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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk minden
Kedves Olvasónknak!

MAGYAR
KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

Juhász Gyula:

HÚSVÉTRA
Köszönt e vers, te váltig
visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében
égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön
élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos
dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke
álom
S az élet: gyõzelem az elmúláson.

Ünnepés eseménynaptár

Április 8–9. Húsvét
Április 11. Költészet Napja
Április 22. Idõsek Napja a kultúrházban
Április 28. Balatonidvari Öböl Csónakos Egyesület közgyûlése a kultúrházban
Április 30. Majálisi rendezvények
Május 1. Munka ünnepe
Május 23. Kihívás Napja
Május 26–27. Májusfa kitáncolás,
pünkösdi programok
Május 27–28. Pünkösd
Május vége – következõ lapszámunk
várható megjelenése
A programokról, eseményekrõl lapunkban bõvebben is olvashatnak!

Tisztelettel köszöntjük és gratulálunk Marton
Jenõnek, a mi Jenõ bácsinknak, a rangos elismerésért
az önkormányzat valamennyi dolgozója és községünk
lakói nevében.
A kultúrát és a tudományt nevezte a magyar nemzet
névjegyének Hiller István oktatási és kulturális miniszter
március 14-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen, Budapesten, az Iparmûvészeti Múzeumban. E
jeles ünnepségre Marton Jenõ tanító-népmûvelõ,
községünk lakója is meghívást kapott.
A szaktárca vezetõje az ünnepségen köszönetet mondott Jenõ bácsinak is, aki az elmúlt évek, évtizedek során
a magyar kultúra, tudomány, oktatás területén munkálkodott és jelentõs eredményeket ért el.
Eredményeit mindannyian ismerjük, ki jobban, ki
kevésbé; gratuláló látogatásomkor beszélgetésünk során
megpróbáltuk felidézni ezeket.

Mindannyiunk könyvespolcán ott díszeleg Balatonudvari története c. kötete, valamint sokan ismerik A
Balatonudvari római katolikus egyház története és
hitélete c. könyvét is. Jenõ bácsi hosszú évek munkája,
utazása, könyvtárak, levéltárak alapos és fáradhatatlan
átkutatása során szerezte hatalmas ismeretanyagát,
melyet községünk használatába bocsátott könyvein
keresztül. Most, 89 évesen még mindig aktívan dolgozik, egy újabb kötet kéziratában összegyûjtötte, rendszerezte udvari néprajzi vonatkozású adatait, szokásait.
Régi, helyi szokások alkotják a kötet vázát, melyeket természetesen saját maga gyûjtött, végigjárva a falut,
megszólítva az embereket. Mint egy igazi népmûvelõ,
mert Jenõ bácsinál jobban, hitelesebben senki sem
mutathatná meg a szó jelentését.
1997. óta minden nyáron várja Galériánk és Jenõ
bácsi a látogatókat az egész világból, hiszen a vendégkönyvben kanadaiak, svájciak, de az Egyesült Államokban élõk is jegyeztek be elismerõ sorokat az összegyûjtött tárgyakról, szerkesztett tablókról, valamint Jenõ
bácsi színes és lelkes bemutatójáról. Akadt bizony látogatói között újságíró is, aki elbûvölten, az összes játékot
kipróbálva, több oldalas írásban osztotta meg élményeit
országgal-világgal. A galéria létrehozására összegyûjtött
tárgyait Jenõ bácsi és felesége, Vali néni szinte „családtagként” ismerik, majd’ minden darabhoz fûzõdik egyegy érdekes történet. Némelyik a hagyományos lomtalanítások során került a hajnali órákban Jenõ bácsi és a
galéria birtokába, de akadnak házeladások vagy ház
lebontások során elõkerült darabok is. Még nem volt
olyan év, hogy ne bõvült volna a néprajzi gyûjtemény.
Vali nénit is meglepve nyilatkozta Jenõ bácsi, hogy idén
is lesz talán valami újdonság... Mert alkotni-nevelni csak
így lehet; elhivatottan, megszállottan, aktívan – még
kilencven évesen is...
Amikor helyi ünnepségünkön nyilvánosságra hoztuk
a jeles kitüntetést, egy pillanatra megfagyott a levegõ,
mondhatni „katarktikus csend” borult a kultúrházra. A
csendet követõ hangos taps nem tudja kifejezni a falu
elismerését, érzéseit, csak az a néhány megilletõdött pillanat.
Gratulálunk Jenõ bácsi, jó egészséget kívánunk!
Ihász Csilla
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓI
Tájékoztató közmeghallgatásról
Hagyományosan március 15-i ünnepi
megemlékezésünk után került sor idei elsõ
közmeghallgatásunkra. Vendégeink voltak: Dr.
Bóka István, országgyûlési képviselõ, valamint
a rendõrség képviseletében Tokaji József alezredes, kapitányságvezetõ helyettes és Dávid Lajos
törzszászlós, KMB csoportvezetõ. Beszámolóikkal vette kezdetét a közmeghallgatás.
Önkormányzatunk ismertette terveit, eredményeit, majd minden hozzászóló véleményét
meghallgatta. A közmeghallgatáson szó esett a
közterületekkel, valamint azok fejlesztésével
kapcsolatos kérdésekrõl, a nyári idegenforgalommal kapcsolatos felvetésekrõl, javaslatokról.

