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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

II. PÜNKÖSDI PINCEPÖRKÖLT FÕZÕ VERSENY
Balatonudvari Község Önkormányzata idén
is meghirdeti pincepörkölt készítõ versenyét a
fövenyesi strand parkolójában, május 23-án,
pünkösd vasárnap.
Elõzetes jelentkezést kérünk a csapatoktól május 16-ig. Minden jelentkezõ részére 3
kg húst biztosítunk. Választható húsok: sertés
lapocka, marhalábszár, ill. a kettõ vegyesen.
Jelentkezni lehet Ihász Csillánál, a 06-30/2268346-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:
ihasz.csilla@balatonudvari.hu.).
További programok:
A verseny ideje alatt zenei aláfestéssel,
borkóstolóval várjuk a fõzõ csapatokat,
pünkösdi próbatétellel a gyerekeket, felnõtteket.
Kb. 13,00 órától zsûrizés.
kb. 13,00–16,00: Pünkösdi próbatételek,
pünkösdi király választás, gyermekprogramok.
Este pünkösdi báli vigadalom a strandon.

Helyszín: Fövenyes, strand elõtti parkoló
és strand.
Mindenkit szeretettel várunk!
(A programváltoztatás joga fenntartva!)
Május 29-én, szombaton tartjuk májusfa
kitáncolásunkat a Galéria elõtt, a közösen
felállított májusfánál. A népi táncos kitáncolást követõen, a fa kiemelése következik,
majd borkóstolóval ünnepeljük az eseményt. A
részletes programról plakátjainkról, honlapunkról tájékozódhatnak.

Programelõzetes 2010. június 26., szombat–szeptember 4., szombat

Szezonnyitó: 2010. június 26.,
szombat.
10 órától V. Marhahúsból készült
ételek versenye.
Kísérõ programok: Népi kirakodók, nosztalgia zene, gólyalábasok, táncbemutató, borlovag
felvonulás, avatás, szezonnyitó,
galéria megnyitó, borkóstoló,
tûzzsonglõrök, strandbál.
Július 3., szombat
Tour de Balaton kerékpáros verseny a Balaton körül érintve
Balatonudvarit.
16,00 Jancsi és Juliska mézeskalács játszóház és kiállítás a
Galériában.

Július 10., szombat 21,00 órakor
Balatonudvari Strandszínpad:
Faluvégén kurta kocsma –
szórakoztató mûsor operett
slágerekkel, örökzöldekkel
Kovács Robi és a Dobogó
közremûködésével.
Július 17., szombat 20,00 órakor
Fövenyesi Kápolna: Pánsíp koncert
– Steve Taylor elõadásában.
Július 24. szombat 20,00 órakor
Fövenyesi Kápolna: Pro Musica
Fúvósötös koncertje.
Augusztus 6. péntek 21, 00
órakor Balatonudvari Strandszínpad: Török Ádám és a Mini
koncert
Augusztus 14. szombat 21,00
órakor Balatonudvari Strandszínpad: Roy & Ádám élõ fellépés.
Augusztus 20., szombat 20,00
órakor Balatonudvari Strand-

színpad: „Szállj fel szabad
madár!”– ünnepi mûsor musicalrészletekkel, slágerekkel az
ünnep jegyében és hangulatában, tûzgyújtás, strandbál.
Szeptember 4., szombat
VI. Horgász- és Halászléfõzõ
Verseny
6,00 Horgászverseny
10,00 Halászléfõzõ Verseny
Kísérõ programok: kirakodók,
zenei hangulatkeltés, LightHouse koncert, eredményhirdetések. (A programváltozás joga
fenntartva!)
Gyermekkuckó – Gyermek –
Könyv – Kuckó
Gyermekkuckó játszóházak várják a gyermekeket a már évek óta
jól bevált mintára mindkét strandunkon, emellett a Könyvtárban is
gyermek-animációval várjuk a
kedves olvasni és alkotni vágyó
kicsiket-nagyokat.

