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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

MEGHÍVÓ
közmeghallgatásra és közbiztonsági fórumra
Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. június 7-én, szombat délelőtt 10,00 órai kezdettel közmeghallgatást és közbiztonsági fórumot tart.
Helyszín: Kultúrház (Balatonudvari, Kerkápoly utca 23.)

pünkösdi pincepörkölt főzőverseny

Balatonudvari Község Önkormányzata idén is meghirdeti Pünkösdi pincepörkölt főző versenyét.
Helyszín és időpont: Fövenyes 2014.
június 8., Pünkösd vasárnap.
Minden jelentkező részére 3 kg húst,
1 kg kenyeret, tűzifát, a főzéshez szükséges vizet, és a zsűrizéshez szükséges
eszközöket biztosítunk. Választható
húsok: sertés lapocka, marhalábszár, ill.
a kettő vegyesen.
Helyszíni regisztráció, nevezési díj
befizetése (3500 Ft), húsok átvétele:
9–10 óra között
Jelentkezés (előzetes jelentkezést kérünk a csapatoktól 2014. május 30-ig):
1. Személyesen Németh Borbála művelődésszervezőnél – előzetes telefonos
egyeztetést követően –, mobilszám: 0670/203-9053.
2. E-mailben a szervezo.bori@gmail.
com címen – A www.balatonudvari.hu/
programok oldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével.
3. Postai úton, a 8242 Balatonudvari,
Ady E. u. 16. címen – A www.balatonudvari.hu/programok oldalról letölthető
jelentkezési lap kitöltésével.

Programok:
13–17 Ugrálóvár, csillámfestés, kézműveskedés
10-től Főzőverseny. (Érkezés, húsok
átvétele 9–10 között)
11–12 Brassdance (ex Daniel SpeerBrass)
zenés hangulatkeltése
12–13 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora
13–13,30 Aysuda Hastánc Csoport műsora
(13–14,30 Ételek zsűrizése)
14–15 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora
15 Eredményhirdetés
16–16,40 Módri Györgyi és Kőrösi Csaba (Veszprémi Petőfi Színház színművészei) vidám zenés műsora
17–20 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora

