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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PINCEPÖRKÖLT FÕZÕ VERSENY
Balatonudvari Község Önkormányzata idén is meghirdeti pincepörkölt
készítõ versenyét a fövenyesi strand
parkolójában május 19-én, Pünkösd
vasárnap.

Jelentkezni lehet Ihász Csillánál,
a 06-30-226-8346-os telefonszámon,

A Balatonudvari aktív nyugdíjasok, hasonlóan a korábbi május elejékhez, idén is felkerekedtek, hogy „világot lássanak”, de legalábbis
körülnézzenek egy kicsit a túlparton.
Bár egy kis mûszaki hiba miatt nehezen indult a nap – a kirándulás több, mint egy órás késéssel kezdõdött –, tartalmas, meglepetésekkel
teli utazást tartogatott.
A tihanyi kompról lekésve Siófokra indult a
kis csapattal teli busz, ahol a Kálmán Imre Emlékház, és „séta Sió-csatornás kitérõvel” volt a
program, majd a több betervezett megállóhely,
látnivaló miatt gyors továbbindulás. Balatonföldvárról elsõsorban az otthon megtekintése,
megkeresése volt a cél, amely a kicsit borús idõ

10,00 órától Fõzõverseny és gyerekprogramok (csapatok érkezése, húsok
átadása a faültetést követõen történik.)

valamint Tigelmann Jánosnál a 06-30902-97-87-es telefonszámon.
Programok: 9,30 órától: „Ültess
fát!”– ünnepélyes faültetés a strandfejlesztés, strandszépítés jegyében

Udvari odaátról

ellenére sem okozott problémát. A Galamb sziget
megnézését újabb buszozás követte a Latinovics
Emlékházig, Balatonszemesre. Itt is érdekes tárlatban volt részük a szép korúaknak, közben a
mûvész egykori szerepei, versmondásai szóltak
a hangszórókból.
A régi idõket felidézõ kisvonatos kitérõ várta
az Õszirózsa Nyugdíjas Klubot Balatonfenyvesen, ahol az érintetlen természet földjén járva,
a helyi élõvilággal közelrõl is szembesülhetett
mindenki.
A nap vége tartogatta az igazi meglepetést,
amikor is az idõközben már vacsorának is beillõ
ebéd várta Fonyódon az utazókat, és még valaki, aki szintén itt kirándult, és mint régi udvari

Kb. 13,00–14,00 órától zsûrizés.
Közben fellép a Baráti Dalszínház
operett, musical, retro slágerekkel.
Helyszín: Fövenyes, strand elõtti
parkoló és strand.
Mindenkit szeretettel várunk.
A programváltoztatás joga fenntartva!

„nyaralóst” mindenki ismert, szívesen idézve a
közös múltat.
Vörös Gyula, hegedûmûvész, még „a nótánk
is elhúzta”, ezzel újabb komplemaradást okozva,
de senki kedvét sem szegve a naptól, és majd egy
következõ kiruccanástól…

Fövenyesi strandhelyzet... Tájékoztató fórum lesz május 18-án, szombaton, délelõtt 10 órától az Ezüst
Nyár Üdülõben. A Fövenyesen kialakult helyzetrõl, a strandról tart tájékoztatást Szabó László polgármester.
Minden érdeklõdõt vár az önkormányzat.
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Önkormányzati hírek
MEGOLDANDÓ FELADATOK
STRANDJAINKON
Tisztelt olvasók, tisztelt fövenyesi ingatlantulajdonosok és nyaralók!
Az elmúlt hetek történései, a fövenyesi
strandon elkövetett elítélendõ vandalizmus,
valamint az egyesek által terjesztett minden
alapot nélkülözõ hamis információk szükségessé teszik, hogy tájékoztassam önöket
a fövenyesi stranddal kapcsolatban.
Az elmúlt években minden nyáron,
külön a fövenyesi közösség kérésére augusztusban lakossági fórumot tartottam,
melyen két téma volt kiemelt: a kikötõi
épület kérdése, mely megoldódni látszik,
és a strand fizetõssé történõ átalakítása.
Utóbbi váltott ki némi dacot és ellenállást,
de sok támogató vélemény és levél érkezett,
melybõl egyet olvashatnak is újságunkban.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy
indulatokkal, vandalizmussal nem oldunk
meg semmit, a tények ismerete, a település jelenlegi helyzete, Fövenyes jelene
és jövõje ezeken az adatokon, számokon
múlik, és ezeket a tényeket sajnos mindenkinek tudomásul kell venni.
A képviselõ-testület 2013. április 25-i
testületi ülésén a strandrendelet módosításra került, melyben a fövenyesi strandi
jegyárak is megállapításra kerültek. A
rendelet végleges szövegét a jegyzõkönyv
elkészültét követõen a települési honlapon
megismerhetik. Ebbõl mostani újságunkba
a rendelet mellékletét képezõ jegyárakat
közöljük tájékoztatásul.
A balatonudvari strand jegyárai
Felnõtt napijegy 8–18 óráig 450,-Ft,
felnõtt heti bérlet 2200,- Ft, felnõtt szezonbérlet 10.000,- Ft.
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) napijegy 8–18 óráig 250,- Ft, kedvezményes
(diák, nyugdíjas) heti bérlet 1100,- Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas) szezonbérlet
5000,- Ft.
16.00 óra utáni kedvezményes jegy,
napijegy 8–18 óráig 250,- Ft.
Ingyenes a belépésre jogosultak:
a) lakcímigazolvány felmutatása után
Balatonudvari községben állandó lakóhellyel rendelkezõk,
b) az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói,
c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosai és alkalmazottai,

