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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Elsõ Junior Golf Európa Bajnokság Magyarországon
Az Európai Golf Szövetség (EGA)

elsõ alkalommal ítélte oda legrangosabb
versenyének, a European Young Mastersnek (Junior Golf Európa Bajnokság)
a rendezési jogát Magyarország számára.
A nyár egyik kiemelkedõ sporteseményének, a 28 ország 108 junior
golfozóját felsorakoztató versenynek a
Balatonudvariban található Royal Balaton Golf & Yacht Club ad otthont 2010.
július 19–24. között.

Az esemény gyémánt fokozatú támogatója az MKB Bank.
A verseny informatikai rendszerét a
T-Systems, a KFKI és a Samsung, a
logisztikához szükséges eszközök egy
részét pedig az AUDI biztosítja. A Sport

Klub, mint kommunikációs partner áll
a bajnokság mellett, segítségükkel
folyamatos tudósítást biztosítunk az
eseményrõl. Balatonfüred városának,
mint támogatónak többek között a színvonalas nyitó ünnepséget köszönhetjük,
és nem utolsó sorban nagy segítségünkre vannak még az R&A (St.
Andrews-i Õsi és Királyi Golf Club), a

Microsoft, a Kékkúti, a Hey-Ho, a
Balaton Pékség, a Ford Solymár, és az
Opel Hungaria is.
A European Young Masters, talán
még az elmúlt évi Szenior Európa Bajnokságnál is nagyobb jelentõséggel bír,
hiszen a verseny elsõ két-két helyezettje automatikusan bekerül Európa
Csapatába, és részt vesz a Junior Ryder
Cup-on, ahol Amerika legjobbjaival
mérkõznek meg. A hazai esemény sikeréért közel száz munkatárs dolgozik
majd, köztük reményeink szerint lelkes
önkéntesek is.
Az Európa Bajnokság ifjú résztvevõi
3x18 lyukon, férfi és nõi kategóriában
versengenek a bajnoki címért, illetve a
Nation’s Cup (Nemzetek Kupája)
keretei között a csapat elsõségért. A
hivatalos verseny mellett az EB keretein
belül megrendezésre kerül a „longest
drive” és a „nearest to the pin”, vagyis
a leghosszabb és a legpontosabb ütés
versenye is.
Az esemény nyitó ünnepségére július
21-én szerdán 18 órai kezdettel, a balatonfüredi Anna Grand Hotel kertjében
kerül sor, melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
(Folytatás a 2. oldalon)

KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelettel hívunk minden kedves ingatlantulajdonost nyári közmeghallgatásunkra, augusztus 15-én, vasárnap,
délelõtt 10 órára, a balatonudvari kultúrházba. (Kerkápoly u. 23.)
Meghívottaink: Probió, Rendõrség, E.ON, Polgárõrség
Az Önkormányzat beszámolója mellett kérjük, észrevételeiket, véleményüket Önök is osszák meg velünk községünk
jövõképének alakítása érdekében.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A bajnokság lebonyolítását az EGA
által delegált versenyigazgató, Gorazd
Kogoj vezeti majd, aki legutóbbi látogatása során minden részletre kiterjedõ
egyeztetést folytatott Timm Riggert
szervezési és Sarlós Péter klubigazgatókkal.
A magyar golf történetében elsõ
alkalommal, a verseny idején hazánkba
látogatnak az Európai Golf Szövetség
vezetõi Gonzaga Escauriaza jelenlegi
elnök, Marion Thannhäuser korábbi
elnök, John C. Storjohann fõtitkár,
valamint az R&A képviselõi Alastair
Graham és Pierre Bechmann, ezzel is
hangsúlyozva a verseny jelentõségét.
Érkezésük sportdiplomáciai okokból
is jelentõs, ezért Czene Attila, sportért
felelõs szakállamtitkár úr is részt vesz
egy baráti találkozón velük.
A bajnokság versenynapjairól a
Sport Klub csatornán minden este és a
Balatonfüred központjában, a sétány
mellett elhelyezésre kerülõ kivetítõn
napi összefoglalót láthatnak, a verseny
aktuális állását pedig online livescore
segítségével követhetik az érdeklõdõk.
Azok számára, akik szeretnének
kilátogatni a pályára, szakértõ kísérõt
biztosítunk, így a sportot még nem