Gulyás Éva

Tavaszra várva

Ahogy telnek-múlnak az évek,
egyre jobban várom a tavaszt.
Amikor a természet éled,
valami a tornácon maraszt.
Érezni a friss fű illatát,
amint a lágy harmattól nedves,
élvezni a pacsirta dalát,
ha párjának dalol: jöj, kedves!
A tücsök is víg nótába kezd,
valahol közelben hegedül,
míg várom, hogy leszálljon az est,
így sosem leszek már egyedül.
A Vénusz felbukkan az égen,
majd a vándornak utat mutat,
hogyha az Alföldön eltéved,
az Esthajnal új utat kutat.
Mint ezernyi szentjánosbogár,
gyúlnak az égbolton a fények,
ahogy rájuk néz a holdsugár,
a csillagpázsiton elréved.
Míg az est hangjait hallgatom,
az éji pillangó itt terem,
így a tavaszt már nem álmodom,
az időt többé nem sürgetem.
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Önkormányzati hírek
HAMAROSAN ITT
alatti Innovatív vízpartfejlesztés a Bala- tusolási lehetőséget. A fejlesztés építési
A NYÁRI SZEZON –
ton partján című pályázatot. A pályázat engedély köteles, melynek kapcsán az
STRANDI TÁJÉKOZTATÓINK
egy térségi együttműködés keretében építési engedély kiadása folyamatban
A képviselő-testület döntése értelmé- Balatonfűzfő Város Önkormányzata, van, a parkoló megterveztetése és engeben az idei nyári szezonban az alábbi Balatonudvari Község Önkormányzata délyeztetése szintén. Az elnyert összeg
nyitvatartási időben fognak működni és Bakony és Balaton Keleti Kapuja nettó 21.232.478 Ft, az áfa összegét saját
strandjaink:
Közhasznú Egyesület összefogásával önkormányzati forrásból kell biztosítani.
Balatonudvari Strand: 2014. június valósul meg. A pályázat lebonyolítását és Az előzetes tervek szerint a kivitelezési
12-től 2014. augusztus 30. napjáig.
elszámolását teljes egészében a BBKKK munkálatok a strand zárását követően,
Fövenyesi Strand: 2014. június 26-tól Egyesület végzi. A pályázat keretében szeptember 1-jével kezdődhetnek el,
2014. augusztus 30. napjáig.
településünkön a Fövenyesi Strand egyrészt annak érdekében, hogy a nyári
A strandi nyitvatartási idő is változat- fejlesztésére kerül sor az idei esztendő- szezon építkezési munkálatoktól mentelan: reggel 8 órától délután 18,00 óráig ben. A beruházás az esélyegyenlőség és sen teljen el, nyugodt pihenést biztosítson
üzemelnek az önkormányzati strandi a családbarát szolgáltatások erősítése a strandi látogatóknak, másrészt azért is,
szolgáltatások
mindkét
strandunkon
jegyében történik,
ezért az alábbi fejlesz- mivel a fejlesztés közbeszerzés köteles,
HAMAROSAN ITT
A NYÁRI
SZEZON – STRANDI
TÁJÉKOZTATÓINK:
pl. vízimentős ellátás, illetve ebben az tésekre fog sor kerülni a strandon:
így az előkészítő munkálatok, mint a
A képviselő-testület
döntésejegyeket
értelmében
az idei nyári
szezonban
az alábbi
nyitvatartási
időbenkivitelezés megpályázatása nagyon
időszakban
kell a belépő
megA teljes
burkolt
parkoló
felület két
fognak működni strandjaink:
váltani.
ütemben kerül kialakításra, az első ütem- időigényes folyamat. A munkálatokat
Balatonudvari Strand: 2014. június 12-től 2014. augusztus 30. napjáig.
Felhívjuk
a
kedves
strandolók
figyelben pályázati támogatással elkészül 3 db az ősz folyamán be is kell fejezni, mivel
Fövenyesi Strand: 2014. június 26-tól 2014. augusztus 30. napjáig.
mét, hogy a strandok nyitvatartási idején akadálymentes, 3 családi és 5 db hagyo- az elnyert pályázati támogatással 2014.
kívül,
tehát
reggel 8 óra
és délután
burkolt
A strandi
nyitvatartási
idő előtt
is változatlan:
reggelmányos
8 órától parkolóhely
délután 18.00kialakítása
óráig üzemelnek
az december 31-ig el kell számolnia az
önkormányzati
strandi szolgáltatások
strandunkon
pl. vízimentős
ellátás,
illetve
18
óra után a strandot
mindenki sajátmindkét
fe- felülettel.
A második
ütemet
későbbi
idő- önkormányzatnak.
ebben az időszakban
kell afürdőzési
belépő jegyeket
lelősségére
használhatja
célra! megváltani.
pontban kell majd az önkormányzatnak
Jó hír továbbá, hogy az Udvari Strand
Felhívjuk
a
Kedves
Strandolók
figyelmét,
a strandok
nyitvatartási
idején
kívül,26
tehát
Az idei évben a képviselő-testülethogysaját
forrásból
kialakítani
további
db sem marad fejlesztés nélkül, ugyanis
reggel 8 óra előtt és délután 18 óra után a strandot mindenki saját felelősségére használhatja
nem
emelte
meg a strandi belépőjegyek burkolt parkolóhely kiépítésével. Letele- sikerült ott is megnyerni a strandi mozfürdőzési
célra!
árát, így változatlanul a tavalyi jegyárak pítésre kerül egy speciális mozgássérült gássérült vízi bejáró pályázatot szintén
és
márévben
megszokott
belépési szabályok
mozgássérültek
Azaidei
a képviselő-testület
nem emelte vízi
meg bejáró
a strandia belépőjegyek
árát,vízbe
így jutá- LEADER térségek közötti együttműváltozatlanulérvényesek
a tavalyi jegyárak
és a strand
már megszokott
szabályok
(karszalag) érde- ködés keretében, nettó 5 millió forint
(karszalag)
mindkét
sának belépési
elősegítése,
megkönnyítése
érvényesek mindkét strand vonatkozásában: kében. Kiépül a strandon egy színvonalas
vonatkozásában:
összegben. Így az Udvari Strandon is
kiépülhet egy akadálymentesített vízi
A BALATONUDVARI STRAND JEGYÁRAI:
bejáró.
A
B
c
A tervek szerint mindkét települési
1. Belépő megnevezése
Felnőtt
Kedvezményes
16.00 óra utáni
(diák, nyugdíjas) kedvezményes jegy
strandon még a nyári szezon kezdete
2.
Napi jegy
450.-Ft
250.-Ft
250.-Ft
előtt letelepítésre kerülhetnek az aka8,00 – 18,00 óráig
dálymentesített vízi bejárók.
2.
Heti bérlet
2.200.-Ft
1.100.-Ft
Az elmúlt évek, sőt évtizedek ta3.
Szezon bérlet
10.000.-Ft
5.000.-Ft
pasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy
Balatonudvari strandjai igen közkedvelA FÖVENYESI STRAND JEGYÁRAI
A
B
c
tek a fürdőzők körében, önkormányza1. Belépő megnevezése
Felnőtt
Kedvezményes
16.00 óra utáni
tunk folyamatosan karbantartja, szépíti
(diák, nyugdíjas) kedvezményes jegy
és lehetőségeihez mérten korszerűsíteni
2.
Napi jegy
300-Ft
200-Ft
200-Ft
igyekszik fürdőhelyeinket. A sok éves
8,00 – 18,00 óráig
munka eredményeként az elmúlt évben
2.
Heti bérlet
1.500-Ft
900-Ft
a Balatonudvari strandunk elnyerte a
3.
Szezon bérlet
7.000-Ft
4.000-Ft
méltán neves Kék Hullám Zászló díjat.
Fejlesztések a települési
térburkolattal ellátott járdarendszer, mely
El szeretnénk mondani azt is, hogy a
Fejlesztések
a települési strandokon
strandokon
szintén kényelmes közlekedést biztosít a települési strandok fenntartási, működési
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakos- mozgássérülteknek és más látogatóknak
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az Üdülővendégeket egyaránt, hogykiadásai évről évre növekednek, a köságot
és az üdülővendégeket
Felújításra
és bővítésre
kerül a telező szolgáltatásokat biztosítani kell,
Balatonudvari
Önkormányzata egyaránt,
megnyerte egyaránt.
az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
hogy
Balatonudvari
Önkormányzata
WC-vizesblokk
épület,
mely
egy
új
rés�- mindemellett önkormányzati dolgozóink
Alapból LEADER Térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások
megnyerte
Európaivízpartfejlesztés
Mezőgazdaságia Balaton
szel fog
bővülni
mozgássérült
WC-zu- egyis folyamatosan dolgoznak a strand
jogcím alattiazInnovatív
partján
című– pályázatot.
A pályázat
térségi együttműködés
keretében
Balatonfűzfő
Város Önkormányzata,
Balatonudvari
Községszépítésén, tisztításán, az eszközök karVidékfejlesztési
Alapból
LEADER
Tér- hanyzóval,
családi öltözővel,
baba-mama
Önkormányzata
és
Bakony
és
Balaton
Keleti
Kapuja
Közhasznú
Egyesület
összefogásával
ségek közötti együttműködés végrehaj- pelenkázó szobával. Egy kültéri zuhany- bantartásán. Kérjük a kedves látogatókat
valósul meg. A pályázat lebonyolítását és elszámolását teljes egészében a BBKKK Egyesület
tásához
nyújtandó támogatások jogcím zó fogja továbbá biztosítani a kényelmes
végzi. A pályázat keretében településünkön a Fövenyesi Strand fejlesztésére kerül sor az ideiis, hogy tartsák tiszteletben munkánkat
esztendőben. A beruházás az esélyegyenlőség és a családbarát szolgáltatások erősítése
jegyében történik, ezért az alábbi fejlesztésekre fog sor kerülni a strandon:
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és vigyázzanak a strandi közterületi
berendezésekre, és kulturált módon
használják a strandokat és a kiszolgáló
helyiségeket.
Bízunk benne, hogy az idei évi strandi
fejlesztések minden fürdőző megelégedésére szolgálnak majd és még tovább
viszik településünk és strandjaink hírnevét.
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További önkormányzati
fejlesztések a 2014-es
esztendőben
Azok a települések, akik a korábbi jó
gazdálkodásuk eredményeképpen nem
részesültek a kormány által az elmúlt