Kóbor állatok a faluban
Önkormányzatunk az ingatlantulajdonosok
segítségét kéri a nyári üdülõszezon idején befogadott kutyák és macskák téli elhelyezését
illetõen. Községünkben, különösen Fövenyesen
nagyon elszaporodtak télre a kóbor állatok,
melyeket feltételezhetõen a nyári idõszakban
befogadtak, majd télre magukra hagytak.
Kérjük, ha állatokat fogadnak be, és a továbbiakban nem áll módjukban gondozásuk,
jövõjükrõl gondoskodjanak. Menhelyre történõ
szállításuk az elõírt oltások teljesítése után
lehetséges.

Tavaszi lomtalanítás
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy az önkormányzat 2007-ben is
négy alkalommal tart gallyzúzást és lomta-

FELHÍVÁS
Az utóbbi idõben országosan
megszaporodott lakásbetörések és
besurranások megelõzésére az
alábbi országos felhívást tesszük
közzé.
Az önkormányzat általában nem
ad ki engedélyt az utcai árusoknak
és házalóknak. Az ilyen módon
árult árucikkek kétes eredetûek,
gyenge minõségûek, és esetleg
bûncselekménybõl származhatnak.
(Aki a bûncselekménybõl
származó árut vásárol, az orgazda, és a törvény azt bünteti.)

lanítást, elsõ alkalommal április 23-án. (További
idõpontok: június 11., augusztus 21., valamint
október 15.)
Kérjük önöket, hogy április 23-án reggel 8
óráig helyezzék ki az elszállítandó ágakat,
növényi hulladékot és feleslegessé vált berendezési tárgyakat, fémhulladékot és ruhanemût.
Építési törmelék és veszélyes hulladék nem
kerül elszállításra.
Kérjük, ezek kihelyezését mellõzzék!
Az április 23. elõtt vagy után történt hulladék
elhelyezése esetén szabálysértési eljárást indít a
polgármesteri hivatal. Akik nem a meghirdetett
idõpontban, reggel 8 óráig helyezik ki a hulladékot, figyelmeztetés nélkül a maximális
30.000.- Ft-os pénzbírság kiszabására számíthatnak. A lomtalanítási idõpont betartása a
lomok elszállítását végzõk számára is rendkívül
fontos, hiszen csak a megjelölt napon tudják ezt
a feladatot elvégezni.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy községünk rendezettsége, tisztán tartása érdekében
mûködjenek együtt velünk a fentiek szem elõtt
tartásával. Köszönjük.

„Látni és látszani”
Amint közeleg a tavasz, megkezdõdnek a
házak, nyaralók körüli munkák, egyre többen
fordulnak elõ községünkben. Sokan panaszkodnak, hogy önkormányzati értesítõink, tájékoztatóink nem érkeznek meg a címzettekhez.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy az önkormányzati és postai küldemények kézhezvétele érdekében jól látható, de a küldemény
védelmét is biztosító postaládát szíveskedjenek
elhelyezni.