Sport
Szombati napokon a Mozdulj
Balaton! programsorozathoz kapcsolódva sportprogramok színesítik
majd a nyarat. Nem maradhat el a
Ricsi Kupa, vagy a strandfoci kupa
sem, sõt már Pünkösdre focicsapatot szervezünk a Pünkösdi szomszédolás keretében a Balatonakaliban zajló rendezvényre.
Helytörténeti Galéria
A novemberi Múzeumok Õszi
Éjszakája program keretében már
sokan látták a légifotó sorozatot
településünkrõl, akik viszont
lemaradtak, keressék helyi
értékeink között, ahol a tervek közt
szerepelnek majd az avar kori
leletekrõl, feltárásról lehetséges
fénykép- és egyéb ismeretanyagok.
További tervezett idõszaki tárlatok: baba- és mézeskalács kiállítás.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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
GALLYZÚZÁS
Mint már elõzõ lapszámunkban
beszámoltunk, idén csak egy alkalommal van mód a Probió által lomtalanítást tartani. Természetesen tudjuk,
hogy ez szokatlan, és különösen a
zöldhulladékok, nyesedékek eltávolítása jelent problémát, így a képviselõtestület döntése szerint két alkalommal
is vállalunk gallyzúzást, a következõ
idõpont: 2010. szeptember 20., hétfõ.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot,
nyesedéket helyezzék csak ki ezen a
napon, reggel 8 óráig, szem elõtt tartva
a rendet, tisztaságot, ingatlanjaink,
utcáink rendezettségét. Az illegális
szemétlerakók ellen határozottan fellépünk, szabálysértési eljárást indítva.
De ne csak anyagi okokból megfontolva ne szemeteljünk, a rendezett, tiszta
nyaralóhely saját igényeinket, kényelmünket is szolgálja, valamint a hozzánk érkezõket is meggyõzi arról,
hogy érdemes kis falunkba ellátogatni.
KUKÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Májusban még heti egy alkalommal,
szombaton történik a szemétszállítás.
Az autó által érintett útvonalra a kukák
mellett továbbra is kihelyezhetnek, de
kizárólag PROBIÓS zsákban hulladékot. Ezek az Udvari Gazdaszerben
és a fövenyesi Fûzfa ABC-ben szerezhetõk be.

HULLADÉKSZIGET
Az újonnan kialakítandó hulladéksziget, eltérõen az eredeti tervektõl, a
Levendula u. 1. sz. Áfész bolt udvarán
kerül kiépítésre. A munkálatok várhatóan e hónapban befejezõdnek, hogy
egy kulturált, mai elvárásoknak
megfelelõ, szelektív hulladékgyûjtésre
alkalmas gyûjtõ helyet valósítsanak
meg. Kérjük, a kijelölt helyet bátran,
de a környékét is rendben tartva,
használják.
VIRÁGOS MAGYARORSZÁG
MOZGALOM IDÉN IS
Mint minden évben, idén is meghirdetésre került a Virágos Magyarországért! környezetszépítõ verseny,
ahol már 2005-ben állhattunk a
dobogón – különdíjjal jutalmazták rendezett, virágos közterületeinket. Azóta
is tart a lendület, falunkhoz hozzátartozik, „védjegye” a gondozott strand,
játszótér, zöldfelületek, virágosládák.
Idén is csatlakozunk a játékhoz, természetesen a játék munka oldalát is
becsületesen ellátják dolgozóink,
Békefiné Izsa Ida szakmai irányítása
mellett.
Kérjük, mint mindig, idén is tegyenek lehetõségeik szerint, utcáink,
ingatlanjaink rendezettségéért, csinosításáért. Minden gondozott kert,
gazmentes ingatlan, hozzájárul az
egységes, kulturált településképhez,
emellett segíti elkerülni az allergiát
kiváltó növények elszaporodását.
Köszönjük együttmûködésüket!
KIRÁNDULÁS
TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKRE
Június 12-én, szombaton lesz Foktõn a hagyományos falunapi rendezvény, melyre önkormányzatunkat, lakóinkat is szeretettel meghívták foktõi
barátaink. A nap történéseirõl a késõbbiek folyamán tájékoztatnak bennünket, melyet minden háztartásba eljuttatunk majd. A korábbi évek tapasztalata alapján kérjük, akik részt szeretnének venni ezen az eseményen, jelezzék május 16-ig Ihász Csilla programszervezõnél (06-30/226-83-46),