ismerõknek is lehetõségük nyílik a
verseny megtekintésére.
Sugár András, a Magyar Golf
Szövetség elnöke, és az EB szervezõbizottságának egyik vezetõje elmondta:
„A magyar golf fejlõdése szempontjából rendkívüli jelentõsége van, hogy
Európa legjobb fiataljai a European
Young Masters keretében mutatják be
tudásukat.
Ez a verseny példaként állítható a
magyar fiatalok elé, éppen ezért bízom
benne, hogy a három év alatt itthon is
egyre szélesebb körben ismerik és
szeretik meg a golfot, mely 2016-tól
ismét szerepel az Olimpiai játékok
sorában. A Junior Európa Bajnokság,
mely 2010–2011–2012-ben, három
éven keresztül kerül megrendezésre
országunkban fontos állomása az
Olimpiai felkészülõ munkának.
Az elmúlt évben rengeteget dolgoztunk Timm Riggert versenyszervezési
igazgatóval, Fucskó Tünde fõtitkárral,
Sarlós Tiborral, a Royal Balaton Golf
& Yacht Club elnökével, valamint
Sarlós Péterrel Royal Balaton Golf &
Yacht Club vezetõjével közösen a
szervezésen.
Sok segítséget kaptunk Richard
Heath-tõl, az Európai Golf Szövetség
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versenyigazgatójától és Gorazd Kogojtól az EGA megbízott versenyigazgatójától és a Royal Balaton, valamint
a Magyar Golf Szövetség adminisztrációs és marketinges munkatársaitól.
Köszönjük a szponzorainknak, az
MKB Banknak, a T-Systemsnek, a
KFKI-nak, a Samsungnak Balatonfüred városának, az AUDI-nak, a
Microsoftnak, a Kékkútnak, a Balaton
Pékségnek, Hey-Ho-nak, a Ford
Solymárnak és az Open Hungaria-nak
is a nagylelkû támogatást, aminek
segítségével sikerült tökéletesen
felkészülnünk a versenyre.
Közösen mindent megtettünk annak
érdekében, hogy egy nagyon sikeres
esemény legyen a 2010. évi Junior
Európa Bajnokság.”
A versenyrõl további információk az
esemény hivatalos oldalán, a
http://eym.hungolf.hu oldalon!
További információ:
Timm Riggert versenyigazgató.
Email: timm@riggert.hu. Tel: 0670/561-7270.
Kálmán Eszter, Magyar Golf Szövetség. Email: marketing@hungolf.hu.
Tel: 06-1-460-6859
Royal Balaton Golf & Yacht Club

A 2010. évi önkormányzati választás
1/2010. (VII. 7.) HVI határozat
A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló
2010. L. törvény 24. § (2) bekezdése
által biztosított hatáskörömben eljárva a
2010. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselõ-testülete képviselõinek
számát 4 (azaz négy) fõben állapítom
meg.
Döntésemet a helyben szokásos
módon – Balatonudvari Község Önkormányzata hirdetõtábláján (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. szám alatt),
illetve Balatonudvari Község honlapján
(www.balatonudvari.hu) – 5 (azaz öt)
napra közzéteszem.
Indokolás:
A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló

2010. évi L. törvény 24. § (2) bekezdése
kötelezte a helyi választási iroda
vezetõjét, hogy a törvény hatálybalépését (2010. június 14.) követõ 30
napon belül állapítsa meg – és tegye
közzé a településen megszerezhetõ
képviselõi mandátumok számát, figyelemmel a lakosságszám adatot nyilvántartó központi szerv adatközlésére.
Fentiekre tekintettel A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény
3. § és 24. § (2) bekezdésében biztosított
hatáskörömben eljárva, figyelemmel a 4.
§ b) pontjára – miszerint 1000 lakosig 4
fõ képviselõ választható –, és a
Választási eljárásról szóló 2010. évi LX.
törvénnyel módosított 1997. évi C.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 102. § (1)
bekezdésére, a rendelkezõ részben
foglaltak szerint döntöttem. A jogor-

voslat lehetõségét a Ve. 102. § (3)
bekezdése alapján biztosítottam.
Nagy-Zvér Ildikó
HVI vezetõ
A választási eljárási törvény szerint
legkésõbb a szavazás elõtti 45. napig,
vagyis augusztus 19-ig kell kiküldeni
az értesítéseket és a kopogtató cédulákat a választópolgároknak. Jelöltet
állítani a választás elõtti 31. napig,
vagyis szeptember 3-án, péntekig
lehet.
A Köztársasági Elnök október 3-ra,
vasárnapra tûzte ki az önkormányzati választások idõpontját.
Augusztusi lapszámunkban bõvebben is olvashatnak a helyi választással
kapcsolatos aktualitásokról.
Helyi Választási Iroda
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FELHÍVÁS AZ INGATLANOK
GONDOZÁSÁRA
Felhívjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a Balatonudvari Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének a
Környezetvédelemrõl szóló 10/2007. (X. 01.)
számú rendelet 5 §. (1) bekezdés értelmében
az ingatlan tulajdonosának (kezelõjének)
kötelessége az ingatlan folyamatos
gyommentesítésérõl való gondoskodás.
Nem csak a saját kert gyommentesítése az
ingatlantulajdonosok feladata, hanem az
ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használója)
köteles gondoskodni a házhoz vagy telekhez
kapcsolódó járdaszakasz és a zöld sáv teljes területének a tisztántartásáról, a járda
és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésérõl.
Az idei év idõjárási viszonyai kedveztek a
gyomnövények növekedésének, ezért az
ingatlanok gondozása több odafigyelést és
munkát igényel az ingatlantulajdonosok
részérõl. A polgármesteri hivatal fizikai
állományú dolgozói folyamatosan gondozzák
a közterületeket. Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy gondoskodjanak az ingatlanaikon a fû folyamatos gondozásáról és a
szükséges gyommentesítésrõl.
A nyári szezon kapcsán az idén is fokozottan figyelemmel kísérjük – településõrünk
segítségével – az ingatlanok állapotát és a
rendezetlen ingatlanok tulajdonosai ellen
szabálysértési eljárás indul.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik folyamatosan rendezetten és tisztán tartják ingatlanukat és környezetüket, ily módon hozzájárulva településünk tisztaságához és méltó
faluképéhez.
Nagy-Zvér Ildikó mb. jegyzõ
l
TELEPÜLÉSÕRREL A FALU
RENDJÉÉRT, BIZTONSÁGÁÉRT
Mint arról már több alkalommal tájékoztatást adtunk, településünkön településõr
mûködik. Az ingatlanok, utcák rendezettsége,
az itt zajló szemetelések megfigyelése,
kamerával történõ rögzítése éppúgy a
munkájához tartozik, mint a közbiztonság
erõsítése.
Ez utóbbi során a rendõrséggel szorosan

