 fordulóból álló Balaton Golf Kupa,
melynek elsõ megmérettetését 2010. 04. 05-én
tartjuk, amely egyben a szezon elsõ balatoni
ranglista versenye is. 2010. 08. 21-Én kerül
megrendezésre immáron 3. alkalommal a nagy
sikerû Balatoni Borok Golfversenye. A verseny különlegességét a játék során kóstolásra
kerülõ borok adják, amelyek ízlelését egy a
scorecardhoz hasonló winecardon kell vezetni.
Továbbá hagyományosan golfpályánk biztosít
helyszínt a Herend Kupának és a Magyar
Greenkeeper Szövetség Golfversenyének is.
Idén nagy megtiszteltetésként a Royal Balaton
Golf Club ad otthont a Magyar Amatõr
Bajnokságnak valamint a 2010. évi European
Young Masters-nek.
Royal Balaton Golf
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Újranyitottunk! Civil Ház – Balatonudvari
Új fodrászunk februártól: Tóth Simon Tímea.
Nyitva tartás: kedden és csütörtökön elõzetes
bejelentkezés alapján, a +36-70/342-41-95-ös
telefonszámon.
Új kozmetikusunk, Berzsenyiné Szakonyi
Erika, március 1-tõl várja vendégeit. Nyitva
tartás elõzetes bejelentkezés alapján a +36-30573-90-78-as telefonszámon.
Masszõrünk, Keller Dorka. Téli nyitva
tartása: szerdán és pénteken, elõzetes bejelentkezés alapján a +36-30/524-35-79-es telefonszámunk.
AZ INFRASZAUNA
Az infraszaunában az infra-vörös (IV) sugarak által közvetített hõ 80 százaléka közvetlenül
a testben koncentrálódik, míg a hagyományos
rendszerû szaunában ez mindössze 20 százalék.
A szauna kabinban tapasztalható 35–55 C°-os
hõmérséklet kevésbé terhelõ a szívnek, a
belélegzett levegõ nem éget, és mivel mélyen
behatol a bõr hámrétege alá, így akár 300 százalékkal is hatékonyabb lehet, mint a hagyományos szaunákban.
Az infraszaunázás hatásai szervezetünkre:
Testünk a hõ hatására aktiválja hûtõrendszerét, az így érkezõ többlet hõre szívveréseink
számának és pulzusszámunknak a növekedésével reagál. A megélénkült vérkeringés beindítja a
verejtékmirigyeket, és ezáltal megszabadít a

testben felhalmozódott mérgektõl (alkohol,
nikotin és nátrium) és salakanyagoktól, megszabadítja a testet a koleszterin lerakódástól.
Egy átlagos kondícióval rendelkezõ személy
infraszaunázás alkalmával közel fél liter izzadtságot termel, ami kb. 300 Kcal elégetésével
keletkezik (kb. 3–5 km futásnak megfelelõ
mennyiség). 30 perces használat után szervezetünk az izzadás által keletkezett égetéssel
akár 600–800 Kcal energiát is képes elégetni
mindenféle káros következmény nélkül.
Az IV sugarak által stimulált szervezet fittség
érzete jócskán megnõ. A mélyrõl jövõ, nagy
mennyiségû izzadás lehetõséget teremt azon
káros anyagok kiválasztására, amit sem a vese,
sem a tüdõ nem képes megtenni. A szervezetben
található és folyamatosan halmozódó, rákkeltõ
nehézfémek – ólom, kadmium, nikkel, réz – az
ilyen direkten közvetíttet izzadás során könnyen,
és folyamatosan távoznak szervezetünkbõl. A
felhalmozódott testzsír és koleszterin, a különbözõ savak, a nátrium és az ammónia a nagy
hõmérséklet hatására könnyen oldhatóvá válik,
és a megnövekedett, két-, háromszoros vízkibocsátással könnyen távozik szervezetünkbõl.
Sokan azért mozognak rendszeresen, hogy a
szívüket és érrendszerüket megterheljék. A rendszeres, nem túlzásba vitt terhelés erõsíti a
szívizmok mûködését, javítja a vérkeringést,
erõsíti az érfalakat. Az infraszaunában eltöltött