Az utcai vagy házaló árusítás
alkalmával a bûnözõk felmérik a
helyszínt, szemrevételezik a terepet.
Mit tegyünk ilyen esetben?
Ne vásároljunk árut utcai árusoktól, házalóktól, és ne engedjük
be az udvarunkba, lakásunkba idegen személyeket.
Milyen a megjelenési formája?
Általában vizet kérnek, autó
meghibásodására hivatkoznak,
WC-t keresnek, vagy régi bútort,
tollat. Ne engedjük be õket, és ne
dõljünk be ezeknek a trükköknek.

Ugyancsak a jobb tájékozódás és a közbiztonság érdekében kérjük, hogy a házszámot
észrevehetõen helyezzék el ingatlanjaikon.
Ez egy-egy betörés, vihar okozta kár,
rongálások stb. esetén is hasznos lehet, nagy
segítséget nyújthat a hivatalos szerveknek, polgárõrségnek munkavégzésük során. Továbbá
ismételten javasoljuk, hogy a polgármesteri
hivatalban adják le – itt nem tartózkodásuk
esetére – elérhetõségüket, melyeket bizalmasan
kezelünk, hogy az említett esetekben gyors és
hatékony értesítésre legyen módunk.

Tájékoztató honlapunkról –
www.balatonudvari.hu
Balatonudvari internetes elérhetõsége változatlan, weblapunk azonban átkerült egy új
tárhelyre. Ebben a formában jóval több információt, képet lehet közzétenni a honlapon, mely
folyamatos karbantartásával, egyre bõvülõ tartalommal, programajánlókkal, fényképekkel
várja az idelátogatókat. Az oldal felújításáért,
gondozásáért ifj. Nagy Andrást illeti dicséret.
Lehetõség van hirdetések ingyenes megjelentetésére is honlapunkon, várjuk ez irányú
igényeiket, akár e-mailben is.
Szeretnénk létrehozni a helyi szállás- és
vendéglátóhelyek számára egy adatbázist, ezért
továbbra is várjuk azok jelentkezéseit, akik
kiadó házaikat, apartmanjaikat, vendéglátóhelyeiket ingyenesen hirdetni kívánják honlapunkon. Kérjük, vegyék igénybe szolgáltatásunkat!
Érdeklõdni, jelentkezni lehet a programszervezõnél, Ihász Csillánál (06-30/226-83-46)
vagy ifj. Nagy Andrásnál (06-30/578-79-62).

Általában egy személy leköti a
figyelmet a többi meg kirámolja a
házat, értékek után kutatva.
– Lehetõség szerint tartsa
mindig zárva lakásának ajtaját!
– Ha egyedül van, soha ne
nyisson ajtót ismeretlennek!
– Soha ne rejtse kulcsait
lábtörlõ alá, vagy a villanyórához!
A megjelenõ idegen autók rendszámát, színét, típusát jegyezze fel,
és a 107-es, ingyenes számon a
rendõrségi ügyeletet értesítsék. A
körzeti rendõrnek, polgárõröknek
adják át ezeket a rendszámokat és

észrevételeket. Általában a lakosság elöregedett. Sok az idõs és
egyedülálló személy.
Fokozottan figyeljünk rájuk
és egymásra!
A legnagyobb bûnmegelõzõ
maga a lakosság, aki bezárja értékeit, és nem hagyja hivalkodóan
elõl!
A lakásbesurranások elkövetési
ideje fõleg 8 órától 16 óráig terjedõ
idõszak.
Óvjuk és segítsük egymást!
Polgárõrség –
Marton János
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PROGRAMJAINKRÓL
Farsangoltunk, ünnepeltünk

Balatonudvariban így is lehet mulatni! Tanuljatok, fiuk!
Nénik, bácsik, megismertek-e
bennünket?