együttmûködve több alkalommal vett és vesz
részt 12, ill. 24 órás szolgálatban a beosztott
rendõr mellett. Egy-egy közös beosztás során
a településõr településén is járõrözve a
rendõri munka során felmerülõ helyszíneket
keresik fel.
Településõrünk önálló munkavégzése
során rögzíti a rendkívüli történéseket, errõl
tájékoztatja a jegyzõt, polgármestert. Feladata
a rendezetlen, gazos ingatlanok feltérképezése, rögzítése, a jegyzõ erre irányuló
felszólítása után a területek ellenõrzése, mivel
ha nem realizálódik adott terület rendbetétele
szabálysértési eljárás lefolytatására is sor
kerülhet.
A házaló tevékenységeknek álcázott besurranó tolvajok, a strandok biztonságosabbá
tétele ugyancsak a településõr feladata.
Strandi járõrözései során az egyik legkiemelkedõbb probléma a kutyák „strandolása”.
Ezúton is felhívjuk figyelmüket, hogy a
strandokra kutyát bevinni tilos, kérjük, ügyeljenek erre, illetõleg a közterületeken se
hagyják elkóborolni ebeiket, mert mindazok
mellett, hogy a helyi rendelet megszegését
jelentik, még a rendõrség irányába is jelentendõek, amely ugyancsak eljárás megindítását jelenti.
Településõrünk a község rendjéért, rendezettségéért, biztonságáért dolgozik, közös
érdekünk, hogy vele együttmûködjünk, ezzel
is a településképet javítsuk.
l
HÕSÉGTERV
Honlapunkon megtekinthetik településünk
hõségtervét, mely alapján tájékoztatjuk
Önöket, hogy Balatonudvariban klimatizált
közintézmény nincs, strandjaink 18 óráig
nyitva tartanak, ezt követõen is látogathatóak
saját felelõsségre. Közkutak a településen a
Balatonudvari strandon és a köztemetõben
találhatóak. Kérjük, figyeljenek magukra,
egymásra, különösen a gyerekekre és idõsekre, hogy a kánikulai napokon is kellemesen érezzék magukat településünkön.
l
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK
BALATONUDVARIBAN 2010. ÉV
FOLYAMÁN
VI. 20. és VIII. 20. között: kedd és szom-

