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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

ÚJ ARCULATTAL VÁR A NYÁR!
Lapunkat kézben tartva, talán maga
a Kedves Olvasó is észrevesz néhány,
eddig nem használt szimbólumot,
emblémát. Hála Olvasóinknak, több
pályamunka is érkezett nyári programjaink fesztiváli elnevezése, illetve annak
emblématerve témákban. Ami azonban
ennél is fontosabb, ezek a tervezetek
gondos, hosszas munka után születtek
meg, és bizony, egytõl egyig nagyon
precíz, színvonalas alkotások. Megtekintésükre, ezúton is hívok mindenkit, a
Pünkösdi Vígasságok rendezvény keretében, május 27-én vasárnap délután a
kultúrházba! E napon hirdetjük ki,
májusfa döntõ programunk mellett, a
nyári fesztiválprogramjaink elnevezését, cégérét is.

Visszatérve a pályázatokhoz, számos
olyan rajzot is kaptunk, melyek újságunk külcsínjét is emelhetik. Ezekkel az
illusztrációkkal jelentetjük meg lapunkat a jövõben! Alkotójuk, Ragányi
György ötvös. Köszönjük valamennyi
pályázó munkáját!
A nyári programok összeállítása
során minden korosztályt megszólító

programok szervezésére törekedve
készült el a – most már nevezhetjük így
– fesztiválprogram. A korábbi évek
gyermekprogramjait nem mellõzve, a
tavaly útjára indított sportlehetõségeket
felölelõ Mozdulj Balaton! rendezvénysort folytatva, népmûvészeti, gasztronómiai, könnyûzenei és szórakoztató
jellegû táncos, színpadi produkciókkal
várjuk a nagyérdemût, ezúttal nem csak
fizetõ strandunkon, de Fövenyesen is.
A hosszú pünkösdi hétvége után, szezonnyitó rendezvényünket ajánlom
figyelmükbe, szeretettel várva minden
kedves ingatlantulajdonost ezen jeles
eseményre, június 23-án, szombaton a
balatonudvari strandra. Minél többen
vegyenek részt marhahúsfõzõ versenyünkön és a nap további történésein.
Izgalmas esti programnak ígérkezik
Szent Iván éji fáklyás, „tüzes”, táncos
estünk, mely hangulatát záró strandbálunk fokozza.
Lapunkban röviden olvashatnak
egész nyári történéseinkrõl, de természetesen a hivatali információkat is
csokorba szedtük, valamint a falu egyéb
változásairól is széles körben tudósítjuk
Olvasóinkat.
Talán ezzel is segítjük egy szép, programokban, napsütésben és kiváltképp
pihenésben teljes nyár megvalósulását.
Minden strandolónak, nálunk nyaralónak kellemes élményeket, vidám, gondtalan nyarat kívánok, munkatársaim
nevében is; észrevételeikkel, kérdéseikkel várom Önöket!
Ihász Csilla