mert az autóbuszt ennek függvényében
rendeljük meg. A jelentkezéssel egy
idõben a részvételi hozzájárulást is
kérjük befizetni, mely a tavalyi évhez
hasonlóan 14 éves korig ingyenes, 14
év felettiek esetében 2.500 Ft/fõ.
HÍVJA A TELEPÜLÉSÕRT!
A már megszokott helyi polgárõrök
csapata mellett januártól új rendvédõvel találkozhatnak utcáinkon. Országos megmozdulás, az Igazságügyi,
Hírközlési és Rendészeti Minisztérium
támogatása, mely során Balatonudvariban és a szomszédos településeken
is településõrök járõrözhetnek, növelve a közbiztonságot.
A településõr személyében Békefi
Lászlót, korábbi polgárõrünket, hegyõrünket ismerhetik fel. A közbiztonság
mellett ügyel a tisztaságra is, de
legalábbis szemmel követi a rendetlen,
gazos, szeméttel teli utcákat, ingatlanokat.
Kamerával rögzíti a szabálysértõket, tájékoztatja a polgármesteri
hivatalt, a rendõrséget, akikkel közös
járõrözéseket is folytat.
Napi szinten ügyel, figyel ránk,
ingatlanjainkra. Hívható indokolt esetben akár a napi munkaidõn túl is az
alábbi számon: 06-70/53-57-147.
DÍJTALANUL A VILÁGHÁLÓN
Információs irodánk a 2010-es
évben is díjtalan internetezést kínál
lakosainknak.
A képviselõ-testület és a Fergál Sat
Kft. megállapodása szerint valamennyi
ingatlantulajdonos, ill. családtagjaik
ingyenesen használhatják az információs iroda említett szolgáltatását nyitvatartási idõben.
Bár rengeteg nyilvános helyet ismerünk, internet kávézók, teleházak,
inkubátorházak, ahol bárki használhatja az internetet, de aligha hallunk olyan
helyrõl, ahol mindezt díjtalanul megteheti.
Használjuk ki ezt a páratlan
lehetõséget minél jobban!
(Folytatás a 3. olalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
PÁLYÁZATAINKRÓL
Önkormányzatunk az országosan
általános nehéz gazdasági helyzetben,
ellehetetlenítõ önkormányzati normatívák mellett is megpróbál mind
több projekttel elõállni, melyek megvalósítására a lehetséges támogatási
lehetõségeket is megpróbálja kiaknázni. Jelenleg két programunk vár
elbírálásra. Mindkét projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati
kiírására, a Ledear közösség berkeiben
íródott. Udvari Forgatagunk támogatására a „Falunapok, vidéki rendezvények támogatása” felhívásra készítettünk el az V. Marhahúsból készült
ételek versenye és Szezonnyitó Balatonudvariban c. rendezvényünk
részletes bemutató anyagát, melynek
végeredménye már közel…
A távolabbi jövõben bírálják el a
falukép javítását célzó, játszótéri,
köztéri felújításokat, pihenõhelyek,
zöldterületek kialakítását kitûzõ fejlesztésünket. A településkép kialakítása során a Csónakkikötõtõl kiindulva
az Ady utcán át a Kultúrházig bezárólag, valamennyi közterület megreformálására sor kerülne. A programok
során az önerõt önkormányzatunk biztosítja. Mivel ez önmagában mindenre
nem elegendõ, így nagyon bízunk a
támogatók pozitív megítélésében,
támogatásában is.
TÛZGYÚJTÁSI TILALOM
A Veszprém Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti
Igazgatósága a 28.3/2195./2010. sz.
határozatával, 2010. április 2-tõl
határozatlan idõre, általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el.
Önkéntes Köztestületi Tûzoltóság
Veszprém
STRAND ELÕZETES
A nyári szezonban az alábbiak
szerint üzemelnek majd strandjaink. A
balatonudvari fizetõs strand június 17én, szombaton nyit, és augusztus 29-ig
várja minden nap 8–18 óráig a
vendégeket. A fövenyesi szabadstrand
július 1–augusztus 22. között várja a
fürdõzõket. A fenti idõintervallumok-