bat, VIII. 21. és X. 31. között: szombat, XI.
01. és XII. 31. között: péntek.
l
PB-GÁZ HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Azon ingatlantulajdonosaink tájékoztatására, akik palackos gázt használnak,
vásárolnának helyben az alábbi tudnivalókat
közöljük. Az autó minden hétfõn, általában a
délelõtti órákban érkezik falunkba, ahol
végigjárva a települést, biztosít vásárlási
lehetõséget. Aki elõzetesen bemondja telefonon a címet, oda célirányosan érkezik, – ezt
az alábbi telefonszámok egyikén tehetik meg:
87/340-642 és 06-20/919-16-12.
l
TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLETEN
ELÕFORDULÓ RÓKÁKRÓL
Sajnos a nyaralóhelyeket, így településünket sem kerülik el a környékben élõ, lakott
területen is rendszeresen felbukkanó rókák.
Általános probléma ez a Balaton partján.
A kérdésben érintett szakhatóságokat
végigjárva, megkérdezve az alábbi tájékoztatást tudjuk nyújtani.
Nem szokatlan, és nem feltétlenül veszettségre utal, ha egy róka nem menekül az
ember elõl. Sajnos, oly módon szocializálódtak az emberekhez, hogy bátran sétálgatnak
akár a nyaralók között is. Szakemberek
javaslata, ha a róka megközelít bennünket
tapsoljunk hangosan, mert ilyenkor azt hiszi
hogy lõnek rá, és így hamar eliszkolhat.
Kérjük önöket , hogy ne etessék, ne
itassák a rókákat, mert ezzel csak még jobban hozzászoknak a faluhoz, az emberekhez.
Kérjük, tiszteljék meg embertársaikat ezzel,
hiszen vannak, akik a rókák láttán veszélyeztetve érzik magukat.
Szakember tanácsa továbbá az is, hogy az
állatok érintése is feltétlen kerülendõ, hiszen
fertõzésveszélyt hordoznak, a még egészségesnek, simogatásra érdemesnek vélt állatok
is betegségek hordozói lehetnek (rüh,
veszettség, egyéb fertõzések).
Kérjük Önöket, hogy semmiképpen ne
simogassák, ne dédelgessék a rókákat!
Az elszaporodott rókák ellen a vadászok
sem tehetnek semmit, hiszen belterületen
nem lõhetik ki az állatokat, külterületen is
csak a saját társaságukhoz tartozókat, de
beazonosításuk szinte lehetetlen.
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Tour de Balaton – Balatonudvariban is...
A Polgárõrség ismét szépen teljesített,
helytállásukért köszönet.
Idén elsõ alkalommal szervezõdött meg az
egész Balatont megmozgató, körbekerekezõ
program. Balatonudvari is bevállalta, hogy pecsételõ állomást, ellenõrzõ pontot üzemeltet 24
órán át. Hiszen a kaland lényege, hogy a
kerékpárosok július 3-án, szombaton 9-tõl, másnap reggel 9-ig akárhonnan indulva, akármeddig
tartva a lendület, nekivágjanak egy teljes balatoni körnek, de akár csak egy rövid szakasznak.
A felállított pontoknál a részvételi lapon egyegy pecséttel igazolták a résztvevõk számára,
hogy adott településen is jártak, sõt annak
idõpontját is rögzítették. Emellett hasznos
infókkal, segítséggel, bíztatással és friss
vízvételi lehetõségekkel, hidegebb ásványvízzel
segítették a kerekezõket.
Ezen a szombaton településünket 35 fõ kereste fel ezen program keretében. Ennél jóval
többen bicajoznak településünkön, a kerékpárutakon, hiszen nem mindenki Tour de
Balatonozni jött, sokan nem is tudtak e
kezdeményezésrõl.
Akik jöttek, nem bánták, a fõszervezõ és
önkormányzatunk ezúton is köszönetét fejezi ki
a helyi polgárõrök csapatának, akik példásan
egész nap és éjszaka helytállva várták a
kerekezõket, adminisztrálták õket, friss vízet, jó
szavakat adtak kíséretül a következõ kilométerekre.
A jó szervezésnek köszönhetõen kétórás
váltással érkeztek helyi õreink, s bár akadtak
kimaradások, de végig volt valaki az ellenõrzõ
ponton. Köszönjük.
Akik pedig az izomláz mellett élménnyel is
gazdagodtak, különösen köszönik, ezt támasztja
alá, egy nálunk is megfordult kerekezõ alábbiakban olvasható élménybeszámolója.
TOUR DE BALATON
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
„Sógornõmmel érkeztem a Tour De Balatonra, kellõen rontva a bájos hajadon pártalálási esélyeit.
A napi munkába járáson, városi körökön tett
majdnem rendszeres 15–20 km-en kívül
különösebben nem edzettünk. Nagy lelkesedéssel
vágtunk neki Fonyódon az elõttünk álló feladatnak abszolút betartva a tanácsolt 15–20 km/h-s
sebességet. Rá is csodálkoztunk, hogy ez menynyire kényelmes, nem megerõltetõ, mennyi tartalékunk van. A végére kellett is ez a tartalék, jó
volt, hogy nem lõttük el idejekorán. A déli parton
fürödtünk, a nyugati medencében pedig napoztunk is eleget, a Szép kilátó környékén bizony

nem sok árnyék volt… A nagy melegben Gyenesdiás környékén hûsöltünk a Bringa Tanya fagyizójában, nagyon finom fagyijuk van, ide jövõre
mindenképpen kell egy kötelezõ pecsételõ hely.
A badacsonyi borokat most kihagytuk, de ide
mindig szívesen tér vissza az ember. Mi is ezt
fogjuk tenni. Itt találkoztunk 3 sráccal elõször,
akikkel – mint kiderült, túratársaink – a továbbiakban többször kerülgettük egymást.
A kerékpárutakon késõ estig sokan haladtak a
mi irányunkba, még többen velünk szembe – õk
még nem hallottak a Tour De Balatonról. S az út
tele szálláslehetõséggel, étkezési helyekkel –
kerékpárosoknak mindez kedvezménnyel.
Már az induláskor elhatároztuk, hogy a
„kötelezõkön” kívül is gyûjtünk pecséteket, igazolva, hogy jártunk az adott településen.
Szereztünk így borozóban, hajó- és vasútállomáson, benzinkútnál, pizzériában, boltban és puccos helyrõl is.
A zánkai gyermekváros strandját választottuk
a következõ pancsolásra. Ott akkora tömeg volt
a büféknél, hogy a vacsorát átütemeztük a folytatásra. A német gólokról lemaradtunk, de
faluról falura követtük a meccs állását. A túra
legnagyobb kérdése Révfülöp óta kísértett bennünket: Mi legyen a tihanyi ponttal?
Addig vacilláltunk, míg végül beadtuk a
derekunkat s kitekertünk a révig, ahol elõször
elhúztunk a pont mellett, majd a komp biztonsági õre – aki német potyautasoknak nézett bennünket – igazított útba. Nagy volt az öröm a
fehér asztalnál, mert a fél nyolc utáni érkezéssel
is hetediknek sikerült regisztrálnunk a pontnál.
Ennek örömére még le is kameráztak bennünket
a szervezõk.
Balatonfüreden rátaláltunk a mediterrán
Balaton hangulatára is. A Tagore sétányon estefelé még tolni is nehéz volt a biciklit a sok
embertõl. Sétáltak, nevetgéltek, gyerekek kismotoroztak. Mintegy békeösvény. Kerékpárosként
zavaró, hisz nem tudtunk haladni, de mégis szép.
Alsóõrsön csak fõnöki engedéllyel kaptunk pecsétet egy éjjel-nappali boltban – Apeh ellenõrnek gondoltak.
Almádiban sikerült megnéznünk a spanyol
–paraguayi meccs utolsó fél óráját és 3 kapufás
gólját. Itt fogyasztottuk el túránk 700 Ft-os
limonádéját is. A meccsre kiéhezve csak a nagy
plazmatévét láttuk, késõbb fedeztük fel, hogy a
Yacht Club vendégei lettünk.
Fûzfõ után az erdõben kis híján elütöttünk
egy földön fekvõ embert. Kiderült, hogy nagyon
elfáradt a borozgatásban és a bicikliút szélére
ágyazott meg…
Balatonkenesén is nagyon örült nekünk a