Sikeres farsangi idõszakot tudhatunk magunk
mögött.
Farsangi rendezvényünk szép számmal vonzotta
a gyermekeket, szüleiket, nagyszülõket. Bár a
jelmezes beöltözés nem volt kötelezõ, mindenki

A fiúk válasza a „hivatalból”

kaphatott farsangi álarcot arcfestõ bohócunktól.
Külön köszöntöttük és jutalmaztuk a jelmezeseket,
Ender Patríciát és Sötét Klaudiát.
II. Borversenyünk és I. Borkorcsolyaversenyünk rendkívül nagy érdeklõdés mellett valósult meg. A szép számú nevezõknek hála, 19 bort
kóstolt a nagyérdemû, Nagy Imre borász, a Borút
Egyesület tagjának szakmai irányítása mellett. A
zamatos nedûket változatos és gusztusos finomságok kíséretében fogyaszthattuk, hiszen 15

versenyzõ mérettette meg borkorcsolyáit. Az arany
minõsítést Szél Tibor bora és Pintérné M. Erzsébet
borkorcsolyái nyerték el, de valamennyi versenyzõ
kap részvétele és munkája elismeréseként oklevelet
a hivatalos átadó ünnepségen, szezonnyitónkon.
Bár csak egy „elsõ” helyezés született, de a borok
értékelése során többeket biztattak a hegyközségi,
ill. balatonfüredi versenyen való megmérettetésre,
ez is bizonyítja, hogy a jó bor bármelyikünknél
megteremhet. A rendezvény folytatása, bõvítése
nem kétséges jövõre sem. Valamennyi résztvevõnek
köszönjük a munkáját!
A hagyományos fiú és nõnapi bulik mûsorai
ismét megvillantották helyi tehetségeinket. A változatosan összeállított mûsorok derûre hangolták a
közönséget, amit az estek zenészei csak fokozni
tudtak. A jó szórakozás és finomságok mellé minden fiú, illetve hölgy kapott ajándékot is. A mûsorok
archiválásra kerültek mind DVD-n, mind videókazettán, ezek kölcsönzése a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen zajlik.
Köszönjük az urak és hölgyek szereplését,
munkáját, szabadidejük feláldozását a fergeteges
mûsorokért. Jövõre ugyanitt... és reméljük még
többen!
Ugyancsak köszönettel tartozunk gyermekeinknek, akik az 1848-49-es események felidézését
valósították meg kultúrházunkban, ünnepi mûsorunkon. A történelmi megemlékezés Bakonyi
Klarissza, Horváth Franciska, Marton Dominika,

Bocskay Ádám és Varga Gábor tolmácsolásában
jutott el hozzánk. Márciusi ifjaink megszólították az
ünneplõket is, a máig is helytálló 12 pont
felolvasásával képviselõink, meghívott vendégeink
is részesei lehettek „forradalmunknak”. A mûsort
követõ közmeghallgatásról önkormányzati híreink
között olvashatnak.

A legszebb pillanatok...
Lezajlott programjaink, rendezvényeink archivált formában DVD-n és VHS-en kölcsönözhetõek. A programokról készült fényképfelvételek
honlapunkról letölthetõk, további felvételek
megtekintése, CD-re rögzítése ugyancsak megoldható. Keresse bizalommal a programszervezõt!

Tavaszi ébredezés programjainkban
Április 22-én délután 15 órától várjuk az
idõseket hagyományos köszöntõ mûsorunkra.
Gyermekeik, unokáik szeretettel átnyújtott mûsora
mellett szerény megvendégelés, zenés délután
köszönti az idõseket.
A májusfa a természet megújhodásának szimbóluma, idén sem mellõzhetjük!
Májusfaállító programunkra várjuk a falu apraját-nagyját április 30-án, hétfõn a kultúrházhoz. Ezt
követõen majálisi programok várják az érdeklõdõket: májusfaköszöntõ mûsor, gyermekeknek
bûvész- és aszfaltrajzverseny, virsli, majd a nap
zárásaként este nosztalgia discó.
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A fiatalok ünnepi mûsora március 15-én