d) a fogyatékkal élõ személy,
e) a 6 éven aluli gyermekek és a 80 év
felettiek,
f) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó,
javító, szolgáltató tevékenységet végzõ
személy, vízimentõs, egészségügyi és
elsõsegélynyújtó személyzet,
g) valamint az ellenõrzésre jogosult
szerv képviselõje ellenõrzés céljából.
A fövenyesi strand jegyárai
Felnõtt napijegy 8–18 óráig 300,-Ft,
felnõtt heti bérlet 1500,- Ft, felnõtt szezonbérlet 7000,- Ft.
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) napijegy 8–18 óráig 200,- Ft, kedvezményes
(diák, nyugdíjas) heti bérlet 900,- Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas) szezonbérlet
4000,- Ft.
16.00 óra utáni kedvezményes jegy,
napijegy 8–18 óráig 200,- Ft.
Ingyenes a belépésre jogosultak:
a) lakcímigazolvány felmutatása után
Balatonudvari községben állandó lakóhellyel rendelkezõk,
b) az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói,
c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosai és alkalmazottai,
d) a fogyatékkal élõ személy,
e) a 6 éven aluli gyermekek és 80 év
felettiek,
f) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó,
javító, szolgáltató tevékenységet végzõ
személy, vizimentõs, egészségügyi és
elsõsegélynyújtó személyzet,
g) valamint az ellenõrzésre jogosult
szerv képviselõje ellenõrzés céljából.
A kialakult helyzet megvitatása érdekében ezúton hívok meg tisztelettel
minden érdeklõdõt 2013. május18-án
délelõtt 10 órakor az Ezüstnyár üdülõbe
egy tájékoztató fórumra.
Szabó László polgármester
k
Tájékoztató a Balatonfüredi Okmányiroda
szolgáltatásainak
változásáról
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk arról, hogy a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi
Járási Hivatala 2013. május 2-tõl az Ok-

mányiroda ügyfélfogadási idejét bõvíti az
alábbiak szerint:
Hétfõ 8-tól 17-ig, kedd zárva, szerda
8-tól 16-ig, csütörtök 8-tól 16-ig, péntek
8-tól 12 óráig.
A várakozási idõ elkerülése érdekében
idõpontfoglalást biztosítunk a következõ
módokon:
– Telefonon: a 87/581-224-es telefonszámon a fenti ügyfélfogadási idõben,
valamint keddi napon is 8 és 16 óra között.
– Személyesen: ügyfélfogadási idõben
az okmányiroda ügyfélfogadó pultjánál.
– Interneten:
– Ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfeleink
a http://www.magyarorszag.hu oldalon, az
alábbi linken: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda.
– Ügyfélkapuval nem rendelkezõ ügyfeleink a http://www.nyilvantarto.hu oldalon
az idõpontfoglalás funkció igénybevételével, az okmányirodai idõpontfoglaló
szolgáltatáson keresztül.
Az Okmányiroda az alábbi elérhetõségeken nyújt tájékoztatást:
Postacím: 8230 Balatonfüred, Szent
István tér 1.
E-mail cím: okmanyiroda@balatonfured.vemkh.gov.hu
Telefon: 87/581-221 felvilágosítás gépjármû ügyekben, vállalkozási ügyekben.
87/581-222 felvilágosítás gépjármû
ügyekben.
87/581-223 felvilágosítás személyi
okmányokkal kapcsolatban (személyi
igazolvány, lakcímkártya, útlevél), mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával
kapcsolatban.
Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink
javítása kényelmesebbé, gyorsabbá teszi
ügyeinek elintézését. Észrevételeit, véleményét az alábbi elérhetõségeken várjuk:
hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu, vagy
a 87/581-600-as telefonszámon.
Dr. Bacsák-Kovács Éva hivatalvezetõ
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖNKORMÁNYZATI KIRENDELTSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tisztelt Lakosok, Nyaralótulajdonosok!
Az alábbiakban szeretnénk önöket tájékoztatni a Tihanyi Közös Önkormányzati
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Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének
ügyfélfogadási rendjérõl: Hétfõ: 8,00
órától 15,00 óráig, kedd: az ügyfélfogadás
szünetel, szerda: 8,00 órától 15,00 óráig,
csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel,
péntek: 8,00 órától 12,00 óráig.
Dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltségvezetõ valamennyi ügyfélfogadási idõben
áll az ügyfelek rendelkezésére.