évben meghirdetett önkormányzati
adósságkonszolidációban (hitelátvállalásban), egy új BM rendelet értelmében
pénzügyi támogatásban részesülnek.
Ez alapján Balatonudvari települése 6,5
millió forint támogatást kap ebben az évben, mely bevételt a jogszabály szerinti
meghatározott célra lehet csak fordítani.
A képviselő-testület döntése értelmében
a települési kultúrház részleges felújítása
oldható meg ebből a forrásból.
A kultúrház felújításának és bővítésének első ütemeként új vizesblokkot
alakítunk ki, illetve a homlokzat részben
átépítésre kerül, mely a nyílászárók kialakítását, rendszerét érinti. Továbbá ter-

veink szerint a fűtés teljes korszerűsítése
is megvalósul a támogatási összegből.
A felújításra szintén az ősz folyamán
kerül sor, annak érdekében, hogy a
strandi vendégek nyugodtan élvezhessék
a nyaralást és a környékbeli ingatlantulajdonosokat se zavarják a munkazajok.
Az idei évben is zajlik a közterületi
virágosítás, parkosítás, melynek költségét teljes egészében önkormányzati
forrásból biztosítjuk.
Településünk most is benevezett a
Virágos Magyarország és a Virágos
Veszprém Megyéért közterület szépítő
versenyekre is.

A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletnek
megfelelő „DOHÁNYZÁSRAKIJELÖLT
HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” felirat illetve jelzés kihelyezése 2014. március 1-től kötelező
A nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.
évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.)
módosításának hatékonysága érdekében
az Nvt. hatályos rendelkezése szerint a
dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket,
helyiségeket, valamint közterületeket
felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal – szembetűnő módon
meg kell jelölni.
A dohánytermékek előállításáról,
forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi
bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
11. §-a szerint:
„11. § A dohányzási korlátozással
érintett, valamint a dohányzásra kijelölt
helyeket, helyiségeket, közterületeket,
valamint a nemdohányzó intézményeket
a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy

jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú.
A feliraton vagy jelzésen szereplő
„DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY”
és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos
Helvetica bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica bold
betűmérettel kell készülniük.”
Erre tekintettel a felirat vagy jelzés
anyaga szabadon választható, azonban a felirat vagy jelzés mérete,
színe, betűtípusa, betűmérete meg
kell, hogy feleljen a fenti jogszabály 11. §-ában, valamint 7. mellékletében foglalt rendelkezéseknek.
A jogalkotó szándéka az Korm. rendeleti részletszabály bevezetésével arra
irányult, hogy a dohányzást tiltó, illetve
dohányzásra kijelölt helyet jelölő feliratok, illetve jelzések szembetűnően, világosan és egységesen mindenki számára,
négy nyelven felismerhetőek legyenek.
Továbbá fontos szempont volt, hogy az
Nvt. megszegése esetén hívható, illetve a
leszokáshoz segítséget nyújtó telefonszám
06 40 200 493, valamint a leszokásban
segítő honlap címe www.leteszemacigit.
hu hozzáférhetővé váljon.
Amennyiben a Korm. rendelet
előírásainak megfelelő felirat vagy jelzés
szembetűnő módon is kihelyezésre kerül,
úgy az intézmények megtarthatják az
egyedi dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő tábláikat is.

Nem szükséges tehát a szállodák egyedi megjelenését tükröző, belsőépítészeti
kialakításához igazodó dohányzást tiltó,
illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő
táblák cseréje, ugyanakkor a jogszabályi
előírásnak való megfelelés érdekében a
Korm. rendelet előírásainak megfelelő felirat vagy jelzés kihelyezése kötelező.
A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletnek
megfelelő „DOHÁNYZÁSRAKIJELÖLT
HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” felirat illetve jelzés letölthető az ÁNTSZ
honlapjáról:
https://www.antsz.hu/dohanyzas_visszaszoritasa/nemdohanyzok_vedelme
Az Nvt.-vel kapcsolatos további információk találhatók az OEFI Dohányzás
Fókuszpont honlapján:
http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/nemdohanyzok-vedelme
A Korm. rendeletben foglaltakon túl
szükséges a munkahelyen alkalmazandó
biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet szerinti, a munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazása.
A lakosság tájékoztatására Tv csatornákon és kapcsolódó honlapokon, pl.
neszivj.postr.hu is megjelenő rövidfilmek
készültek, amelyek szemléletes módon
segítik a törvényi korlátozások megértését és elfogadását.

A dohányzásra kijelölt hely előírásai

4 – 2014. MÁJUS

Udvari Krónikás

XX. ÉVFOLYAM 2. SZ.

KULTÚRA – PROGRAMOK

Fiúnap és Nőnap 2014.
Fergeteges hangulatban telt az idei
Fiúnap és Nőnap. Mind a lányok, mind
a fiúk kitettek magukért és vidám zenéstáncos, viccekkel és humoros jelenetekkel
tarkított műsort adtak elő. Természetesen
nem maradhatott el a kocsmajelenet,
régi ismerőseink – Béla és felesége – is
újra színre léptek, volt itt Pálcika-ember,
Manó és sramli tánc, charleston, operett,
de még bűvész trükkök is. A műsorokat
követően szendvicseket, finom süteményeket, üdítőket és a helyi gazdák finom
borait kóstolhatták a vendégek. Külön
köszönjük a felajánlott süteményeket és
borokat, mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Természetesen a jó
hangulatú bál sem hiányozhatott egyik alkalommal sem, a Fiúnapon a Bakonyvári
Duó, míg a Nőnapon a Ritmus Duó húzta
a talpalávalót. Szívből gratulálunk minden fellépőnek és reméljük, jövőre még
több bátor jelentkezővel, még viccesebb
és kedvesebb műsort sikerül megvalósítani.
Bábszínház
2014. április 8-án a Faluról Falura
rendezvénysorozat
keretein
belül
a Kabóca Bábszínház vendégeskedett Balatonudvariban. A nézők az
Aranyszamár Színház és a Kabóca
Bábszínház közös produkcióját, Máté
Angi: Volt egyszer egy… című előadását
láthatták. A kedves kis történet végén a
gyerekek kipróbálhatták a kellékként
használt óriás buborékfújót és megnézhették, megsimogathatták a kedves kis
bábfigurákat is. Reméljük hamarosan
újabb, hasonló bábszínházi élményben
lehet majd részünk.

Március 15.
2014. március 14-én ünnepi megemlékezést tartottunk a Kultúrházban,
melyen közreműködtek a Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolájának 3. és 4.
osztályos tanulói. Március 15. évről-évre
az ünneplés és az emlékezés napja. Azért
gyűlünk össze, hogy nemzeti ünnepünk
alkalmából ne csak kívül, hanem a lelkünk mélyén is ünneplőbe öltözzünk.
Talán ilyenkor erőteljesebben érezzük,
hogy szerte a nagyvilágban egymáshoz
igazodik minden magyar szívdobbanás.
Talán az ünnep alkalmából elgondolkodunk azon, mit tettünk együtt és
külön-külön azért, hogy a ránk bízott
örökséget, magyarságunkat megőrizzük
és értékekkel gazdagítsuk, hogy aztán
továbbadhassuk a következő generációnak.
A megemlékezésen beszédet mondott
Szabó László polgármester. Elmondta,
hogy „...március 15. az egyik legszentebb, legigazabb és legőszintébb ünnepünk, mely legjobban tükrözi magyarságunk lényegét: a szabadságszeretetet...”.
Elődeinknek forradalmakat, szabadságharcot és világháborút kellett vívniuk,
melyek során a szabadságszeretet tüze
éltette őket.
„...A 21. század elején már nem kardal,
véres zászlóval kell harcot vívni, azonban
ma is sok nehézség veszi körül életünket.
Válság, devizahitel, munkanélküliség,
melyek ellen hétköznapi forradalmat
kell vívnunk. Tettekre, szívós munkára
van szükség és összefogásra az előbbre
jutásunkhoz!...”
Erre az összefogásra ösztönözte a
megjelenteket polgármester úr.