EMLÉKFÁKAT ÜLTETTEK
Szerkesztõségünkbe az alábbi levél érkezett, melyet
lapunk hasábjain közzéteszünk. A közelgõ hõsök
napja, május utolsó vasárnapja, külön emeli az írás
aktualitását. Köszönjük a megemlékezést és beszámolót Németh Bálintnak és barátainak. Emlékezzünk
mindannyian egy néma perc erejéig hõseinkre!
Örömmel vettem át az önkormányzati irodán az
ajándékba kapott, Balatonudvari története címû könyvet,
melyet Marton Jenõ tanár úr írt, történész teamokat
felülmúló pontos kutatómunkával.
„Egy népnek múltja nélkül nincs jövõje”. És ez a falu
a jövõjét építi, ehhez a múltját meg kell ismerni és ez a
könyv kiváló tankönyv ehhez. Amíg ilyen lánglelkû
emberek dolgoznak falvainkban, mint Marton Jenõ, fel
fog emelkedni hazánk.
Engem és baráti körömet megfogott, hogy a szerzõ
milyen pontosan és részletesen emlékezik meg a II.
Világháború áldozatairól, hõsi halottairól, sokuk sírja is
ismeretlen helyen van.
Mi sem õket, sem családjukat nem ismertük, nem
ismerhettük, de elhatároztuk, hogy a strandnál lévõ
„Magyar Életfa” mellé tisztelegve emléküknek fákat
ültetünk, remélve, hogy õszre, minden áldozatra és hõsi
halottra emlékeztet egy-egy fa.
Szabó testvérek Gyula és Károly emlékére és
tiszteletére Németh Bálint és családja ültetett.
Szita testvérek János, József és Mihály emlékére és
tiszteletére Nagy Alajos és családja ültetett.
Hauk testvérek Antal, János és József emlékére és
tiszteletére Klug Lajos és családja ültetett.
Heilig József emlékére és tiszteletére Szabari István
és családja ültetett.
Hõbe Gyula emlékére és tiszteletére Morvay Györgyné
és családja ültetett.
Weinhardt Ambrus emlékére és tiszteletére Orosz
László és családja ültetett.
Pákozdi Gábor emlékére és tiszteletére Tauber György
és családja ültetett.
Csintó Barnabás emlékére és tiszteletére Szarka
Ferenc és családja ültetett.
Teklovics Imre emlékére és tiszteletére Gonda Béláné
Julika és Szilágyiné L. Anna ültetett.
A többiekrõl sem feledkeztünk el, rövidesen nekik is
ültetünk emlékfácskákat.
v. Németh Bálint
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓI
GAZOS, RENDEZETLEN
INGATLANOK
Amint beköszönt a jó idõ, a szépen
gondozott, rendben tartott ingatlanok
mellett az elhanyagolt, gazos telkek,
udvarok is szembe tûnnek. A gyomok,
parlagfû elszaporodása az allergiás
betegek számára is komoly problémát
jelent. Önkormányzatunk környezetvédelemrõl szóló 5/2002. (IV. 10.) sz.
rendelete értelmében az ingatlantulajdonosok kötelessége az ingatlan,
valamint az ingatlan elõtti közterület
folyamatos gyommentesítése és tisztán
tartása. Ezért is kérünk mindenkit,
hogy ingatlanjaik rendbetételérõl
szíveskedjenek gondoskodni.
A rendelet megsértése szabálysértési
eljárást von maga után, mely szerint
30.000 forint bírsággal sújtható a
szabálysértõ.
Nyomatékosan felhívjuk a tisztelt
ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
a bírságolást szigorúan vesszük, és
kifogást csak nagyon indokolt esetben
fogadunk el.
Kérünk mindenkit, hogy területének
rendben tartásával is járuljon hozzá kis
településünk vonzóbbá tételéhez!

komoly problémát jelentenek. Feltételezhetõen a nyári idõszakban válnak
kedvencekké, aztán a rossz idõ
beköszöntével, a falu kiürül, csak a
kóbor ebek, macskák kószálnak a
településen. Etetésük, gondozásuk,
menhelyre szállításuk a helyieket terheli. Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, ha állatokat fogadnak be, és a
továbbiakban nem áll módjukban gondozásuk, jövõjükrõl gondoskodjanak.
Menhelyre történõ szállításuk az elõírt
oltások teljesítése után lehetséges.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK
VÁLTOZÁSAI
A helyi képviselõ-testület a 6/2007.
sz. rendeletében megváltoztatta a
korábbi elsõ lakáshoz jutó, valamint a
rászoruló családok lakáshelyzetének
megoldására irányuló lakástámogatási
rendeletét. A fõbb változások: a
képviselõ-testület a korábbi évente 1
millió forint helyett 1,5 millió forint
nagyságrendû keretet különít el e célra
az éves költségvetésében. A támogatás
iránti kérelmet a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani, az igényléshez
szükséges nyomtatvány ugyanitt beszerezhetõ, rövidesen községünk honlapjáról is letölthetõ.