Németh Tünde jegyzõ ügyfélfogadási
ideje és helye: Hétfõ és szerda 8 órától 16
óráig, pénteken 8 órától 13,30 óráig, helyszíne: 8237 Tihany, Kossuth L. u. 32.
Szabó László polgármester ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 8,00 órától
12,00 óráig.
Kéri Katalin települési fõépítész ügyfélfogadási ideje: minden csütörtökön 9,00
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órától 12,00 óráig. Telefonos elérhetõsége:
06-30/380-31-01, e-mailben is kereshetik
az alábbi levelezési címen: foepitesz@
balatonudvari.hu.
Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy a
keddi és a csütörtöki napokon hivatali ügyintézéssel ne keressék meg kollégáinkat.
Dr. Panyi Szilvia Orsolya
kirendeltség-vezetõ

Polgárõrségi tájékoztató
Tisztelt Olvasók!
Rövid tájékoztatást szeretnék adni a – 20
éve országosan az elsõk között megalakult
– balatonudvari Polgárõrség szervezeti
átalakulásáról.
Alakuláskor, mint településvédõ csoport mûködött, a falu közbiztonságának
javítása céljából, amely a késõbbiekben a
Polgárõrség nevet felvéve szervezetként
mûködött.
A törvényi változások miatt azonban
szükségszerûvé vált az egyesületté alakulás. 2012. december 8-án megtartott
közgyûlésen a tagság egyhangúlag támogatta az átalakulást.
Új elnökséget is választottunk, mivel a
korábbi elnök Marton János önkormány-

zati képviselõként nem láthatta el ezt a
tisztséget.
A tagság nekem szavazott bizalmat e
funkció ellátására. Az új alapszabály elkészítését dr. Varjú István végezte, jelenleg
várjuk a veszprémi Törvényszék jogerõs
határozatát a bejegyzésrõl.
Tájékoztatni szeretném a helyi lakosokat és a nyaralótulajdonosokat, hogy a
Polgárõrség munkáját az átalakulás nem
befolyásolja.
November 1-tõl március 31-ig
járõrszolgálatot, illetve hegyi járõr szolgálatot láttunk el. Tavaszi és nyári idõszakban
bejárásokat tartunk.
Ezenkívül biztosítjuk a helyi rendezvények biztonságos lebonyolítását, valamint

részt veszünk a településünket érintõ
egyéb rendezvények (kerékpár versenyek
stb.) biztosításában. Április 6-án 6 fõ
közremûködött a nemesgörzsönyi árvízvédelmi munkálatokban.
Végül szeretném megköszönni a Balatonudvari Közbiztonságért Alapítvány
számlájára befizetett támogatásaikat.
Amennyiben elégedettek munkánkkal,
kérjük továbbra is támogassák alapítványunkat.
a Polgárõrség nevében: Sötét György
Balatonudvari Közbiztonságáért Alapítvány, 8242 Balatonudvari, Ady E.u. 16.
Banksz.: 11748069-20059439
Adószám: 18910595-1-19

Idõseket köszöntöttünk
Minden év tavaszán megemlékezünk
idõseinkrõl, ezt tettük április 12-én is.
Cserfes kislányaink perdültek elsõként a
színpadra, hogy a szépkorúaknak nevetést
csaljanak az arcukra.
Rögtönzött hangverseny is szolgálta
a nagyérdemût, majd a nagyok versei
következtek. A hangulat fokozását a
Balatonfüredi Kék Balaton Kórus tette
meg, lelkes énekük a nézõket is dalra fakasztotta, a délután vidámságát szolgálta.
Köszönet a támogatásért a helyi Szõlészeti
és Borászati Szövetkezetnek, az ügyes
kezû asszonyoknak, s nem utolsó sorban
a napsütést hozó helyi gyermekeknek, név
szerint: Balogh Sára, Balogh Petra, Bekõ
Krisztina, Kiss Csenge, Sötét Klaudia,
Tóth Dalma, zenészeink: Balogh Ádám,
Molnár Rebeka, „nagyok”: Sötét Klaudia,
Rempsperger Virág Panna, Molnár Rebeka, Varga Gábor. Továbbá köszönet mindazoknak, akik részvételükkel megtisztelték
a szervezõket-rendezõket, szereplõket!
Találkozzunk jövõre is!
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Borverseny volt Udvariban
„Bort megissza magyar ember, jól teszi,
okkal-móddal meg nem árthat a szeszi”
Nem csak a „szeszi”, de a délután sem
ártott, sõt csakis hasznukra vált balatonudvari helyi boros gazdáinak az elmúlt
szombaton.
Mint minden évben ezúttal is a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület
szakmai irányításával zajlott a helyi borok
és borkorcsolyák versenye, ahol a borok
megízlelése mellé egy-egy szakmai tanács
is társult a zsûri által. A délután folyamán
így az értékelõk, Salánki Sándor, Szabó
István és Huszár Zoltán, a 12 bor ízlelése,
véleményezése mellett jó hangulatú borász
fórumot is megelevenítettek. A korábbi
évekhez képest kevesebb borral találkozott
a zsûri és a vendégek, melynek oka talán
a száraz idõjárásban, és az általa okozott
kevesebb megtermelt borban is keresendõ.
A nevezett nedûk közül 2 arany, 4 ezüst és
6 bronz minõsítést ért el, az abszolút elsõ
helyet, ezzel az év borosgazdája címet
idén is Varga Zoltán olaszrizlingje érdemelte ki.
A bor mellé egy-egy borkorcsolya is