Kihívás napi programok
Ugye emlékeznek még? KIHÍVÁS NAPJA.
Igen, idén 2007. május 23-án, szerdán, újra lesz
Kihívás Napja, ahogyan volt tavaly, tavalyelõtt és
azelõtt egészen 1992. óta. Balatonudvari a kezde-

tektõl részt vesz ebben az országos megmozdulásban, bár a tavalyi részvétel már kissé alacsonyra
sikeredett. Megújult lehetõségekkel, egész napos
programokkal várunk idén is mindenkit. Minél
többen vegyünk részt sportolási lehetõségek
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szervezésében, kivitelezésében. Ötleteikkel, sportkezdeményezéseikkel keressék bátran Dr. Varjú
Istvánt vagy a helyi programszervezõt. Már 15 perc
mozgással sokat lendít a program sikerén, kérjük
csatlakozzon Kihívás Nap résztvevõjének!
Hagyományos pünkösdi programjaink között
ezúttal is helyet kap a sport a Pünkösdi Kupa
keretében.
„Májusfa kitáncoló” táncos programunk május
26-án, szombaton 18 órától kezdõdik, majd májusfa
kitáncoló nosztalgiadiscó lesz.
Május 27-én, pünkösdvasárnap – remélhetõleg –
napsütéses strandunkon lesz pünkösdi király és
királyné választás gyermekeknek, zöldágak gyûjtése.
A délutáni zöld ágakkal díszített csónakokon,
régi pünkösdi népszokást megidézve, csónakázásra
kerül sor a strand területén. Közremûködnek a
Balatonudvari Öböl Csónakos Egyesület tagjai.
A rendezvény zárásaként a csónakok fáklyás
elvonulására kerül sor, majd nosztalgiadiscó várja a
táncos kedvûeket.
Az aktualitásokat, programjainkat kövessék
figyelemmel honlapunkon, plakátjainkon is!
Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!
Ihász Csilla

Udvari GAZDASZER ...amire a háza táján szükség van...

Áprilisi
teendõk
a kertben
Túl vagyunk a tavasz elsõ hónapján,
immár áprilist írunk.
Az idei mediterrán tél sok növényt
becsapott. Hamarabb csalogatta ki a
rügyeket és a kertészkedõk is korábban
fogtak neki kertük „kicsinosításához”.
A metszést és lemosó permetezést a
talajmunkálatok követték.
Épp hogy elvetettük a korai zöldségféléket, már meg is mutatják
magukat a friss hajtások. A kökény
virágzása jelezte, hogy már elvethetjük
a melegigényes haszonnövények magvait is. Folyamatosan vessünk a min-

dig friss zöldségellátottság érdekében.
Bár a legtöbb munkát ilyenkor a zöldségeskert adja, ne feledkezzünk el a
díszkertrõl sem. De hogy is tudnánk,
mikor az õsszel elültetett hagymácskák
most bontanak virágot, színesítik
környezetünket.
Ha elõvesszük ültetõlapátunkat,
tovább díszíthetjük kertünket.
Most ültessük a nyáron virágzó
évelõ növényeket. A bársonyvirág,
körömvirág magvait most tegyük
földbe.
Már kihozhatjuk a levegõre az
átteleltetett virágokat is. Lassan szoktassuk a változáshoz a virágokat,
öntözzük õket gyakrabban, mint a téli
idõszakban.
Ontják virágaikat a gyümölcsfák is.
Szépségük szinte el is feledteti velünk,
hogy az enyhe tél után mennyi
betegségnek vannak kitéve. Támad a
monília, a tafrina. A védekezést idejében kell elkezdenünk, mert nagyon
gyorsan terjeszkednek a gombák, és a

fás részbe behatolva, gyakran már
megállíthatatlanok.
Áprilisban van itt az ideje az elsõ
fûnyírásnak is. Ne sajnáljuk a gyeptõl
a magas nitrogéntartalmú trágyát.
Egyszeri kijuttatás mellet szép zöld
gyepfelületet biztosíthatunk.
Ne feledkezzünk meg a locsolásról
sem.
Bodorics Mariann
Gazdaszer: 71. sz. fõút mellett, nyitva:
8–18, szombaton: 8–12 óráig. Tel:
70/331–9879.