ban biztosítja az önkormányzat a strandi személyzetet, így például a vízi
mentést is. A megjelölt idõpontoknál
korábban, ill. késõbb a fürdõzés saját
felelõsségre történik. A képviselõtestület májusi ülésén dönt majd a
strandbelépõk alakulásáról, melyrõl
következõ számunkban számolunk be.
HONLAP CSINOSÍTÁS
Informatikusunk új külsõvel látta el
internetes oldalunkat. A fejlesztéshez,
újításhoz egy új szolgáltatás is tartozik,
mellyel gyorsabban, könnyebben értesülhetnek aktuális programjainkról,
hirdetéseinkrõl,
felhívásainkról.
Amennyiben szeretne ily módon információkhoz jutni, iratkozzon fel hírlevelünkre. Látogassa a www.balatonudvari.hu honlapot a jövõben is,
ahol folyamatosan megújuló tartalommal várjuk önöket Nagy András
fejlesztései által.
KÖZHASZNÚAK,
KÖZMUNKÁSOK
TELEPÜLÉSÜNKÖN
Tavaszi lendülettel, nagyobb dolgozói létszámmal bír önkormányzatunk
márciustól. A Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatunk adminisztrációs munkakörben egy fõt,
Békefi Edinát, a Polgármesteri Hivatalban május végéig, ugyanilyen formában kínáltunk munkát 9 fõnek a
fizikai állomány feladatainak segítésére április végéig. Elõfeltétel ezen
esetekben a tartós munkanélküliség,
mely felszámolásában való közremûködésünk törvény által elõírt kötelességünk. Ezt szolgálja a kötelezõen
megalkotásra kerülõ közfoglalkoztatási terv is, melynek elkészítése elõírás szerint megtörtént, igénybevételére egyelõre nem kell, hogy sor kerüljön, mivel regisztrált munkanélkülink május elsejétõl, a Probió közvetítésével dolgoznak majd nyolcan településünkön, hogy szépítsék közterületeinket.
SZÉP DÉLUTÁN
SZÉPKORÚAKKAL
Negyvenkilencen fogadták el a helyi
Vöröskereszt és Önkormányzatunk
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meghívását április 17-én, szombaton,
hagyományos, mégis rendhagyó Idõsek napi programunkra. Hagyományos, hiszen évtizedes hagyományokat
követve valósul meg, s mint mindig
most is a helyi gyerekek mûsorával
vette kezdetét a délután.
Rendhagyó, mert soha ennyien nem
fogtak össze, hogy finom süteményekkel vendégeljék meg a falu
legidõsebb generációját; a csordultig
telített tálcákról csak úgy kínálták
magukat a finomságok.
Elsõ alkalommal módosult a délután
forgatókönyve abból a szempontból is,
hogy új fellépõket köszönthettünk,
kétszer is.
Elõször a helyi asszonyok a fiúnapból már ismert 50. házassági évforduló
c. jelenetüket adták elõ, majd a finom
falatok mellé kínált zenei csemege
hatott újszerûen vendégeinkre. Talán
nem tévedünk, hogy a sok mosoly,
nevetés, dalolás, táncolás a jó hangulatról tanúskodott.
Köszönjük a Varga–Csanád duónak,
akik Varga György közvetítésével
jutottak el hozzánk, hogy a délután
zenei szórakoztatásáról remekül gondoskodtak. Szinte valamennyi jelenlévõ elismerõen nyilatkozott a
zenészekrõl, a fellépõk és a közönség a
folytatásban is megállapodott.
Az Önkormányzat mellett a Szõlészeti és Borászati Szövetkezet támogatását is köszönjük, hogy csomagjainkat kerekebbé, a tányérokat teltebbé, a délutánt teljesebbé tették.
Bizony-bizony, jól esik a törõdés, s
nem csak egy délután erejéig.
Legyünk azon, hogy az emberi
érzések ne haljanak ki egyre durvuló
világunkból, maradjunk törõdõ társas
lények, emberek.
Csak remélhetjük, hogy sikerül
olyan jövõt hátrahagynunk, amely
lehetõvé teszi, hogy a most még gyermekként a színpadra lépõk unokái is
ilyen ünnepséggel, szeretettel, gondoskodással állhassanak meg minden évben legalább egyszer, idõseik elõtt. Mi
pedig majd igyekszünk elfelejteni minden gondot, problémát, s jól érezni
magunkat, mint ez alkalommal tették
sokan, megmutatva így is lehet.