idõ alatt a szervezetet nem megterhelõ, egyenletes égési folyamat ugyan olyan hatékony lehet,
mint bármely testmozgás, és közben az izületek
sem terhelõdnek. Emiatt különösen alkalmas
fizikoterápiás célokra, ajánlott mozgásban korlátozott, idõsödõ embereknek, vagy akár sportolóknak bemelegítéshez. A hipertermiás kezelés
jelentõsen megnöveli a szervezetünk regenerálódási képességét, mely fontos a test szöveteinek karbantartásában, beleértve a test izmainak felfrissülését. A krónikus fáradékonyságban
szenvedõ betegeknél a hipertermiás kezelés
segíti helyreállítani a vegetatív idegrendszer
helyes mûködését.
Tudjuk, hogy testünk különbözõ módon
reagál a külsõ hatásokra, az alábbi esetekben viszont az infraszauna bizonyíthatóan jól használható akár terápiás célokra is: izomfájdalom, vállés csípõizületi fájdalmak, menstruációs görcsök,
depressziós állapot, rheuma, cukorbetegség,
akné, pikkelysömör, ekcéma, psoriasis, tüdõ és
epehólyag gyulladás, gyomor- és bélrendszeri
zavarok. A vérkeringés serkentésével megelõzhetõ a szív- és érrendszeri betegségek
kialakulása. Fokozza az ellenálló képességet,
méregtelenít, bársonyossá teszi a bõrt, csökkenti
a cellulitiszt.
Ha a fentiek ismeretében szeretné kipróbálni
a kezelés jótékony hatását, szeretettel várom kétszemélyes szaunámban.
Keller Dorka gyógymasszõr +36-30/524-35-79

Ózdi panelbõl a nyugalmas Fövenyesre – üdvözöljük új lakosainkat
Tavaly februárban új lakost köszöntöttünk
Balatonudvariban, és lapunk hasábjain – csakúgy, mint most. A fövenyesi „rendõrlakás”
megtelt. Ezúttal sem a szomszédból érkeztek
lakóink, 300 km-rõl, Ózdról érkezett Bujpál
Tamás rendõr és családja.
Kopogásomra kedves, közvetlen emberek
felelnek, nyitnak ajtót olyan természetességgel,
mintha mindig ismertük volna egymást, mintha
mindig itt laktak volna. Ez a hangulat uralja
beszélgetésünket is.
– Ózd nagyváros, ahol tipikus városi életet
éltünk, panelból érkeztünk ide a vidéki nyugalomba – meséli a családfõ. – Hosszú ózdi szolgálatom után vágytunk már egy más környezetbe, más környékre, ezért is kértem áthelyezésemet a rendõrségnél szeptemberben.
Balatonfüredet ajánlották, és hozzá ezt a szolgálati lakást.
– A környék, a nyugalom, az a tény, hogy az
utcán senkit sem látni, nincsenek szomszédok,
kicsit furcsa volt, eleinte nyugtalanított, de már
megszoktuk, és parti sétáink, a gyönyörû
környezet feledteti mindezt. Emellett várjuk a
környék nyári arcát is, a nyári hétköznapokat, –