A Balatonudvari Öböl
Csónakos Egyesület hírei
Az egyesület vezetõsége 2007.
április 28-án délelõtt 9 órától közgyûlést tart.
A közgyûlés helye: kultúrház.
A közgyûlés után társadalmi munkára várjuk tagjainkat. Bõvebb információ: 06-30/902-97-87.
Tigelman János
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Kistérségi jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2006.
decemberében elindította a Kistérségi jelzõrendszeres házi segítségnyújtó szolgálat mûködését.
Célunk: egészségben és biztonságban továbbra is otthonukban élhessenek olyan idõs,
egyedül élõ emberek is, akik a házi gondozó
szolgálat nélkül kórházi, vagy bentlakásos intézményi ellátás igénybevételére kényszerülnének.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás egy
segélyhívó rendszer, melyet egyedülálló, fogyatékos, beteg vagy egyéb okból rászoruló idõs
emberek számára fejlesztettek ki. A szolgáltatás
rádiós jelzõrendszeren alapul. Minden ellátotthoz felszerelésre kerül egy személyi hívó
kisközpont és egy nyakba akasztható riasztó
gomb, amelynek megnyomásával kérhet segítséget. Segítségkérés esetén a jelzés eljut a diszpécser központba, innen a diszpécser értesíti az
ügyeletes gondozót, aki kimegy a jelzést leadóhoz, bármikor a nap 24 órájában.
A szolgálat igénybevétele telefonhoz kötött
(vonalas, vagy mobiltelefon) a kapcsolattartás
végett, a telefonszámlát a jelzõkészülék
mûködése nem terheli. A lakásba való
bejutáshoz kulcsra van szükség, amelyet
felelõsséggel tárolunk és csak hívás esetén
használunk. A kulcsot kóddal látjuk el, a személyi és vagyon biztonságának érdekében. (Kulcs
adása nem kötelezõ!)
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
igénybevétele 2007. évben ingyenes!
Ki kaphat készüléket:
– Egyedül élõ 65 év feletti személy.
– Egyedül élõ súlyosan fogyatékos, vagy
pszichiátriai beteg személy.
– Kétszemélyes háztartásban élõ 65 év feletti, ill. súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, ha egészségi állapota indokolja, a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
Segítséget kérni indokolt: rosszullét, baleset, mozgásképtelenség, váratlan, az egészségi
állapotot veszélyeztetõ helyzet stb. esetén, akkor
is, ha orvos, mentõ értesítése más módon nem
lehetséges.
Amennyiben részt kíván venni ingyenes
ellátásunkban, kérem, jelezze igényét a szolgálat
felé! Tájékoztatás, továbbá bármiféle kérdés
esetén készséggel állunk rendelkezésükre.
Márkus Judit koordinátor 70/459-31-21,
Csimáné Kovács Adrienn koordinátor 70/45930-92 87/580-612.

KISTÉRSÉGI TÁMOGATÓ
SZOLGÁLAT
Támogató szolgálatunk segítséget nyújt
Balatonfüred és kistérségében súlyos fogyatékkal élõk számára azzal a céllal, hogy önálló
életvitelüket megkönnyítsük.
Ennek érdekében végzünk: személyi segítségnyújtást, személyi szállítást, információnyújtást, tanácsadást.
A személyi segítés célunk a fogyatékkal élõ
ember személyi és társadalmi szükségleteinek
kielégítését elõsegíteni, lakáson belül és azon
kívül.
Feladatunk ennek érdekében: helyzetváltoztatás biztosítása, személy körüli teendõk ellátása
(gyógyszerelés, személyi és környezeti higiénés
feladatok, egyéb napi teendõk), felügyelet, ügyintézés, az ellátott fizikai és lelki állapotának
figyelemmel kísérése, a vészhelyzetek megelõzése és elhárítása, mentális gondozás, képesség
fejlesztés, családi, baráti, közösségi kapcsolatok
támogatása, kulturális, sport és más szabadidõs
tevékenységekhez való hozzáférés biztosítása. A
szolgáltatás 2007. évben ingyenes!
Személyi szállításnál célunk a közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, szociális, kulturális
és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés
segítése. Tevékenységünk: eseti, alkalmankénti,
vagy rendszeres szállítás, egyének, illetve csoportok számára.
A szállító szolgáltatás és személyi segítés
igény szerint együtt is kérhetõ.
Információnyújtás, tanácsadásnál célunk a
fogyatékkal élõ ember és környezete számára
minden szükséges és hasznos információ összegyûjtése és továbbadása, valamint az önálló
életvitelt megalapozó és támogató segítségnyújtás. Információnyújtás: szociális, családtámogatási, TB- és egészségügyi ellátásokról,
képzésekrõl, oktatási intézményekrõl, utazó
tanárok, fejlesztõk címérõl, foglalkoztatási
lehetõségekrõl, fogyatékkal élõket megilletõ
jogokról, sorstársi tanácsadáshoz való hozzájutásról, stb.
Tanácsadás: életvezetést segítõ, problémafeltáró és problémamegoldó szolgáltatás,
szabadidõ tartalmas eltöltéséhez, családi, baráti,
társadalmi kapcsolatok erõsítése, önszervezõdések elõmozdítása.
A támogató szolgálat vezetõje: Mészáros
Balázs 70/459-32-05, 87/580-613.
Mészáros Balázs (te.)
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási
Központ