Húsvét
2014. április 18-án délután Húsvéti
Játszóházba vártuk a gyermekeket és
szüleiket a Kultúrházba. Kézműves játszóházunkban sok kisgyermek alkotott.
Készültek kosarak, tojástartók, szalvéta
nyuszik, de egyedi húsvéti képeslapok
is. Volt kiútkereső játék és színezni is
lehetett. A nagy érdeklődésre és a jó
időre való tekintettel a Kultúrház elé költöztünk és a nap sugarait élvezve játszottunk. Egy kis büfével is kedveskedtünk a
résztvevőknek, ahol a sós rágcsálni valók
mellett, finom süteményekkel és üdítővel
is megvendégeltük őket. A délután aztán
Kuruczné Ilikééknél folytatódott, ahol
először tojáskereső versenyt hirdettünk.
Papírból készült pirostojásokat rejtettünk
el az udvaron, amit a gyermekeknek
kellett összegyűjteniük. A legügyesebb
Balogh Sára volt, akit aztán a kedvenc
nyuszijával fotóztunk le. Mert a tojáskeresést nyuszisimogatás követte, Ilikéék
sok-sok fajta nyusziját, kicsiket és nagyokat lehetett megsimogatni, dédelgetni. Közben pedig a Nyuszi is ellátogatott
hozzánk és egy-egy kis csomaggal lepte
meg a gyermekeket. Reméljük jövőre is
ellátogat hozzánk!
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Idősek köszöntése
2014. április 12-én, szombaton köszöntöttük a falu időseit és szépkorú
lakosait. Elsőként a helyi gyermekek
verseit hallhatták a vendégek. Felléptek:
Ender Patrícia, Sötét Klaudia, Sötét
Szonja, Balogh Sára, Meilinger Gergő,
Meilinger Máté és Varga Gábor. Ezután
polgármester úr köszöntötte az időseket,
majd pedig külön Korchma Józsefné (93)
Marika nénit, aki elfogadta a meghívást
és részt vett a rendezvényen. Neki is és
a Balatonudvariban élő másik két szépkorúnak: Töröcsik Lajosné (91) Irénke
néninek és Majthényi Imréné (93) Márta
néninek – akiket később otthonukban
köszöntött fel polgármester úr –, egy-egy
virágcsokorral és gravírozott üvegtállal
kedveskedett az önkormányzat nevében.
A Kultúrház színpadán ezt követően
egy komédiával folytatódott a műsor.
Meilinger Gézáné, Bakonyiné Mari,
Baloghné Marcsi, Németh Borbála és
Varga Gábor előadásában a Vasmennyegző című rövid jelenetet tekinthették meg az idősek. Meglepetés-vendégek is érkeztek, méghozzá Somosné
Farkas Edina és Somos Zoltán, akik
egy operett egyveleggel kedveskedtek a
résztvevőknek. Ezt követően szendvic�csel, virslivel, süteményekkel, üdítővel
és a helyi gazdák boraival kínáltuk
őket, majd újabb meglepetésként egy
tangoharmonikás érkezett, aki elhúzta
mindenkinek a nótáját.
A jó hangulatú délután végén egy-egy
ajándékcsomaggal kedveskedtünk az