„pontos” bácsi. Régóta nem találkozott magunkfajtával.
Tanácsát követve a 71-es úton mentünk egy
darabig. Éjfél után is olyan bõdületes forgalom
volt rajta, hogy amint lehetett, lekanyarodtunk
róla. Elõször ölelt bennünket az óriási csönd.
Sötétben, de (Balaton)világosban jártunk. Ekkor
már jelzett a hasunk is, vártuk Siófokot, hogy
„tankoljunk”.
Siófokon megtapasztaltuk a nyár esti Balaton
egy másik arcát is. Esszük a finom gyrost, közben
bömböl a tüc-tüc zene, vodkás üveget hurcibáló
fiatalok csoportja siet jobbról balra, más csoportok balról jobbra tequilás, majd boros üvegekkel, akik keresztültörnek egy drága sörökkel
vágtató másik csoporton. Mind-mind siet valahova. Tökéletes ellentéte a füredi érzésnek. A sok
kis buta, nem tud más szórakozást az életben? –
gondoljuk. Pl. egy jó kis Tour De Balaton túrát?!
Örültünk, mikor magunk mögött hagytuk. Az
úton azért még kísértett bennünket egy-egy
váratlanul elénk lépõ részeg fiatal képében.
Jó volt innen tekinteni az északi part fényeire:
nemrég még ott jártunk. S a szerzett élményeink
újra Zánkára és Tihanyba vittek.
A máskor nyüzsgõ, most kihalt déli part
Szárszó környéki szakaszán jártunk, amikor
biciklit tolókat vettünk észre.
A fent említett 3 srácot kerültük el végleg – a
Tour De Balatonhoz köthetõ emberek közül velük
találkoztunk utoljára. Az utolsó szakasz egyhangúságát csak a rossz minõségû kerékpárút
igyekezett megtörni. A haladás érdekében
Õszödtõl a 7-es utat választottuk. Nagy ritkán
találkoztunk autóval – a 71-es fõút nagy ellentéte volt. Ha volt is még pecsételõ hely, már nem
igyekeztünk fellelni. A cél lebegett szemünk elõtt.
A kelõ nappal valamilyen szúnyogok is keltek,
idõnként szabályos felhõt alkotva. A fáradtság,
apró fájdalmak mellett velük is meg kellett küzdeni.
19 órás utunk 229 km-es fonyódi célállomásán a bezárt Tourinform irodán nem
keseregtünk. Jólesõ öröm volt bennünk, hogy
utunk végére értünk, megcsináltuk, kitartottunk.
Utólag esik le az embernek: az egész utunkon
ott lebegett; az örömben, a látványban, a nap
hevében, a tömegben a kedvezményes lehetõségekben, a fáradó izmokban, a hajnali hidegben, a kiüresedésben, a kitartásban, a boldog,
fáradt célba érkezésben.
Végül csak Õ meg én… Mint egy mini, saját
El Camino. S jó volt így, ami volt. Hálát adtunk
az Istennek, hogy épségben megérkeztünk, élményeink, érzéseink pedig – reméljük – unokáinkat
is gazdagítják majd.”
Tóth Balázs
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UDVARI FORGATAG PROGRAMAJÁNLÓ NYÁRRA
Augusztus 6., péntek
21,00 Balatonudvari Strandszínpad:
Török Ádám és a Mini koncert.

Komolyzenés júliusi esti hûsítõ koncertjeink után populáris együttesekkel, Ádámokkal várjuk augusztusban
Július 24., szombat
18,00 Galéria: Kiállítás megnyitó Kiss
Gábor színmûvész közremûködésével. Az ekkor nyíló tárlaton
Helyes Jenõ képeit tekinthetik majd
meg a szezon végéig. A kiállítást
megnyitja: Kövér József építész.
20,00 Fövenyesi Kápolna: Pro Musica
Fúvósötös koncertje.