párosult, így a kóstolás során egy-egy
finom sós falatkával is találkoztak a helyi
bortermelõk, gazdasszonyok, melyek fõ
értékelõje Domonkos Miklós volt, a Veszprém Megyei Gasztronómiai Társaság képviseletében. Általános dicsérettel kezdõdött
a szakmai értékelés, hiszen mindenki a bor
mellé valóban passzoló étellel, falatkával
nevezett.
Borkorcsolyából is 12 gyûlt össze, ahol
az egyszerûbb, ám ízletes korcsolyák mellett különlegességekkel, ötletesen díszített
remekekkel is elõrukkoltak a háziasszonyok.

A versengést a „húspogácsa batyuban”
nyerte, készítõje Meilinger Gézáné, aki már
szintén nem elsõ alkalommal nyeri el az év
boros gazdasszonya címet. Összességében
4 arany, 5 ezüst és 3 bronz minõsítésû
borkorcsolyát értékelt a zsûri.
A délután folyamán mindenki kóstolt,
közönségszavazás is zajlott, melynek
végsõ eredménye teljesen összhangban állt
a szakma által megítéltekkel.
A neves címek, ajándékok az Udvari
Forgatag nyitóeseményén, a nyári szezon
megnyitóján, június 22-én, kerülnek majd
kiosztásra.

Szemétszedés

Májusfa állítás

A várva-várt tavaszt új kezdeményezéssel köszöntöttük, szemétszedésre hívva a helyieket. A ragyogó napsütésben összegyûlt kis
csapat, remek munkát végzett, a szemét csak gyûlt, csak gyûlt…
A kezdeményezést a jövõben egyre szélesebb körben szeretnénk
foganatosítani, várjuk a környezetük megóvásáért tenni is akarók
csatlakozását!

A tavaszt ünneppel is köszöntöttük, hagyományosan,
ahogy illik, májusfával. A fa feldíszítésére ezúttal is akadt
jelentkezõ, és erõs embereink is helytálltak, a fa ma is áll
– egészen június elsejéig, amikor is kitáncoljuk majd. Persze
„áldomást” illet rá inni a felállításkor is, de nem maradhat
száraz a szánk a kitáncolást követõen sem.
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Elõzetes a nyárra
Nyári forgatagunkkal várjuk a
„Csend, Nyugalom, Balaton” szigetén Balatonudvariban. Strandjaink,
remek akusztikájú hangversenytermeink kellemes perceket ígérnek
a hozzánk érkezõknek. Legyenek
vendégeink, részesei programjainknak, keressék fel a legendás szív
alakú sírköveinket!
Június
1., szombat Májusfakitáncolás, galéria megnyitás, Szalontay Katalin: Ami Pandora szelencéjében
megmaradt-könyvbemutató és
borkóstoló a Kultúrházban
22., szombat Udvari Forgatag szezonnyitó, marhahúsból készült

ételek versenye a balatonudvari
strandparkolóban, egész napos
programokkal, este szezonnyitó
ünnep, majd strandbuli a Fúzióval.
Július
6., szombat Csoki Kupa a futballpályán.
Hetedhét Mesefesztivál, Mesevonat indul Alma koncertre 18,00
órakor.
9–14. Pedál Színház Kerékpáros
vándorszínház vásári komédiákkal a strandokon.
12., péntek Hetedhét Mesehétvége
gyermekprogramok a strandokon: játszóház, mese, táncház.

13., szombat SMS Strandnyitó buli
fövenyesi strandon
27., szombat Tóparty Party (külsõs
program).
Augusztus
3., szombat 19,00 Sipkai Deborah
– hárfaestje– Szerelmi álmok
címmel a fövenyesi kápolnában
3., szombat 21,00 Török Ádám
és a Mini Trió a balatonudvari
strandon.
10., szombat Wolf Kati és a Sunny Dance Band a balatonudvari
strandon (belépõjegyes program).
10., szombat 19,00 Hárfa koncert
a Kerkápoly utcai koncertteremben.

18., vasárnap 19,00 Barangolások
Dél-Amerikában – Szilvágyi
Sándor gitárestje a fövenyesi
kápolnában .
19., hétfõ Ünnepi dallamok és fáklyás felvonulás a balatonudvari
strandra, este Rulett buli.
24., szombat 19,00 Gitár koncert
a Kerkápoly utcai koncertteremben.
Szeptember
7., szombat Horgász- és halászléfõzõ Verseny, Szezonzáró a
balatonudvari strandon. További
információ: www.balatonudvari.hu.
A programváltoztatás joga fenntartva.