4 – 2010. MÁJUS

UdvariAKrónikás

XVI. ÉVFOLYAM 2. SZ.

ROYAL BALATON GOLF

JÁRT MÁR VALAHA
GOLFPÁLYÁN?
LÁTOGASSON EL
BALATONUDVARIBA, HAZÁNK
LEGJOBB ÉS EURÓPA EGYIK
LEGSZEBB GOLFPÁLYÁJÁRA!
A Balaton elsõ, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas,
mediterrán hangulatú, 18 lyukú golfpályája csodálatos környezetben várja
a golf szerelmeseit és a teljesen kezdõ
játékosokat. A világszerte elismert
építész, Hans-Georg Erhardt tervei
alapján 67 ha-on, 30.000 m2 vízfelület
kialakításával, épült golfpálya a
minõségi kikapcsolódás új dimenzióját
hozza a Balaton partjára. A változatos
vonalvezetésû pálya páratlan természeti környezetben, Tihany szomszédságában, Balatonudvari és Örvényes között terül el, lélegzetelállító
panorámát nyújtva a Balatonra.
Az alapításkor kitûzött célok megvalósításnál a maximalizmusból indultak ki a klub munkatársai; ennek a hozzáállásnak és a magas színvonalú
kivitelezésnek köszönhetõen a klubot
2008-ben az Év Golfprojektjének,
2009-ben pedig már az Év
Golfpályájának választották.
A Royal Balaton Golf & Yacht Club
megkülönböztetett figyelmet fordít a
jövõ golfnemzedék nevelésére, hazánkban egyedüliként, 10 éves kor
alatt – szülõi felügyelet mellett – díjmentes gyakorló- és golfpályahasználatot biztosít gyermekek részére, amely magába foglalja az ingyenes
ütõ és labdahasználatot is. A klub

2009-ben kezdte el Junior programját,
amely keretében a térségben élõ gyermekeknek biztosít díjmentes golfoktatást és versenyzési lehetõséget. 2010
nyarán a Junior program nyári táborral
is kibõvül, ahol az intenzívebb golfoktatás mellett számos vízparti program
is várja majd a résztvevõ gyerekeket.
„A cél, hogy a golf ne elitsportként
éljen az emberek köztudatában és
egyre többen lássák, hogy mindenki
számára elérhetõ. Valljuk, hogy rohanó
világunkban szükséges egy hely, ahol
megpihenhetünk, kapcsolatba léphetünk a természettel és figyelhetünk
egészségünkre. Ezt nyújtja számunkra
a Royal Balaton Golf & Yacht Club.” mondta el Sarlós Tibor, a klub elnöke.
Azt, hogy a golfozás valóban nem
elérhetetlenül drága mulatság, bizonyítja az is, hogy 5800 Ft-ért (oktatással és felszereléssel együtt) bárki
kipróbálhatja ezt a szép sportot
Balatonudvariban.

A TAVALYI
TAPASZTALATAIRÓL
ÉS AZ IDEI ÉVRÕL A KLUB
MENEDZSERE, SARLÓS PÉTER
BESZÉLT
Hogyan értékelik az 2009-es évet?
A 2009-es év az elsõ teljes golfszezont jelentette a klub számára.
Biztos vagyok benne, hogy a tavalyi
versenyekkel megszereztük azt a
tapasztalatot és rutint, amely a jövõ
nagy versenyeinek rendezéséhez szükséges.
A golf szezon alakulásával alapvetõen elégedettek lehettünk, de
különösen nagy örömünkre szolgál,
hogy a pálya minõségével kapcsolatban mindenki dicsérõ hangon szólt.
Nagyon örülök, hogy egyre többen
látogatnak minket belföldrõl és külföldrõl egyaránt és remélem, hogy van
okuk a pálya jó hírét terjeszteni.
Büszkék vagyunk, hogy a Senior
Európa Bajnokság sikeréhez hozzájárulhattunk az Elnökök Kupájának
rendezésével és hogy ezzel Magyar-