2007. ÁPRILIS – 5

HABEMUS PAPAM
Húsvét közeledtével, úgy gondolom, olyan
sokszor átgondoltuk már, mi is ennek az ünnepnek a lényege, mikor ünnepeljük, miért változik
az idõpontja. Húsvét ünnepének az idei esztendõben szomorú aktualitása is van.
2005. április 2-án húnyt el II. János Pál pápa.
Szeretnék néhány gondolattal megemlékezni
róla, hiszen számomra – és kortársaim számára
õ volt a Pápa. Csupa nagybetûvel. Mi csak õt
ismertük az egyház élén, ezt a pozíciót nem is
tudtuk máshoz kötni. Csak Õhozzá, ahhoz a
mindig mosolygós, jóságos arcú szeretnivaló
paphoz, aki olyan volt a maga határozottságával, kemény, erõs jellemével, mintha valahogy
mégis egy lenne közülünk. Érthetõ ez azért is,
mert a hozzánk annyira közeli Lengyelországból származott és teljesen világi foglalkozással
kezdte pályáját – színésznek készült.
Élete és munkássága során végiglátogatta
szinte a világ minden pontját – ezért is hívták
utazó pápának. Mindig, mindenkiben megtalálta a jót, de keményen emelte fel szavait az
erõszak, elnyomás, az abortusz ellen. Sokan
konzervatívnak tartották, nézeteit elavultnak
vélik. Viszont tagadhatatlan, hogy vannak
életünkben – ugyanúgy a vallásunkban bizonyos
szabályok, kapaszkodók amelyek irányítják
életünket.
Az Õ személyében 455 év után elõször
választottak nem olasz pápát – aki elõdje
tiszteletére a II. János Pál nevet választotta. Ez
egy érdekes dolog egyébként, hiszen tudjuk,
hogy az egyházat Jézus alapította és Szent
Péterre bízta azt. Viszont valami több mint
érdekes, hogy soha a történelemben nem volt
még Péter nevû pápa Szent Péter óta. Pedig, ha
valakit, Õt tisztelte minden egyházfõ.
II. János Pál halála után Joseph Ratzinger
került Krisztus földi helytartójának székébe.
Joseph Ratzinger, aki XVI. Benedek néven
foglalta el helyét az egyház élén – nyugodt
öregségre vágyott, és nem pápai címre. Pedig
amikor a bíborosi konklávé pápaválasztásra
összeülve meghozza döntését és ennek jeleként
fehér füst száll az ég felé, az elárvult híveknek
ez azt jelenti – Habemus Papam – van pápánk!
Szeretjük és tiszteljük Õt is, aki elõdje örökét
kívánja folytatni.
Szép ez az évforduló, amellett, hogy
szomorú is, hiszen pont Jézus halálának és feltámadásának ünnepére esik. Lehetne szebb befejezése és kiteljesedése egy életpályának és
kezdete egy új pápai hivatalnak, mint a mi
Urunk égbe emelkedése? Ugye nem.
Mészáros Katalin
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal telefonés fax-száma:
87/449-266, 87/449-188, e-mail
címe: jegyzo.udvari@canet.hu
Ügyfélfogadás ügyintézõk:
hétfõ–szerda: 8,00–15,00, valamint
péntek 8,00–12,00. Keddi és
csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák:
M.b. Jegyzõ (Sólyom Béláné):
csütörtök: 8,00–12,00.
Polgármester: csütörtök: 8,00–
12,00.