LOMTALANÍTÁS
Április 23-án sor került az idei elsõ
lomtalanítási akcióra. Felhívjuk a
tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a következõ alkalom, június
11., amikor gallyzúzást és lomtalanítást tartanak önkormányzatunk
alkalmazottai. (További idõpontok:
augusztus 21. és október 15.)
Kérjük önöket, hogy június 11-én
reggel 8 óráig helyezzék ki az elszállítandó ágakat, növényi hulladékot,
feleslegessé vált berendezési tárgyakat, fémhulladékot és ruhanemût.
Építési törmelék és veszélyes hulladék
nem kerül elszállításra. Kérjük, ezek
kihelyezését mellõzzék!
A megjelölt idõpont be nem tartása
esetén szabálysértési eljárást indít a
polgármesteri hivatal. Akik nem június
11-én reggel 8 óráig helyezik ki a hulladékot, figyelmeztetés nélkül a maximális 30.000 forintos 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.

HÁZI KEDVENCEINK
Községünkben, különösen Fövenyesen, nagyon elszaporodtak télre a
kóbor állatok, melyek lakosaink,
valamint az önkormányzat számára

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE
A PROBIO Zrt. értesítése alapján
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy június
1-tõl heti két alkalommal, kedden és
szombaton történik a szemétszállítás.

Szeptember 1-tõl pedig ismét heti egy
alkalommal, szombaton biztosítják a
szolgáltatást.
STRANDJAINKRÓL
A balatonudvari fizetõ strand 2007.
június 15-tõl augusztus 27-ig várja a
vendégeket. Nyitva tartási idõ: 8–18
óráig, ez idõ alatt csak belépõjegy
megváltása ellenében lehet a strand
területére belépni. A fövenyesi szabadstrand június 20-tól augusztus 20-ig
várja a fürdõzõket.
A STRANDOK TERÜLETÉN
HORGÁSZNI SZIGORÚAN TILOS!
Kérjük a horgászokat, hogy a kiadott rendeletet szíveskedjenek betartani, hogy a fürdõzõk nyugodt pihenését ne zavarják, valamint a vízbe
esett, leszakadt horgok rendkívül balesetveszélyesek; ne veszélyeztessük
fürdõvendégeink testi épségét! Köszönjük megértésüket!
KÖZLEMÉNY
Tisztelt Lakosság! Kedves Helyiek
és Nyaralótulajdonosok!
Értesítjük önöket, hogy megkezdtük
a golfpálya füvesítését. A füvesítés
zavartalan körülményeket és folyamatos gondozást igényel. Tisztelettel
kérünk mindenkit, hogy az építési
területet ne látogassák, mivel motorral,
személygépkocsival, de gyalogosan
történõ áthaladásukkal is nagy kárt
okozhatnak. Amint elkészültek a munkálatok, mindenkit szívesen látunk
majd a golfpálya megtekintésére.
Megértésüket köszönjük!
A fövenyesi vitorláskikötõ építését
idén õsszel, a szezon végeztével kezdjük meg. Reméljük ezzel a színvonalas
beruházással is emeljük a község
fényét, vonzóbbá tesszük a települést.
A jelenlegi személyhajó mólófej meghosszabbításával, és modern kikötõhelyek kialakításával, elõreláthatólag
2008. júniusára készül el a 133 férõhelyes yacht kikötõnk. Yacht Klubunk
széles körû szolgáltatásaival és 13
apartmannal már a jövõ szezontól
várja a vitorlázókat.
Varga Adél marketing asszisztens
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Nyuszi simogatástól a májusfa állításig
– Képes beszámoló programjainkról –
Március 31-én délután jó hangulatban és
lázas izgalommal készültek a gyermekek a
közelgõ húsvéti ünnepekre alkotásaikkal, de a
legnagyobb várakozás a tojáskeresõ vetélkedõt
övezte... A húsvéti nyúl megcirógatása után
senki sem távozott üres zsebbel; a legügyesebb
tojáskeresõk – Marton Dominika, Horváth
Franciska, Varga Gábor és a legügyesebb
legkisebb: Sötét Klaudia – külön jutalomban is
részesültek.
Április 22-én délután a helyi Vöröskereszt
szervezésében került sor a hagyományos Idõsek
napjára. A köszöntõ, ünnepi mûsor után bõséges
lakomára várták az idõseket, amit Nagy András
harmónikás zenélésével fokozta a jó hangulatot.
Mint láthatják, a jó hangulat táncra, zenélésre
perdítette az ünnepelteket. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az udvari lányoknak, aszszonyoknak, akik finom süteményekkel, ízléses
asztalokkal és szép virágokkal várták az idõseket, valamint Bodnár Béla vállalkozónak, aki
helyet biztosított az uzsonna sütéséhez. Külön
köszönjük az unokák közremûködését, mûsorát.

„Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyû felöltõt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó...”
Májusfa állító programunkra április 30-án,
hétfõn, került sor a kultúrháznál. A hosszú
hétvégének és kellemes tavaszi idõnek is
köszönhetõ, minden várakozást meghaladó
tömeg segítette a fa díszítését, követte figyelemmel a faállítást, köszöntötte a májust, a természet
megújulását. A szépen díszített fa mellett az
ügyeskedõk az aszfaltot is kidíszítették alkotásaikkal. A nap zárásaként borkóstolóra vártuk
vendégeinket. Köszönjük a májusfaállítók segítségét.
Közremûködtek: Bakonyi Klarissza, Bocskay
Ádám, Ender Patrícia, Fodor Kata, Horváth
Franciska, Rempsberger Virág Panna és Sötét
Klaudia.
Találkozzunk a döntéskor!
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...Hol van már az az idõ, amikor csak a fiúk állították a májusfát?

Mûvészetek,
mesterségek
A Balatonudvari Galéria 2007. nyarán is
várja az érdeklõdõket helytörténeti és idõszaki
kiállításokkal. A galéria mozgatója, motorja
Marton Jenõ, aki ez évben megkapta a Magyar
Köztársasági bronz érdemkereszt kitüntetést,

munkája elismeréséül. Június 23-án, szezonnyitónk keretében sor kerül a galéria megnyitására is, amely szezon végéig várja a látogatókat.
Megyénkben egyedülálló tevékenységével
Varga Sándor kádármester, aki ennek a régi
mesterségnek minden fortélyát ismeri. Szívesen
lát minden községünkben nyaralót, és persze a