országot, ha nem is a nemzetközi, de
az európai golf térképen biztosan
megörökítettük. A 2009. év sikeressége és eredményessége tükrözõdik
az idei évre tervezett komoly és nagy
eseményekben.
Milyen terveik vannak jövõre?
A
vendégeink
elégedettségét
szeretnénk szolgálni és mindent
megtenni, hogy nálunk jól érezzék
magukat, kiváló minõségû golfpályán
játszhassanak és pozitív élményekkel
térjenek haza. Ehhez remélhetõleg
hozzájárul a hamarosan átadásra
kerülõ új parkolónk kátyú- és pormentes burkolata. További fejlesztések
is várhatóak a jövõ évi golfszezon
kezdetéig, amelyek a klub infrastruktúrájának bõvítését szolgálják.
A megszokott nagy eseményeken
kívül a 2010-es évben a European
Young Masters megrendezésének
lehetõsége nagy megtiszteltetés számunkra, mivel eddig is nagy erõfeszítéseket tettünk, hogy a fiatal golfosokat támogassuk és a golf sport pozitív hírét terjesszük a magyar ifjúság
körében. Ez az esemény nagy
lehetõség és nagy feladat egyben.
Szeretnénk a fiatal európai golfozóknak „felnõtt” feltételekkel és profi
szervezéssel kedveskedni.
Mindemellett természetesen koncentrálni fogunk a saját és a nálunk
rendezett további versenyek és rendezvények sikeres és magas színvonalú lebonyolítására.
A soron következõ verseny a
Balatonudvari pályán május 15-én a
Rotary Golf Kupa lesz.
Természetesen a verseny nyílt, így
szabadon látogatható.
A klub a szezon során a hét minden
napján, napnyugtáig várja a golf iránt
érdeklõdõket, korra és nemre tekintet
nélkül.
A klubról és az egyes programokról
a www.balatongolf.hu oldalon, valamint a 87/549-200 telefonszámon
kaphatnak bõvebb tájékoztatást.
Royal Balaton Golf
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MI KERÜL EZEN ENNYIBE?
Hallottuk, sokszor elmondták, hogy
hamarosan új hulladékgazdálkodási
rendszer valósul meg a megyében,
megszûnnek a környezetszennyezõ régi
lerakók, helyükbe újak kerülnek.
Hallottuk, de talán nem gondoltuk
végig teljes egészében, hogy ez mit is
jelent.
Az Európai Unió 1999-ben fogadta el
az úgynevezett lerakó irányelvet, amely
megszabta, hogy milyen mûszaki
védelemmel épített hulladéklerakók
üzemeltethetõek csak. Erre alapvetõen a
talaj és felszín alatti vizek védelme
érdekében van szükség. Mindannyian
emlékszünk a balatoni nagy angolnapusztulásra, az algainvázióra és a turizmus drámai csökkenésére a 80-as évek
közepén.
A bajt elsõsorban a tóba szabadon
bekerülõ kommunális szennyvíz okozta,
a hetvenes években épült nyaralókból
mindenféle utakon jutott le a szenynyezõanyag a vízbe.
A változást a tó körül kiépített
szennyvízhálózat hozta meg, mára a tó
vízminõsége felülmúlja várakozásainkat.
A szigetelés nélkül épült hulladéklerakók jelentették az utolsó nagy
szennyezõforrást a talajvízre nézve.
Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelyezése körül kirobbant
hosszas vitáról. Tudjuk, hogyan került,
Veszprémbõl, Ajkára, onnan Szentgálra
és végül Királyszentistvánra.
Nem egyszerû egy lerakónak helyet
találni a megyében. Karsztforrásaink,
melyek egyedülálló vizet adnak az
országban, ilyenkor átkot jelentenek.
A Királyszentistvániak és a környéken
élõk azzal a feltétellel fogadták be a lerakót, ha az nem egyszerû, 5–10 év alatt
betelõ lerakó lesz, hanem egy korszerû
hulladék-feldolgozó üzem is kapcsolódik hozzá, hogy egyrészt növeljük a
lerakó élettartamát, másrészt csökkentsük a lerakó környezetre gyakorolt
káros hatását (bûz, széllel kihordott hulladék,…).
Mindennek ára van, amit meg kell
térítenünk. Eddig nem foglalkoztunk a
szemétdíjjal. Ezután is ez marad a