időseknek, akiknek ezúton is további jó
egészséget és minden jót kívánunk!
Szívből köszönjük a Szőlészeti és Borászati Szövetkezet és az önkormányzat
támogatását, valamint mindazoknak a
segítségét és felajánlását, akik hozzájárultak rendezvényünkhöz.
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Hány éves is vagy?
(Tanulságos történet a korosztályos
különbségekről)
Egy este egy unoka a nagyapjával
beszélgetett, egyszer csak hirtelen megkérdezte: – Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt: – Hadd gondolkozzam egy kicsit!
A televízió, a gyermekbénulás elleni
védőoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt
születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya.
Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a szárítógépet.
Én a számítógép, a kétszakos egyetemi
képzés és a csoportterápia előtt születtem.
Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb amikor az orvos vér- vagy
vizeletvizsgálatra küldte őket.
25 éves koromig minden rendőrt és férfit
‚uram’-nak szólítottam, minden nőt pedig
‚asszonyom’-nak vagy ‚kisasszony’-nak.
Párjuk a galamboknak és a nyulaknak
volt, de nem az embereknek.
Az én időmben, ha egy hölgy felszállt
az autóbuszra vagy a villamosra, a
gyerekek és a fiatalok mindenki másnál
hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a
helyüket, de ha állapotos volt, a helyére
kísérték és – ha kellett – megváltották a
jegyét és odavitték neki.
Bennünket megtanítottak arra, hogy
különbséget tegyünk jó és rossz között,
és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és
következményeikért.
Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH
rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről,
elektromos írógépekről, számológépekről. A ’notebook’ jegyzetfüzet volt.
Az órákat naponta felhúzták.
Semmi digitális nem létezett, sem órák,
sem világító számos kijelzők a háztartási
gépeken.
Gépeknél tartva: nem voltak pénzkiadó
automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás rádiók. Hogy videomagnókról
és videokamerákról ne is beszéljünk.
Az én időmben a fű olyasmit jelentett,
amit nyírtak, nem szívtak.
És most mondd, szerinted hány éves
vagyok!
– Hát, nagyapó, biztosan több, mint
200! – felelt az unoka.
– Nem, kedvesem, csak 70!
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Majális
Május 1-jén Majálist rendeztünk
Balatonudvariban.
A jó hangulatú rendezvény előtti napon, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai
feldíszítették a Májusfát, melyet másnap
felállítottunk.
Mivel cseperegni kezdett az eső, a
vendégeket a Kultúrházba invitáltuk,
ahol szendviccsel, virslivel, üdítővel és
borral kínáltunk őket.
Idén kulturális programokkal is bővítettük a hagyományos Májusfa állítást.
Első fellépőnk a Csopak Táncegyüttes
volt. Fergeteges műsoruk végére még a
nap is kisütött, így a közönséget is bevonva, a Májusfát is körbetáncolták és
a program a Kultúrházzal szembeni kis
parkolóban folytatódott.
A gyermekeket arcfestés, lufihajtogató
bohóc, ugrálóvár és Anyák napi kézműves játszóház várta.
A színpadon fellépett az Aszófői
Dallamvilág Nosztalgia Csoport country
tánccal és énekkel, majd Somosné
Farkas Edina és Somos Zoltán operett
részletekkel.
Végül Jehoda Ferenc szórakoztatta a
közönséget nosztalgia zenével.
(A Májusfa kitáncolására 2014. május
31-én kerül(t) sor, a Gyermeknap keretein belül.
Beszámolót erről – lapzárta miatt – a
következő Udvari Krónikásban olvashatnak majd.)
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Az Erdő fohásza
Vándor, aki elhaladsz mellettem,
Ne emelj rám kezet!
Én vagyok a tűzhelyed melege
hideg téli éjszakákon, én vagyok
tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz
a tűző nap elől, s gyümölcsöm
oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat
tartja, én vagyok az asztalod lapja,
én vagyok az ágy, melyben fekszel,
a deszka, melyből csónakodat építed.
Én vagyok a házad ajtaja,
bölcsőd fája – koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem:
Ne bánts!
k
RADNÓTI MIKLÓS:

MAJÁLIS
A hangraforgó zeng a fű között,
s hördül, liheg, akár egy üldözött,
de üldözők helyett a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.
Egy lányka térdre hull, lemezt cserél,
a háta barna, lába még fehér,
a rossz zenén kis lelke fellebeg
s oly szürke, mint ott fönt a fellegek.
Fiúk guggolnak és parázslanak,
az ajkukon ügyetlen szép szavak,
duzzasztja testük sok kicsiny siker
s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell.
Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.

XX. ÉVFOLYAM 2. SZ.

Udvari Krónikás

2014. MÁJUS – 7

Udvari Forgatag programjai – 2014

2014. június 21. (Balatonudvari)
11–15 Ugrálóvár, ügyességi játszóház,
kézműveskedés
10-tól Főzőverseny (Érkezés, húsok
átvétele 8–10 között)
12–13 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora
13–13,30 Golding Táncsport Egyesület
divattánc bemutatója
14–15 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora
15–15,30 Acro Dance Sporttánc Egyesület rock and roll bemutatója
16–17 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora
18,00 Térzene és gyülekező a Posta téren (utána felvonulás Borlovagokkal
együtt)
18,30 Szezonnyitó ünnepség és díjkiosztó a Kultúrháznál
19,30 Módri Györgyi és Szeles József
(Veszprémi Petőfi Színház színművészei) operett műsora
21–03 Szezonnyitó bál a Fúzió Együttessel
KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves érdeklődők! A Balatonudvari
Könyvtár 2014. július 1–szeptember 4. között hétfőn és csütörtökön 17,00–19,00-ig
tart nyitva. Sok új kiadvány várja a könyvek
szerelmeseit, sőt kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Hétfőnként Marton
Éva vezetésével alkothatnak a nyitva tartási
időben kicsik és nagyok egyaránt.
GYERMEKKUCKÓ JÁTSZÓHÁZ
A STRANDON
2014. július 5–augusztus 24. között
játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal
várjuk az érdeklődőket a Balatonudvari és
a Fövenyesi Strandon.
A Balatonudvari Strandon a korábbi
évekhez hasonlóan minden nap 10,00–18,00
között animátorok vezetésével játszhatnak