Július 31., szombat
17,00 Fövenyesi strand: „Balaton
közepe náddal van kerítve” Nóta,
operett mûsor: Kovács Marika,
Palojtai Ágnes, Karcagi Péter,
Kovács Kálmán közremûködésével.
Fövenyesi Fröccsfesztivál. A fövenyesi strandon péntektõl vasárnapig
Fröccsfesztivállal várják vendégeiket a Vén Kalózban. Szervezésükben szombaton este a TILKE HONOLULU lép fel rock & roll és rock
klasszikusokkal, Rolling Stones
slágerekkel, a hétvége hangulatát
egész hétvégés fröccsakció, egyéb
programok fokozzák.

Az együttes 1969 varázslatos nyara óta
mindig útba ejti a balatoni koncerthelyszíneket. Így idén nyáron is
gyakran láthatóak a parton. Balatonudvariban a korábbi évek remek
hangulatú estjével várjuk kedves
vendégeinket! Élõ koncert, 2x45
percben, közte rövid szünettel, a
magyar progresszív rock-blues talán
legismertebb és legsikeresebb
együttesének dallamaival.
Augusztus 14., szombat
21,00 Balatonudvari Strandszínpad:
Roy & Ádám.

A korábbi évek sikercsapata idén
nyáron új lendülettel, régi slágereivel várja régi-új rajongóit fellépéseire, melynek egyik kiemelkedõ
helyszíne a balatonudvari strand.
Slágereikre hangoljanak: Trambulin, A
csapból is én folyok, Az otthon itt
van, „Egyszer ott leszek, igen, ott
veled, és csak minket néznek majd
az emberek, s a nagy kiugrást nem
kell sokat várni.”
OTT LEGYÜNK!
Augusztus 20., péntek
20,00 Balatonudvari Strandszínpad:
„Szállj fel szabad madár!”– ünnepi
mûsor musicalrészletekkel, slágerekkel az ünnep jegyében és hangulatában, tûzgyújtás, strandbál a kedvelt SMS együttessel.

Szeptember 4., szombat
VIII. Horgász- és Halászléfõzõ Verseny.
Kísérõ programok: Népi kirakodók,
zenés hangulatkeltés, koncert, eredményhirdetések, strandbál, szezonzáró tûzijáték (A részletes napi
programokat augusztusi számunkban olvashatják!)
(A programváltozás joga fenntartva!)
Gyermekkuckó játszóházak (július
1–augusztus 19.).
A fövenyesi strandon minden csütörtökön de. 10–12 között.
A balatonudvari strandon minden
csütörtökön du. 14 órától.
Júliusban: 22. és 29-én, augusztusban:
5.,12.,19-én változatos témákkal
várjuk a kedves érdeklõdõket gyermekfoglalkozásainkon!
Gyermek–Könyv–Kuckó a könyvtárban
Minden hétfõn és szerdán 17 órától
gyermek animáció, játszóház a nyitvatartási idõ alatt.
Udvari Galéria
Állandó helytörténeti kiállítással és
idõszaki tárlatokkal várjuk a látogatókat; érdeklõdés, bejelentkezés:
06-20-590-80-28, Kurucz Istvánné.
Június 26-tól-augusztus 22-ig: Babakiállítás.

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
Július 3-tól augusztus 22-ig: Mézeskalács kiállítás
Június 26-tól július 24-ig Fehér
Gyöngyi olajfestmények, akvarellek.
Július 24-tõl Helyes Jenõ festményei
tekinthetõek meg.
Programjainkról bõvebb információ:
www.balatonudvari.hu, Udvari Krónikás nyári számaiban, ill. a programszervezõnél: 06-30-226-83-46os telefonszámon.
Szertettel várjuk programjainkra!
Községi Önkormányzat
Balatonudvari

UDVARI
FORGATAG
INDULT
Szezonnyitónak éppen nem nevezhetõ idõjárás mellett került sor hagyományos nyarat nyitó rendezvényünkre. Halk esõvel köszöntötte a
fõzõverseny résztvevõit a nap, így a
gasztronómiai megmérettetések történetében elõször került sor olyan páratlan eseményre, hogy az elõzetesen
jelentkezett létszámnál kevesebben
vettek részt a versengésen. Azok a
„kevesek” is voltak azért páran,
egészen pontosan 42 csapattal.
A nap eseményeit az esõtõl „megriadt” kézmûvesek ugyan nem, de
gólyalábasok, táncosok, játszóházi
foglalkoztatók, „élõ” porcelán baba
hajazva az ezen a napon nyíló babakiállításra, borlovagok és fúvósok
felvonulásukkal, este pedig tûzzsonglõrök színesítették.
Az ünnepélyes szezonnyitón Csáki
Pál Szlovákia volt miniszterelnökhelyettese tartott ünnepi beszédet,
mely után a díjátadásokra került sor.
Díjazottaink – a teljesség igénye
nélkül.
Az V. Marhahúsból készült ételek
versenyének legjobbjai:
I. helyezés: Varga Balázs–Wind
László.