legkisebb közüzemi számla, de figyelnünk kell rá.
Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk, hogy felszámoljuk a környezetszennyezõ lerakókat, ennek megkönynyítésére az Unió által biztosított elõcsatlakozási forrásokat (ISPA) használtuk fel. Ez egyszeri tõkejuttatás. Ebbõl
kell megépíteni és mûködtetni a rendszert úgy, hogy mikor a jelenleg épített
lerakó megtelik, tudjunk mibõl valami
mást, az akkori kor követelményeinek
megfelelõ hulladékkezelõ mûvet építeni.
Az eddigi hulladékszállítási díjaknak
egy elõnye volt: olcsó volt, de cserébe
nem nyújtott fedezetet a bezárandó lerakók rekultivációjára, rendes gyûjtõjármûvek, technológiai fejlesztések megvalósítására. Az alacsonyan tartott díj
oda vezetett, hogy jelenleg nagyon kevés
szolgáltató tud csak saját erejébõl bármilyen fejlesztést megvalósítani.
Mi fog történni 2010-ben? A
regionális rendszer központi és kapcsolt
létesítményei megépülnek és 2010.
június 1-én megkezdjük a próbaüzemüket, melyet legkésõbb 2010. szeptember 30-án lezárunk.
Ezt követõen, meg kell indítanunk a
rendszer üzemszerû használatát, hiszen a
kiképzett dolgozókat már nem bocsáthatjuk egyszerûen szélnek, a gépek sem
állhatnak üresen, kihasználatlanul 3–4
hónapot. Az egyetlen célszerû megoldás
az üzemszerû mûködés elindítása.
Ennek sajnos költsége van. A
próbaüzem ideje alatt a Társulásnak kell
biztosítania a távolsági szállítás költségeit, amely havonta, elõreláthatóan 19
millió forintba kerül, három hónapon
keresztül. A szeptember 1-tõl induló teljes üzem költsége havi 81 millió forint
(ez már tartalmazza a távolsági szállítás
költségeit is) négy hónapon keresztül. A
rendszer fenntartásához kapcsolódó
egyszeri általános költségek 57 millió
forintra becsülhetõk, így összességében
2010-ben 440 millió forint költséget kell
a Szolgáltatóknak plusszként megtéríteni. Ez lakásonként, átlagosan mintegy
bruttó 5000 Ft évi díjnövekedést jelent.
Tudom. Minden többe kerül, csak a

munkabérünk nem nõ. De van lehetõség
a takarékosságra. Azok, akik hajlandók
tenni a környezetükért, vállalják a
szelektív gyûjtéssel járó feladatokat,
esetleg hajlandóak komposztálni is, lecserélhetik jelenlegi, jellemzõen 110
literes edényüket kisebbre. Díjnövekedés
így is lesz, de annak mértéke lényegesen
kisebb lesz.
Mit kapunk ezért a díjért: a kötelezõen
ellátandó heti alkalommal történõ
ürítését az edényünknek, az évi egy alkalommal történõ lomtalanítást és a szelektív hulladékgyûjtõ rendszer mûködtetését.
Czaun János
A Tiszta Európa Program,
Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás elnöke

Országgyûlési
képviselõk választása
Balatonudvariban
2010. április 11-én, vasárnap, a balatonudvari Kultúrházban reggel 6 és este 19 óra
között voksolhattak azok a választópolgárok,
akik a névjegyzékben szerepeltek. Ez alapján
318 fõ szavazhatott településünkön. A
szavazóként megjelentek száma 232 fõ volt.
Érvényes szavazatok száma 230, az
érvénytelen szavazatok száma 2. A helyi
érvényes szavazatok az alábbiak szerint
oszlottak meg:
Területi listás
– Jobbik
15
– MSZP
39
– MDF
15
– FIDESZ, KDNP
144
– LMP
17
Az egyéni választókerületi szavazás az
alábbiak szerint alakult:
– Dr. Bóka István
174
– Kepli Lajos
11
– Nagy Jenõ
44
Második forduló településünkön nem volt.
Helyi Választási Iroda
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Nyugdíjas Klub élet
A hosszú tél után, amit olykor a
klubélet tett melegebbé, kitavaszodva
kirándulást szervez a kis közösség
május 12-ére, a Jeli Arborétumba, a
rododendron virágzás idõszakára. Ez a
pompás esemény sokakat vonz az
egész országból ilyenkor. Reggeli
indulással, egész napos arborétumi
sétával, kis pihenõkkel teli napot tervez a klub erre a napra, melyhez még
az égiek áldása is szükséges.
Reméljük, ez az áldás nem kerüli el kis
csapatunkat, mely az évek során egy
igazán jól mûködõ önszervezõdõ
közösséggé vált, összetartásuk, egymásra figyelésük a fiatalabb generációk elõtt is példaként állhat. S hogy
mi tartja össze a csapatot? Tényleg az
együttlét öröme, kellemes lehet, mint a
mellékelt ábra is mutatja.