mondja a feleség, Bernadett, aki ugyancsak
munkába állt már nálunk, Veszprémben dolgozik
egy országos áruházhálózat üzletvezetõjeként.
– Tihanyba járok iskolába, veszi át a szót a
család legifjabbja, aki nagyon lelkesen és örömmel mesél. – Vasárnap költözködtünk, hétfõn
elmentünk Tihanyba az iskolába, és én másnap
már mentem is. Amikor meghallottam, hogy itt a
közelben sípálya is van, tudtam, hogy jó helyre
jöttünk. Síelni még nem voltunk, de korcsolyáztunk már a Balatonon, és farsangolni is elmentünk a kultúrházba. Szeretek mindent kipróbálni,
kvadozom, tudok úszni, tájboxolni. – És az ifjú
Marcell dacára a kései idõpontnak, bizony még
sokáig mesélne. Bemutatta a teljes családot, a
családhoz tartozó házi kedvenceket is.
Visszaevezünk a munkára, beosztásáról
kérdezem Tamást.
– A Balatonfüredi Rendõrkapitányságon dolgozom, jelenleg ügyeletesként. Tizenkét éve
vagyok rendõr, ez alatt az idõ alatt Ózdon
többféle beosztásban is dolgoztam. Munka
szempontjából is ég és föld a két város, bár
Balatonfüred és környéke nyáron biztos
felélénkül majd. Szeretek itt lenni, és a szolgálati

lakás nagy segítség letelepülésünkhöz, hiszen
lakás biztosítása nélkül nem tudtunk volna idejönni. Nyárra teljesen meg is töltjük majd a
lakást.
– Ugyanis van egy nagylányunk is, a tizenöt
éves Zsanett, aki Egerben tanul egy idegenforgalmi szakközépiskolában, kollégista, nyáron
költözik õ is, a környéken keresünk neki folytatási lehetõséget tanulmányaihoz – mondja az
édesanya.
– Reméljük, neki is könnyû lesz a váltás. Mi
addigra már beleszokunk az új helyzetbe, iskolába, munkába – mindannyian jól érezzük magunkat ott, ahová cseppentünk.
– Csakúgy, mint a rendõrségen. Persze a régi
munkatársakkal is napi kapcsolatban vagyok. Itt
a faluban is igyekszünk részt venni a programokon, beilleszkedni – hosszú távra tervezünk
– zárja beszélgetésünket a családfõ.
„Hivatalosan” is megismerhetik új lakónkat,
a márciusi közmeghallgatáson, vagy rendezvényeinken is, ahol szeretettel látjuk családjával együtt. Sok örömet kívánunk a család itteni
életéhez, sikereket a munka és tanulmányok
során!
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Polgármesteri Hivatal telefon- és fax: 87/449-266,
87/449-188,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk:
hétfõn és szerdán: 8–16, péntek
8–13. Keddi és csütörtöki
napokon az ügyfélfogadás
szünetel.
Fogadóórák: Jegyzõi feladatokat ellátó igazgatási fõelõadó:
(Nagy-Zvér Ildikó) csütörtök:
8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–
12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal

illetékes, Szilágyi Réka építési
ügyintézõ, 87/581-243, emelet
24. iroda.
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,
minden páros héten szerdán
14–15,30-ig tart fogadóórát a

Polgármesteri Hivatalban. Elérhetõsége: 06-30/23-94-699. 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, 0620/223-7282.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
17/2009. (XII.15 .) rendelete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról
Balatonudvari községben 2010. évben a köztisztasági szolgáltatásért fizetendõ díjak
az alábbiak:
1.Lakossági szemétszállítás
Állandó lakos
Mennyiség
(liter )
50
80
110
160
220

Ft/alkalom
247
280
322
467
639

Nyaralótulajdonos

Alkalom

Éves díj

Alkalom

Éves díj

60
60
60
60
60

14.820
16.800
19.320
28.020
38.340

38
38
38
38
38

9.386
10.640
12.236
17.746
24.282

A fenti árak a 25 % áfát nem tartalmazzák.

Halottaink:
Boda József és Marton Jenõ. Fájdalommal búcsúzunk tõlük, családjaiknak
együttérzésünket fejezzük ki.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor. Február 21., vasárnap 14 óra, március 7., vasárnap 14 óra, március 21., vasárnap 14 óra.
Katolikus templom: február 21., vasárnap 9, 30 óra, február 27., szombat 16,30 óra, március 7., vasárnap 9,30 óra, március 13., szombat, 16, 30 óra, március 21., vasárnap 9, 30
óra, március 27., szombat 9,30 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
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: Nagy-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