II. helyezés: Akali Marha-jók.
III. helyezés: Németh Bálint.
További 7 aranyminõsítés és különdíj, valamint 14 ezüst és 18 bronz
minõsítés került kiosztásra.
Díjaztuk a település borosgazdáit,
akik boraikkal évrõl-évre februárban
„megmérkõznek”, hogy a legjobb az
Év Borosgazdája címet viselhesse a
következõ egy évre. A legjobb bora
ezen a versenyen Kovács János virti
borosgazdának volt – természetesen
versenyen kívül, hiszen nem az udvari
hegyen termelt borról van szó. Udvari
lankáin érett meg Nagy Gyula szõlõje,
amelybõl készült bora az idei év
legjobb nedûje lett. Õk ketten az Év
Borosgazdái. A legjobb bormellé való
finomságot idén Meilinger Gézáné
Maresz készítette, ezzel õ az Év Boros
Gazdasszonya cím viselõje.
Az ünnepség befejezéseként a
Balatonfüred és Környéke Borút
Egyesület borlovag avatásának szemtanúi lehettünk, Koczor Kálmán nagymester vezetésével.

Az est immár kellemes nyári
melegét ezt követõen ki-ki meglátása
szerint a hûvös Galériában megnyílt
kiállítások megtekintésével, vagy
borkóstolással, vagy a strandi programokkal hûsítette – akár hajnalig.
A szezonban is hasonló kellemes
élményeket kívánunk, reméljük, hogy
mindenki ízlésnek megfelelõt kínálunk
is – gyõzõdjenek meg róla programajánlónkon, ill. a rendezvényeken
keresztül!
JÁTSZUNK MOST EGYÜTT,
AMÍG CSAK LEHET!
Szezonnyitónkkal együtt a gyermekprogramok, gyermekfoglalkoztatóink is megnyitottak. Az Ákom-
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Bákom Játszóház immár másodszor
szerepelt sikeresen programjaink
sorában. A szezonnyitó fõzõversenyét
követõen a délutáni órákban szép
számú gyermekcsapat közremûködésével alkottak.
Velük várhatóan még a szezont záró
rendezvényünkön is találkozhatnak
szeptemberben.
Júliustól minden héten csütörtökön
várjuk az ügyeskedni vágyókat délelõtt
a fövenyesi, délután a balatonudvari
strandra.
Gyermekkuckó
foglalkozásaink
rendkívül keresettek, reméljük, még
sokan örömüket lelik bennük, hiszen
augusztus 19-ig tárt kapukkal várják a
gyermekeket.
Mézeskalács játszóházzal nyitottuk
Nagyné Söjtöri Etelka mézeskalácskészítõ kiállítását a Galériában. A forró
nyári napot csak a hangulat bírta
felülmúlni, hiszen folyamatosan
érkeztek a látogatók alkotni a Galéria
elõtt felállított asztalokhoz, és látogatni a Galériában fellelhetõ baba, mézeskalács, festmény és helytörténeti
kiállításokat.
A délután folyamán 140 mézeskalács díszítése készült el, több
tucat gyermek aktív közremûködésével.

Eta néni gondos irányítása mellett
alkottak Jancsi és Juliska
Játszóházunkban.

UdvariAKrónikás
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A Ricsi Kupától az Augusztus 20. Kupáig
A hagyományokhoz hûen idén is
focikupával emlékeztünk Kondorosi
Richárdra. Négy csapat részvételével,
az alábbi helyezésekkel zárult a július
3-i, szombati nap:
I. Africas (Dunaújváros).
II. Újpesti Törekvés (Budapest).
III. Balatonudvari.
IV. Duna Sixi (Budapest).
A szervezés, kezdeményezés idén is
Kondorosiné Emci és Csokonai Gyula
kezében volt, akik a rendezvény fõvédnökei. A helyi önkormányzat biztosította a csapatok ingyenes strandbelépõjét.
A továbbiakban homokfocis szombatokkal várjuk kedves vendégeinket a
balatonudvari strandra, ahol a Mozdulj
Balaton! sportmozgalom keretein belül

tervezzük a balatonudvari strandra.
Elõzetes jelentkezést kérünk a csapatoktól. A részletes kiírás augusztus
során olvasható majd a strandon ill.
hirdetõinken.

nevezési díj nélkül, érmekkel jutalmazva edzhetnek a csapatok a nyár
végi „nagy” focikupára.
Nem maradhat el a strandfoci
bajnokság idén sem; augusztus 20-ra

Masszázsolajakról
A többfajta masszázsolaj közül mindenki megtalálhatja az ízlésének
megfelelõt.
A használt masszázsolajok legnagyobbrészt hidegen sajtolt, illetve
vízgõzös lepárlással készült esszenciális illóolajokat tartalmaznak, így
könnyen felszívódnak a bõrbe, és eredményesen fejtik ki jótékony hatásukat.
A maximum 10% hidegen sajtolt
szezámolajnak köszönhetõen is tartalmaznak minden bõrtípusra ajánlott, de
kifejezetten jó az ekcémás, a kiütéses
és az idõ elõtti öregedésre hajlamos
bõrre.
Az olajok gyógyszerkönyvi minõségû alapanyagok felhasználásával készülnek; nem tartalmaznak mesterséges szín – és állati anyagokat. Nem
okoznak bõrproblémákat, a masszírozásnál nem tapadnak, könnyen felszívódnak, így nem hagynak olajréteget a bõrön – és végül, de nem
utolsó sorban, az illatuk is élményszámba megy.
ALOE VERA
(gyulladáscsökkentõ):
Az aloe vera négyszer gyorsabban
hatol a bõrbe, mint a víz. Gazdag vita-

minokban, ásványi anyagokban, aminosavakban és enzimekben. Több,
mint 200 hatóanyagot tartalmaz. Négy
fõ tulajdonsága van: gyulladáscsökkentõ, gombaölõ, antibiotikus és
regeneráló. Ez a masszázsolaj illatanyagot nem tartalmaz. Használatát
ajánlom mindenféle bõrproblémára.