Zongoraszó a klubban

Klubélet

Idõsek napja

Idõsek napja

Nem csak a húszéveseké a világ
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Fõzzünk játszóteret Balatonudvariba!
A „Fõzzön játszóteret!” program
eddigi 3 évében 24 biztonságos játszótér készült el mintegy 120 millió
forintból. Ezzel a Delikát az eddigi
beküldõk segítségével az ország legnagyobb nem állami játszótérépítõjévé

lépett elõ. 2010-ben újabb nyolc
település lakói nyerhetnek összefogásukkal egy-egy vadonatúj, 5 millió
forint értékû játszóteret.
Legyünk idén a nyolc település
között!

Ilyen volt a Nõnapunk

Kérjük ingatlantulajdonosainkat,
hogy gyûjtsenek velünk, juttassák el
hivatalunkba, vagy programszervezõnkhöz vonalkódjaikat, hogy azokat
„kilogramonként” postázva bekerüljünk az esélyesek közé.

...és a Fiúnapunk

Pünkösdi szomszédolás –
május 22., szombat
Pünkösdi szomszédolásra hívnak
bennünket idén is a balatonakaliak.
Közalapítványuk szervezésében kerékpárral látogathatunk Akaliba, hogy
ott egész napos programokkal, futballmérkõzésekkel, közös ebéddel
múlassuk az idõt tartalmasan, jó
hangulatban. A részletes programot a
késõbbiek folyamán megtekinthetik
hirdetõinken, tájékoztatóinkon.
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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,
májusban minden szerdán a balatonudvari TSZ irodában tart

fogadóórát. Elérhetõsége: 0630/23-94-699. 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 ÖBÖL CSÓNAKOS
EGYESÜLET HÍREI
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, hogy a
csónakkikötõ létesítésének ügyében egyelõre végleges döntés nem született.
Természetesen, mind a képviselõ-testület,
mind vezetõségünk célja, hogy a tervezett
fejlesztés megvalósulhasson.
A további fejleményekrõl, az éves taggyûlés idõpontjáról minden tagot értesítünk.
A tavalyi rend szerint lehet a kikötõben
elhelyezni a csónakokat. Kérjük, hogy csó-

nakjaik környékét és a kikötõt tartsák rendben, tisztán.
A tagdíjak befizetésére is felhívjuk
kedves társaink figyelmét, az ismert formában tehetnek eleget kötelezettségüknek.
További információért keresse Szabó
Lászlót a 06-30/901-20-35, valamint Tigelmann Jánost a 06-30/902-97-87-es telefonszámokon.
BÖCSE vezetõsége

Anyakönyvi hírek
Születés:
Gratulálunk Hamar Zoltán és párja Horváth Krisztina Mónika kislányához,
Hamar Tímea Olíviának hosszú, boldog életet kívánunk!

Halottaink:
Fájdalommal búcsúzunk halottainktól, Bizey Andrástól, Marton Józseftõl
és Schmuck Antaltól. Haláluk miatt õszinte együttérzésünk a családoknak.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református: május 9., vasárnap 14 óra, május 13., csütörtök 14 óra, május 23., vasárnap 14 óra,
május 30., vasárnap 14 óra. Fövenyesi Kápolna: május 9., vasárnap 8 óra, május 16., vasárnap
8 óra, május 23., vasárnap 8 óra, május 30., vasárnap 8 óra, június 6., vasárnap 8 óra, június 13.,
vasárnap 8 óra ,június 20., vasárnap 8 óra, június 27., vasárnap 8 óra. Katolikus: május 8.,
szombat 19,00, május 16., vasárnap 9,30, május 22., szombat 19 óra, május 30., vasárnap 9,30
óra, június 5., szombat 19, 00 óra, június 13., vasárnap 9,30 óra, június 19., szombat 19,00 óra,
június 27., vasárnap, 9,00 óra.

UdvariAKrónikás

XVI. ÉVFOLYAM 2. 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
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
Településõr elérhetõsége:
Békefi László, 06-70/53-57-147.
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