A kerítés döntögetõ(k) – Egy mai, magyar történet
A kellemes, május 1-i napsütésben kerékpártúrára indultunk kedvenc strandunkra,
Fövenyesre, hogy az idén elõször megmártózzunk a Balatonban. A korábbi években megszokott, zöldellõ pázsithoz, és a napfénytõl
csillogó vízhez, ráadásként a „nyugalom
megzavarására” alkalmas látvány fogadott
minket: kidöntött, összetört betonoszlopok,
tönkretett drótháló, melyek az épülõ, fizetõs
strand kerítését szolgálták volna.Többen is
álltunk a romok mellett megdöbbenten:
– Vajon kinek volt érdeke ez az értelmetlen rombolás?! (Egy nyaraló, fiatal házaspár
gyerekekkel.)
– Micsoda gyáva cselekedet éjjel kerítést
döntögetni?! (Egy idõsebb házaspár.)
Próbáltam a memóriámból „törölni”
a zavaró képet, de nem sikerült. Inkább
másnap reggel besétáltam a balatonudvari
önkormányzathoz, hogy legalább egy cikk
Szalontay Katalin:

erejéig képviseljem a „normális” emberek
véleményét.
A település fiatal, energikus polgármestere udvariasan fogadott. Hamarosan közös
nevezõre jutottunk abban, hogy az ilyen, és
ehhez hasonló rombolást nem elég elítélni,
hanem a tettest, vagy tetteseket felelõsségre
kell vonni.
Az igazság kedvéért, legyünk relatívak és
racionálisak: nézzük meg, hogyan mûködik
egy kisebb üdülõtelepülés strandjának,
játszóterének fejlesztése az „agyon irigyelt”
Nyugaton, ahol „kolbászból van a kerítés!”.
A fejlesztés anyagi hátterét a nyugati települések az ingatlanadókból (min. az ingatlan
értékének 1%-a éves szinten), államilag
finanszírozott pályázati pénzekbõl, esetleg
alapítványi adományokból gazdálkodják
ki. Ebbõl a költségvetésbõl egyértelmûen
könnyebb megvalósítani a XXI. századnak

megfelelõ strand, vagy játszótér fejlesztését
esztétikai, és technikai szempontból is, és
persze ne feledkezzünk meg az összetartó, kis
közösségekben a társadalmi munka értékérõl.
Egy szó, mint száz, köszönjük meg a Balatonudvari Önkormányzatnak, hogy nem kér
tõlünk sem 1%-os ingatlanadót, sem társadalmi munkát, hanem majdnem ingyen biztosít
nekünk egy kellemes, kulturált környezetet a
fövenyesi strandon. A törvénytisztelõ állampolgárok üzenete a vandál(ok)nak: a gyáva
módon éjjel kidöntött, „pejoratív” jelzõvel
illetett kerítést az eredeti állapotába vissza
lehet állítani, vagy saját költségbõl lehet egy
„szebbet” (mondjuk faragott keményfából)
építeni. Saját véleményem: Építést szeretnénk, nem rombolást! A demokráciában lehet
élni, de nem visszaélni vele!
Hozzájárulok, hogy levelemet az Udvari
Krónikás c. lapban megjelentessék.
Szalontay Katalin

Ami Pandora szelencéjében megmaradt

„Élj reménységgel, / Semmi sem erõsebb,
mint a remény, / A boldogság azoké, akik soha
nem / esnek kétségbe, akármi is történjék.” /
(Daisaku Ikeda). Részlet a regénybõl:
„Az asszony élvezte a kényeztetést,
ajnározást. Átadta magát feltétel nélkül mindezeknek. A gondjaira bízta magát, az ellenállhatatlan személyére. Lebegett, csak lebegett a
delejes érzéstõl, amivel megbabonázta, megigézte a férfi. Az állandó meglepetéseivel meg
annyira megbolondította, hogy ha kimondta a
varázsszót: surprise, (meglepetés) az asszony,
mint egy pici lány, összecsapta a két tenyerét,
és fejvesztetten, visongatva tapsolt. Most is
majdnem szétvetette a kíváncsiság, hogy mit
eszelt ki megint kedveskedésként neki ez az
ember?
– Mi is lesz / Hogyan is lesz? Mekkora lesz

az a meglepetés? Ilyen esetekben – mert volt
belõlük bõven, hál´ Istennek! – a férfi egy
kegyúr rejtélyes, adakozó mosolyával csak
annyit mondott.
– Nincs kérdezés. Elfogadás van. A meglepetés elfogadása, és élvezete.. Ha elárulnám,
már nem lenne meglepetés…
– Hogyan? – játszotta a durcásat az aszszony.
Egy pillanat alatt megnyúlt az arca. Olyan
lett, mint egy fonnyadt, kiszáradt uborka.
– Secret (titok.) Méghozza: top secret
(nagy titok!).
Az asszony úgy tett, mint aki belenyugodott. Belülrõl füstölgött, mint a Vezúv hegye,
és forrt, mint a katlan. Azután legyintett, hogy
legyen úgy, ahogy a férfi akarja. Csak a meglepetés ne maradjon el. Meglepetések nélkül
nem élet az élet. A jót hamar megszokni, és