MANGÓ-BARACK
masszázsolaj:
Felfrissíti, táplálja és hidratálja a
bõrt.
Minden bõrtípusra jó, de különösen
száraz bõrre ajánlott.
Megnyugtatja az idegeket és az édes
gyümölcsillat kényezteti használóját.

LEVENDULA MASSZÁZSOLAJ
(relaxációs):
A levendulaolaj enyhíti az izomfájdalmakat és az izomgörcsöket, segíti a
horzsolások, zúzódások gyógyulását.
Megnyugtatja a gyulladásos bõrt.
Sokféle gyermekbetegség kezelésére
alkalmas, enyhén és kíméletesen gyógyít. Használata ajánlott a bõrproblémák leküzdésére, de relaxációhoz is
nagyon alkalmas.

RELAXÁLÓ MASSZÁZSOLAJ
(rozmaringolaj, zsályaolaj):
Regeneráló, relaxáló hatásának
köszönhetõen a napi stressz okozta
feszültséget, fáradtságot megszünteti,
a frissesség, könnyedség, kiegyensúlyozottság érzetét biztosítja. Profi és
amatõr sportolóknál sikerrel használható a sportolás alatt elfáradt, túlterhelt
izmok, ízületek lazítására, izomgörcsök oldására, izomláz okozta fájdalmak csillapítására, megszüntetésére.
Kellemesen hûsít, frissít.
Ha igazi felfrissülésre vágyik, jöjjön
el és próbálja ki bármelyik terméket
egy kellemes frissítõ masszázs keretében.
Keller Dorka,
gyógymasszõr,
+36-30/524-35-79.

MÉZ MASSZÁZSOLAJ
(bõrtápláló hatású):
A méz 80 százaléknyi cukron kívül
190 féle tápanyagot, ásványi anyagot,
fehérjéket, aminosavakat, enzimeket,
hormonokat, növényi és állati eredetû
vitaminokat és egyéb anyagokat tartalmaz. Javasolt a bõr táplálására,
méregtelenítésére.
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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, 87/581240, emelet 24. iroda.
Kéri Katalin társulási épí-

tész fogadóórája minden
második kedden 10–12-ig a
Polgármesteri Hivatalban.
Elérhetõsége:
06-30-380-31-01., e-mail:
foepitesz@paloz-nak.hu
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, Lõrinczné Németh Lilla,
fogadóórája minden hónap
harmadik péntekén 10–11ig.
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

KOZMETIKA:
Berzsenyiné Szakonyi Erika (+36-30-57390-78)
Csütörtökönként 14,30-tól 18,00-ig tart
nyitva. Ettõl eltérõ idõpontban külön
egyeztetés szükséges.

FODRÁSZAT:
Tóth-Simon Tímea (+36-70-342-41-95).
Nyitva tartás : kedden és csütörtökön.

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,
06-20/223-7282.

MASSZÁZS –
INFRASZAUNA:
Keller Dorka (+36-30-524-35-79).
Keddtõl péntekig 08,00-tól 12,00-ig,
illetve 16,00-tól 18,00-ig tart nyitva.
Szombatonként 08,00 és 12,00 között.
Mindhárom szolgáltatáshoz elõzetes
bejelentkezés szükséges.
Megértésüket köszönjük!

Anyakönyvi hírek
Halálozás:
Fájó szívvel búcsúzunk Árpási Lászlónétól, Ildikótól, a családnak részvétünket
fejezzük ki.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap 14 órakor. Július 25., vasárnap 14 óra,
augusztus 8., vasárnap 14 óra, augusztus 22., vasárnap 14 óra, augusztus 29., vasárnap 14 óra.
Katolikus templom: Július 25., vasárnap 9,30 óra, július 31., szombat 19,00 óra, augusztus 8.,
vasárnap 9,30 óra, augusztus 14., szombat 19,00 óra, augusztus 19., csütörtök 19,00, augusztus
22., vasárnap 9,30 óra.
Fövenyesi katolikus kápolna: minden vasárnap reggel 8 óra. Július 25., vasárnap 8 óra,
augusztus 1., vasárnap 8 óra, augusztus 8., vasárnap 8 óra, augusztus 15., vasárnap 8 óra.

UdvariAKrónikás

XVI. ÉVFOLYAM 4. SZ.
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
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: 06-80/533-533
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, 40949-000 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: 06-87/568-599
Vízi mentõk Segélyhívás 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383, 87-568-168
Településõr elérhetõsége:
Békefi László, 06-70/53-57-147.
Ezúton is tájékoztatjuk olvasóinkat,
ügyfeleinket, hogy a polgármesteri hivatal email 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