2014. június 28. (Balatonudvari)
20 Kiállítás megnyitó a Kultúrházban
21–24 Rock Kanok Együttes
2014. július 5. (Balatonudvari)
21–02 Retro Video Disco (Arató András)
2014. július 12. (Fövenyes)
20–21 Kövi Szabolcs Angyali sugallat
című CD bemutató pánsíp koncertje a
Fövenyesi kápolnában
21–24 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora a Fövenyesi Strandon
2014. július 19. (Balatonudvari)
21–02 RetroDisco DJ Dömével
2014. július 26. (Balatonudvari)
20 A Pictura Alkotóműhely kiállításának
megnyitója a Kultúrházban
21-tól Török Ádám & Mini koncertje
2014. augusztus 2. (Fövenyes)
20–21 A Kávészünet duó koncertje
(magyar írók megzenésített versei) a
Fövenyesi kápolnában
21–24 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora a Fövenyesi Strandon
TÓPARTI PARTY a Balatonudvari
Strandon info: [www.toparti-party.hu
(külsős program)]
2014. augusztus 9. (Balatonudvari)
21–03 Bál a Rulett Együttessel
2014. augusztus 16. (Fövenyes)
20–21 Wolford Alexandra ária- és dalestje a Fövenyesi kápolnában
2014. augusztus 20. (Balatonudvari)
17–19 Népi játszóház, arcfestés és
kenyérsütés a kemencében (a régi
Halkeltetőnél)
19,30–20,30 Ünnepi megemlékezés, ke-

nyérszentelés és osztás a Posta téren.
(Közreműködnek: Forgács Zsuzsanna
népdalénekes, Kőrösi Csaba színművész és a Csopak Táncegyüttes)
20,45 Tűzgyújtás a Strandon
21–03 Bál a Ritmus Duóval
2014. augusztus 21. (Balatonudvari)
21–24 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora a Fövenyesi Strandon
2014. augusztus 22. (Balatonudvari)
TÓPARTI PARTY a Balatonudvari
Strandon info: [www.toparti-party.hu
(külsős program)]
2014. augusztus 23. (Balatonudvari,
Fövenyes)
20 Szilvássy Kata festménykiállításának
megnyitója a Kultúrházban
21–01 Bál a Hobby Zenekarral
2014. szeptember 6. (Balatonudvari)
13–17 Ugrálóvár, arcfestés, kézműveskedés
06-tól Horgászverseny
10-tól Halászléfőző verseny
11–12 Sforzato Rézfúvós Kvartett műsora
13–13,30 Tihanyi Musical Stúdió műsora
15 Eredményhirdetés
15,30–16 Operett műsor
17–18 Brumi Bandi Band gyermekkoncertje
18–21 Jehoda Ferenc (zenész) nosztalgia
műsora
21–03 Szezonzáró bál a Fúzió Együttessel

és alkothatnak majd a gyermekek. – A
JÁTSZÓHÁZ NEM GYERMEKMEGŐRZŐ! – Péntekenként pedig Konczné Rédlig
Anikó tart különfoglalkozást számukra
14,00–17,00 között.
A Fövenyesi Strandon pénteken és
vasárnap kézműveskedhetnek majd a gyermekek.
Péntekenként Konczné Rédlig Anikóval
10,00–12,00, vasárnap pedig Németh
Borbála művelődésszervező vezetésével
15,00–17,00 között.

zését kezdték meg, melyek népszerűek
az üdülők körében, szabályaik könnyen
elsajátíthatók, és jól illeszthetők a Balaton-parti strandi környezetbe. Így ma
már a települések strandjainak többségén
megtalálhatók a streetball, strandröplabda,
strandkézilabda, strandfoci, tollaslabda,
petanque és vízi sport játszóhelyek.
Szombatonként a csatlakozott települések
strandjain a helyi szervezők az érdeklődők
igényeinek és a pályák adta lehetőségeknek
megfelelően versenyeket szerveznek.
Ezekről
bővebb
információ
a
balatonudvari.hu/programok
oldalon
olvasható majd, illetve a kihelyezett plakátokon és szórólapokon. Szeretettel várunk
minden sportolni szeretőt a szervezett
rendezvényekre!

MOZDULJ BALATON
A programsorozatot a Balaton Fejlesztési Tanács 2004-ben a Gyermek, Ifjúsági és
Sport Minisztérium támogatásával indította
útjára.
Olyan sportágak versenyeinek szerve-

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!
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Ügyfélfogadás a Balatonudvari Kirendeltségen és egyéb ügyintézői fogadóórák
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16. Tel./fax:
87/449-266, e-mail: jegyzo@
balatonudvari.hu
Ügyfélfogadási rend: hétfőn
és szerdán 8–15 óráig, pénteken
8–12 óráig.
Dr. Panyi Szilvia Orsolya
kirendeltség-vezető valamennyi
ügyfélfogadási idõben áll az
ügyfelek rendelkezésére.