(regény)

az asszony el akarta feledni a savanyú és
megkeseredett hétköznapiságot, amit maga
mögött hagyott. Boldog szeretett volna lenni,
vidám, kiegyensúlyozott, és egy önfeledt
tacskó, felemelkedett lélek. Nem remete, nem
megalázott, nem sajnálatra méltó, nem földbe
tiport. Hanem érzõ, teljes értékû valaki. És
mindenek felett nõ! Mindig csak nõ, nõ, nõ!
Az amerikai megismerkedésük óta arra törekszik, hogy az asszony igazi nõként élje át a
napokat, ha a társaságában van. Õneki pedig
ez jelentett mindent a sok, elpocsékolt évek,
és egy elvesztegetett élet után. Hogy egy férfi
tisztelje is, ne csak szeresse. Tisztelje az esze
miatt is, és ne csak a testiséget keresse, a
gondosságot kihasználja…”
Szalontay Katalin
(A szerzõ a teljes regényt bemutatja májusfakitáncolásunkat követõen a kultúrházban.)
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Rejtett gyöngyszemek
Nemsokára jön a nyár, irány a Velencei
tó és a Balaton. Ugye, milyen jó volt tavaly,
mennyit nevettünk azon a vacsin és milyen
jót táncoltunk az új helyen a füredi Sundance-ben?
k
Ha viszont unjuk már a szokásos
programokat és befásultunk a rutinszerû
rendszerbe, tekintsünk ki egy kicsit és
frissítsük fel a repertoárt, fûszerezzük meg
a megszokott eseményeket egy kis újdonsággal és az alapprogramokhoz rendeljük
hozzá az extrákat.
k
Órákig tartó reggelizésnek csúfolt
józanodás a Karolinában a habos kávé
és a felejthetetlen méteres kalács felett,
az elõzõ napi fergeteges buli emlékeinek
felelevenítése a Tagore-sétányon az új,
különleges fagyikölteményt fogyasztva, a
délutáni rozéfröccsös vitorlázás természetesen saját, privát DJ-vel, és az esti fülledt
nyári partyk a sétálóutca legújabb szórakozóhelyein vagy a „görög faluban”. Balatonfüred megunhatatlan és sohasem elég
belõle. A strandok, a jachtklubos ebédek,
a gyönyörû, kiépített vízpart, a szállodák
kávézói, és még hosszasan lehetne sorolni
a jobbnál jobb helyeket. Néha, egy-egy
õrült pillanatunkban még kitaláljuk, hogy
elinduljunk Badacsonyba egy Szeremley
borkóstolóra, vagy megnézzük huszadszorra is a tihanyi apátságot, de ezzel véget
is ért a nagy felfedezõkörút, maradunk a
megszokott helyeken. Pedig nem sokan
tudják, de 10 perces autótávolságban sok
új látnivalót fedezhetnénk fel a magyar
tenger kínálatából. Ott van mindjárt például Balatonudvari. Ezerszer hajtottunk
el már mellette, de csak egy jelentéktelen
vízparti falunak tûnik a sok közül. Ám ha
megállunk egy pihenõre és körbenézünk,
egy elvarázsolt, igazi kis ékszerdobozban
találjuk magunkat.
k
Balatonudvari strandja már évekkel
ezelõtt fel lett újítva, de az egész településen látszik, hogy folyamatosan karbantartják, ami fõleg a polgármesternek és az
önkormányzat dolgozóinak köszönhetõ.
A bejárat virágba borulva üdvözli a