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, Szelesné Fehér
Viktóriának, fogadóórája minden
hónap harmadik péntekén 10,00–
11,00 óráig.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hét
hétfõjén 8,00–11,00 óráig tart fogadóórát a polgármesteri hivatalban.
A falugazdász, Gyõrffy András,
(telefonja: 06-30/3869-208) minden hét hétfõjén 9,00–10,30-ig tart

fogadóórát a polgármesteri hivatalban. A zánkai iroda megszûnt, a
Veszprém Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal veszprémi
irodájának telefon- és fax-száma:
88/580-430.
A rendõrség fogadóórája minden páros hétfõn 8,00–9,00 óráig a
helyi körzeti megbízotti irodában
A Balatonfüredi Kistérségi
Többcélú Társulás menedzsere:
Marsó Barna. Címe: Tihany,
Aranyház u. 30. Telefonszám:
87/714-007, 20/223-7282

P Á LY Á Z / Z / AT O K
NÉVADÓ KERESTETIK
Továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat a balatonudvari hagyományos nyári
programokból és a strandi gyermekprogramokból álló események „nevesítéséhez”,
valamely községünket és programjainkat
kifejezõ, frappáns fesztiváli elnevezés megfogalmazásához.
A programok jellege nem változik,

FÕZÕVERSENYEK
Június 23-án ismét megrendezzük a már hagyományosnak
nevezhetõ marhahúsból készült
ételek versenyét, majd szeptember

csupán az elnevezés. A név mellett kreativitást nem kímélve szívesen veszünk egy
logótervezetet is egy kedves figura, embléma megalkotásával, amely programjaink
névjegyévé válhatna az évek folyamán. A
legjobbak díjazására, a beérkezett pályamûvek kiállítása mellett a pünkösdi rendezvényen kerül majd sor. (A pályamûveket,
ötleteket a polgármesteri hivatalban és a
kultúrosnál lehet leadni május 15-ig.)

1-én a horgászverseny mellett a
halászlé fõzõ versenyt a strand
parkolójában. Húst, illetve halat a
polgármesteri hivatal biztosít minden jelentkezõ részére 3 kg-ig, a
további alapanyagokról mindenki

maga gondoskodik. Nevezni mindkét versenyre lehet már Ihász
Csillánál, a 06-30/226-8346-os
telefonszámon, valamint Tigelman
Jánosnál a 06-30/902-97-87-es
telefonszámon.

Anyakönyvi hírek
Szeretettel köszöntjük Köller Ilka Máriát, Panyi Szilvia és Köller Zoltán gyermekét.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom:
Minden második vasárnap délután 14
órakor.
Április 8., vasárnap 14 óra; április 22.,
vasárnap 14 óra.
Május 6., vasárnap 14 óra; május 20., vasárnap 14 óra.

Katolikus templom:
Április 8., vasárnap 9,30 óra; 9., hétfõ 9,30
óra; 15., vasárnap 9,30 óra; 21., szombat
19,00 óra; 29., vasárnap 9,30.
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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
Rendõrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos 06-20/9524-945
Körzeti megbízotti iroda
Balatonudvari: 06-30/380-7500
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János 06-20/3715-974,
06-20/545-9860, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/540-9113
E.ON Rt. Veszprém
Hibabejelentés:
06-40/330-330
DRV Vízmû: Balatonszepezd,
Halász u. 3. 87/468-585.
Balatonfüred: 87/581-510, 343-010
PROBIO RT. Balatonfüred, Fürdõ u.
20. (szemétszáll.) 87/342-633
Földhivatal Balatonfüred,
Felsõ köz 2. 87/343-881, 341-875
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
Városi Rendelõintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (hétvégi ügyelet)
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!

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs kiadó: Sólyom Béláné
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