Szabó László polgármester
ügyfélfogadási ideje: minden
szerdán 8 órától 12 óráig.
Kéri Katalin települési főépítész ügyfélfogadási ideje:
minden csütörtökön 9 órától 12
óráig.
(Telefonos elérhetősége: 0630/380-31-01, e-mailben is kereshetik az alábbi levelezési címen: foepitesz@balatonudvari.
hu)
A Balatonfüredi Szociális

Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hétfõn 13–15 óráig
tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban.
A falugazdász fogadóórája
minden hétfõn 8–12 óra,
Balatonakaliban, a kirendeltségi
hivatalban.
A rendőrség fogadóórája
minden hónap 3. szerda, a helyi
körzeti megbízotti irodában.

SZOLGÁLTATÓ HÁZ (Balatonudvari, Levendula utca 10.)
Fodrászat
Szécsi Anita
0036-30/293-78-36
Hétfõ 08,30–18,00, szerda 13,30–18,00
Pedikûr–Manikûr
Németh Mónika
0036-20/487-82-51
Hétfõ 08,30–18,00, szerda 13,30–18,00
SLIDE SC RENDEZVÉNYEK 2014
Június 7. Balaton Quadratlon Világkupa
Futam, 1,5 km úszás, 10 km kajak, 40 km
kerékpár, 10 km futás (teljesíthető egyéniben vagy váltóban).
Június 8. Balaton Duatlon, kajak-kerékpár
duatlon verseny, 12 km kajak és 45 km
kerékpár (teljesíthető egyéniben vagy váltóban).
Július 19. Udvaribolondok Terepfutó Kupa,
7–14–21–42 km távok közül választhatnak

Masszázs – Infraszauna
Keller Dorka
0036-30/524-35-79
Hétfõ 9,00–18,00, kedd 9,00–12,00, szerda
9,00–18,00, csütörtök 9,00–12,00,
péntek 9,00–14,00, szombat 9,00–14,00
Mindhárom szolgáltatáshoz
előzetes bejelentkezés szükséges!
Megértésüket köszönjük.
a résztvevők. Futóverseny és teljesítménytúra. (Indulás a faluból és minden táv a
Dörgicse–Vászoly–Örvényes által határolt
területen belül az erdőben kerül kijelölésre).
Július 20. Tihany Kupa, kajak-kenu verseny,
23 km-es Tihany kerülő verseny. Rajt és cél
Sajkod.
Részletesebb információ a seakayak-ing.hu
oldalon!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Anyakönyvi hírek
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Információk
ORVOSI RENDELÉSEK
IDŐPONTJAI:
Hétfő 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 Rendelőintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (ügyelet)
A BALATONAKALI GYÓGYSZERTÁR
Nyitva: Hétfő 12–20, kedd 8–12, 18–20,
szerda 16–20, csütörtök 8–12, 18–20,
péntek 10–14, 18–20, szombat 9–12, 18–20,
vasárnap zárva.
Tel.: 06-20/411-60-17
Rendőrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-81-07
Polgárőrség elérhetősége:
Marton János 06-70-409-04-52,
Jánosi Attila 06-70/409-03-48,
Sötét György 06-70/409-0398
E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.
Hibabejelentés: 06-80/533-533
DRV Vízmű Zrt: Balatonfüred lakossági
ügyfélszolgálat, Kossuth L. u. 33.
Tel.: 06-40/240-240
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft., Balatonfüred, Fürdő u. 20.
(szemétszáll.) 87/342-633
Gázszolgáltató, 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 időpontjai:
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
Előzetes bejelentkezés alapján időpont
egyeztetés!
Segélyhívó telefonszámok:
Mentők: 104. Tűzoltók: 105.
Rendőrség: 107

Halálozás
Búcsúzunk Abány Gyulától és Varga Zoltántól. Nyugodjanak békében!

Vízirendészet
Zánka: 06-87/568-599

Házasságkötések
Fülöp Szilvia és Kántor Gyula, valamint Holló-Vaskó Éva és Oláh Attila házasságkötéséhez
szívből gratulálunk. Sok boldogságot kívánunk mindkét ifjú párnak!

Vízimentők Segélyhívás 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383, 87-568-168

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai
Katolikus: Minden vasárnap délelőtt 10 órakor.
Református: június 1., június 8., június 15., június 29., július 13.,július 27., augusztus 10., augusztus 24., szeptember 7.

Udvari Krónikás

Nyaralós képviselők:
Selmeczi Ferenc, 06-30/9549-706,
Tigelmann János, 06-30/9029-787
Településünket keresse az interneten is,
megújult és folyamatosan bővülő
honlapunk a www.balatonudvari.hu
oldalon érhető el.

A balatonudvari önkormányzat lapja.
Felelős szerkesztő: Dr. Panyi Szilvia Orsolya
Főszerkesztő: Németh Borbála
Szerkesztőség: Balatonudvari Kirendeltség, Ady E. út 16.
Tel./fax: 87/449-266.
I + G Nyomda Bt. Balatonfüred (Hajógyár)
Felelős vezető: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