fürdõruhában sétáló nyaralókat, akik gumimatraccal és a kis családjukkal a nyakukban érkeznek a partra, miközben gofri és
fõtt kukorica illat száll a levegõben. Deja
Vu, pont, mint kiskorunkban. Ez a kis falu
megõrizte ezeket az értékeket, egy csöppet
megújult ugyan, de a hagyományok semmit
sem változtak. Itt még mindig a sült hekk és
a kolbász, a sör és málnaszörp, a lángos és a
hamburger a menü. Hátul a füves részen található egy strandröplabda pálya, de ez egy
olyan fajta, amelyiken bárki tud játszani,
és nem kell ahhoz megnyernünk a World
Tournament-et, hogy odaengedjenek. Nem
kell bekönyörögnünk magunkat egy-egy
mérkõzésre az ál „vérprofi” sportolók
közé, mert itt mindenkit szívesen látnak.
Itt valahogy mindenki sokkal emberibb,
kedvesebb, a pénztáros nénitõl kezdve
az úszómesterig, de még a vízparton álló
félmeztelen szörfös fiút látva sincs az az
érzésünk, hogy biztosan a Baywatch-ból
jött és még saját magával sem áll szóba. Ez
a hangulat járja át ezt a kis strandocskát,
itt mindenki otthon van, együtt van, de
mégis megtarthatjuk az intim szféránkat és
elbújhatunk szerelmünkkel egy fûzfa alá,
jégkrémet eszegetve. Estére ez a kis hely
átváltozik a börtön ablakává, legalábbis
ezt éneklik a helyi fiatalok a tábortûz
mellett, vagy a szinte minden pénteken és
szombaton megrendezett nosztalgia bulin.
Kucorogjunk le egy vízpart melletti padra
az aranyhídban gyönyörködve, hallgatva
az élõzene foszlányait és a tó hulláminak
elõadását, és visszakapunk egy kicsit az
igazi balatoni nyárból, a régi érzésekbõl, a
tóparti sétákból, a nyári flörtökbõl, az elsõ
csókból, a tiniszerelembõl. Zene nélkül mit
érek én, Ciao Marina és az Óhájó – Udvariban ezek a dalok határozzák meg az esti
buli alaphangulatát.
k
A vízparti programok mellett ez a kedves
kis falu más érdekességeket is rejteget.
Van itt egy temetõ, ami szív alakú, fehér
mészkõbõl készített sírkövei miatt védetté
lett nyilvánítva, a sírköveken 1808–1840
közötti évszámok olvashatók, és a hatvan
sírkõ, mint népi mûemlék különlegességnek
számít. Nem sikerült eddig megfejteni,
miért faragtak szív alakú sírköveket ebbe
a temetõbe, de a róluk szóló legenda a
helytörténeti galériában megtalálható.

k
Ezután felmehetünk a szõlõhegyre is, ha
sétálunk, akkor jó kis túrázásnak nézünk
elébe. Rengeteg igazi vincellérházat és borpincét találunk majd útközben, de nem azt
a bizonyos felkapott „turista” fajtát, amin
már szinte villog a reklámfelirat, hanem
az igazi, tradicionális kõépületet, és az épp
kacsózásból visszajött, lopótököt szorongató parasztbácsit, aki útközben megkínál
minket a saját borából. Mondanom sem
kell, hogy ezt tessék illendõen elfogadni,
és nagyon megdicsérni.
k
A parthoz közeli részen meglátogathatjuk a Balaton elsõ, mediterrán hangulatú,
nemzetközi versenyek lebonyolítására is
alkalmas, 18 lyukú golfpályáját, mely csodálatos, páratlan természeti környezetben
várja a golf szerelmeseit. A 67 ha-on, 30
000 m2 vízfelület kialakításával épített
pálya lélegzetelállító panorámát nyújt
a tóra, ami egyedülállóvá teszi ezt az
élményt. Ebédeljünk a parton lévõ nádfedeles Zsindelyes csárdában, vagy a hegyen
lévõ Lacipincében, élvezzük a csodálatos
kilátást és nyugalmat a hegedûszó mellett
elfogyasztott magyaros táj-jelegû ételek,
a híres pincepörkölt, a finom helyi borok
és pálinkák elfogyasztása közben. Ha már
megnyertük a halászléfõzõ versenyt és
kigyönyörködtük magunkat a virágokkal
borított kis faluban, visszafelé látogassuk
meg a 71-es út mellett felállított lakókocsis
Varga büfé-t, és garantáltan az Üvegtigris c. filmben fogjuk magunkat érezni,
vagy megállhatunk az örvényesi Huszár
vendéglõben is, ha épp egy tejfölös paprikás csirkéhez támad kedvünk a „Jó ebédhez
szól a nóta” dalait hallgatva.
k
A Balatonnak minden évszakban megvan a hangulata, éppen ezért nincs
idõjáráshoz kötve az, hogy mikor ugrunk
le oda egy hosszú hétvégére. Mégis több
lehetõségünk van a szabadtéri programokra
így a tavasz beköszöntével, most már bármikor elindulhatunk egy kis nosztalgiázásra a kedves kis Balatonudvariba, amiben
biztosan nem fogunk csalódni.
Ábrahám Erika (style.hu)
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utólagos a Fiúnap–Nõnapról
Tizenötödször vonult színpadra szerény hölgy, illetve fiútársulatunk. A mûsorok idén is tetszetõsre sikeredtek, bár a humán erõforrás
egyre szûkösebb. A jövõre nézve egy kis létszámbõvítés elkelne, már most lehet rá készülni testben és lélekben.
Kedvcsinálóul szolgáljanak az alábbi képek.
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Ügyfélfogadás a Balatonudvari Kirendeltségen és egyéb ügyintézõi fogadóórák
Polgármesteri Hivatal telefon
és fax: 87/449-266, 87/449-188,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.
hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk:
hétfõn és szerdán: 8–15, péntek
8–12.
Keddi és csütörtöki napokon
az ügyfélfogadás szünetel.
Dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség-vezetõ valamennyi
ügyfélfogadási idõben áll az ügyfelek rendelkezésére.
Szabó László polgármester
ügyfélfogadási ideje: minden

szerdán 8.00 órától 12.00 óráig.
Építési ügyekben a Balatonfüredi
Polgármesteri Hivatal illetékes,
87/581-240, emelet 24. iroda.
Kéri Katalin társulási fõépítész
fogadóórája 2013. január 1-tõl
csütörtökön, 9,30–12,00 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
Elérhetõsége: 06-30-380-31-01.,
e-mail: foepitesz@balatonudvari.
hu
A Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozójának, Lõrinczné
Németh Lilla, fogadóórája min-

den hónap elsõ és harmadik péntekén 10–11-ig.
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 rendõrség fogadóórája minden hónap 3. szerda, a helyi körzeti megbízotti irodában.

Civil Ház tájékoztatója

Masszázs – Infraszauna
Keller Dorka
0036-30/524-35-79
Hétfõ 9,00–18,00, szerda 9,00–18,00,
péntek 9,00–18,00
szombat 9,00–13,00

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
Kozmetika
Nagy Klaudia
0036-70/428-71-54
Hétfõ 08,00–18,00, szerda 13,30–18,00.
Várjuk kedves vendégeinket Balatonudvariban a Levendula utcai (bolt utcája) Szolgáltató Házban

Balatonfüredi Járási Hivatal és szakigazgatási szervei: kapcsolat, ügyfélfogadási rend
Balatonfüredi Járási Hivatal
Okmányiroda, Balatonfüred, Szent
I. tér 1. E-mail cím: hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu Telefon:
87/581-221, fax: 87/482-407. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ 8-tól 12-ig,
13-tól 16-ig. Kedd Zárva. Szerda
8-tól 12-ig, 13-tól 16-ig. Csütörtök
zárva. Péntek 8-tól 13-ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Járási Földhivatala, Balatonfüred,
Felsõ köz 2. E-mail cím: balatonfured@takarnet.hu Tel.: 87/581190, fax.: 581-191. Ügyfélfogadási
idõ: Hétfõ 8-tól 13,30-ig, 14-tól 17-

ig. Kedd 8-tól 13,30-ig. Szerda 8-tól
13,30-ig. Csütörtök 8-tól 15,30-ig.
Péntek 8-tól 13,30-ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Népegészségügyi Intézete, Balatonfüred, Major u. 5. E-mail cím:
antsz@kdr.antsz.hu Tel.: 87/580155, fax.: 87/580-155. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ 9-tõl 11-ig, 13-tól
15-ig. Kedd Zárva. Szerda 9-tõl
11-ig 13-tól 15-ig. Csütörtök Zárva.
Péntek 9-tõl 11-ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége, Balatonfüred, Kossuth u. 14. E-mail

cím: veszpremmkbalatonfured@
lab.hu Tel.: 481-487, fax.: 87/324112. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ 8tól 14-ig. Kedd Zárva. Szerda 8-tól
14-ig. Csütörtök 8-tól 14-ig. Péntek
8-tól 12-ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal,
Járási Gyámhivatal, Járási Építésügyi Hivatal, Balatonfüred,
Felsõ köz 2. E-mail cím: hivatal@
balatonfured.vemkh.gov.hu Tel.:
581-600, fax.: 581-600. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ 8-tól 17-ig. Kedd
Zárva. Szerda 8-tól 16-ig. Csütörtök
8-tól 16-ig. Péntek 8-tól 12-ig.

Anyakönyvi hírek
Halálozás: Búcsúzunk Kecskés Lászlótól és Pordán Mihálytól, nyugodjanak békében.
Születés: Szeretettel köszöntjük Fodor Mónika és ifj. Teklovics József gyermekét, Zalánt, sok boldogságot
a kis családnak!

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai

Katolikus: Minden vasárnap délelõtt 10 órakor.
Református: május 19., vasárnap 14 órakor, május 26., vasárnap 14 órakor, június 9. ,vasárnap 14
órakor, június 23., vasárnap 14 órakor.
Fövenyesi kápolna: Húsvéttól szeptemberig minden vasárnap 7,30 órakor.
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Információk
ORVOSI RENDELÉSEK
IDÕPONTJAI:
Hétfõ 10,30-11,30, kedd 10,30-11,00,
szerda 13,00-14,00, péntek 10,30-11,30,
Dr. Balla György 06-20/9529-455
Városi Rendelõintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (ügyelet)
A BALATONAKALI GYÓGYSZERTÁR
Nyitva: Hétfõ 12–16, kedd 8–12, szerda
16–20, csütörtök 8–12, péntek 10–14 óráig.
Tel.: 06-20/411-60-17
Rendõrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-81-07
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János
06-70-409-04-52, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/409-03-48
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
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
Nyaralós képviselõk:
Selmeczi Ferenc, 06-30/9549-706,
Tigelmann János, 06-30/9029-787
Településünket keresse az interneten is,
megújult és folyamatosan bõvülõ
honlapunk a www.balatonudvari.hu
oldalon érhetõ el.

A balatonudvari önkormányzat lapja.
Felelõs szerkesztõ: Dr. Panyi Szilvia Orsolya
Fõszerkesztõ: Ihász Csilla
Szerkesztõség: Balatonudvari Kirendeltség, 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