lakosokat is, egy kis mûhelylátogatásra. Jól felszerelt, máig mûködõ mûhelye elõzetes
egyeztetés után egész nyáron ingyenesen látogatható.
A nyári programjaink között is szerepel
mûhelylátogatás, a meghirdetett idõpontokban a
strandról indulnak csoportjaink.
(Elõzetes bejelentkezés: 06-30-226-83-46.)
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A rózsa növényvédelme
A rózsa kétségtelenül az egyik legkedveltebb virágunk.
Mi bûvöli el az embereket a rózsában? A tüskés szár és
bársonyos puhaságú szirmok feltûnõ együttese? Vagy a
számtalan színárnyalat és illat? Kevés olyan kert létezik,
ahol ne jelennének meg a rózsák, és sajnos az õket
károsító betegségek és kártevõk is.
Az élettani eredetû elváltozások közül a vashiány a
leggyakoribb. A hajtásvégeken a levelek különbözõ
mértékû levélsárgulást mutatnak, míg a levelek érhálózata zöld marad. A vashiányt számos esetben a talaj magas
mésztartalma okozza. A gyorsan oldódó vaskelát-tartalmú
készítményekkel, elsõsorban lombpermetezéssel a növény vasegyensúlya gyorsan helyreállítható. A rózsa levelein foltosságot okozó betegségek mindkét fajtáját
felfedeztem a rózsáinkon. Bonyolult leírások alapján én
mindig nehezen ismerem fel õket, könnyebb ha látom. A
fertõzött levelek elsárgulnak, lehullanak. Mindenképpen
el kell õket távolítani, mivel az egészséges leveleket viszszafertõzik. E két levélfolt betegség esõs idõben szokott
elterjedni, fellépése tavasztól lombhullásig lehetséges.
Ilyenkor szükséges a lomb permetezése foltbetegség
elleni gombaölõ szerekkel, például: Orthocid, Dithane,
Fundazol.
A rózsa hajtásait, leveleit, virágait egyaránt megtámadja a lisztharmat. A fertõzött növényi részeken fehéres
bevonat képzõdik, a fertõzött rész deformált lesz, majd a
szövet barnán elhal. A gomba ellen lombhullásig rendszeresen kell védekezni. Ajánlott gombaölõ szerek:
Karathane, Discus, Systhane, Topas.
A rózsa levelein a rózsarozsda különbözõ színû telepei
fejlõdnek ki a levelek hátoldalán. A gomba tavaszi narancssárga színû, 1–2 mm-es telepeit a nyári, sárga színû
alakok követik. A levelek színén élénk sárga 1–2 mm-es,
szögletes, mozaik szerû foltok jelzik a rozsda kialakulását. Nyár végén fekete színû spóratelepek jelennek
meg. Ezekkel telel át a gomba. A fertõzött levelek a foltok
kifejlõdése után elsárgulnak, lehullnak és a rózsatõ
felkopaszodik. A fertõzési források a lehullott levelek,
folyamatos összegyûjtésük és megsemmisítésük mellett a
betegség fellépésekor rendszeres permetezés is szükséges.
Felhasználható szerek: Dithane, Penncozeb, Manex,
Amistar, Anvil, Contaf, Discus.
Sajnos már a levélsodró rózsadarázs kártételének is
szemtanúja lettem. A levelek hátoldaluk felé besodródnak,
késõbb sárgulva, elhalva lehullanak.
Az elsõ levéltünetek észlelésekor minél elõbb távolítsuk el az összepöndörödött leveleket, hajtásokat, és semmisítsük meg. Ha a károsítás jelentõs, akkor rágó kártevõ
ellen hatásos rovarölõ szerrel minél korábban permetezzük le az állományt. (Basudin 600 EW, Sumithion,
Zolone) Actara).
És végül a rózsa legjelentõsebb kártevõje a levéltetû
ellen is kénytelen voltam már permetezni. Levéltetvek
ellen hatékonyak a következõ rovarölõ szerek: Karate,
Decis, Basudin 600 EW, Zolone, Chess, Pirimor, Actara.
És még megemlíthetnék számos betegséget, de nem
akarom elvenni a kedvüket. Inkább kimegyek a kertbe és
megcsodálom a bimbózó rózsáinkat.
Tegyenek Önök is így.
Bodorics Mariann
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A templomosok titka
Május végén ünnepeljük a kereszténység egyik legnagyobb csodáját, a húsvét utáni legszentebb
dolgot, ami csak végbe mehetett.
Jézus feltámadása után 40 napig a
tanítványaival maradt, majd az
égbe emelkedett és 10 nap múlva
elküldte a vigasztalót, a szentlelket.
Ez pünkösd ünnepe.
Ezután lett igazán összetartó az
egyház, a kereszténység, kiállva
minden üldözést és próbát. Persze
voltak hibák, sõt nagyon nehéz
idõszakok is, de mindig a jó, a
szent célért indultak el és azt
védelmezték.
Ennek kapcsán jutott eszembe
egy nagyon érdekes történet, ami
igazán élesen példázza mindazt,
amit az elõbb említettem. A kereszténység telis-tele van érdekes,
izgalmas, sõt misztikus történetekkel. Ilyen a Templomos Lovagrend története, amit szeretnék
elmesélni.
1118-ban érkezett Jeruzsálembe
Hugues de Payer vezetésével 9 lovag, hogy rendet alapítsanak,
amely egyszerre tölt be katonai és
szerzetesi szerepet. Szerzetesit,
azért mert szegénységi, engedelmességi és tisztasági fogadalmat
tettek. Katonait, pedig azért mert
eredeti céljuk a Szentföldre érkezõ
zarándokoknak és kereskedõknek
szabad és biztonságos átjutást biztosítása.
Salamon király templomának
helyén tették le az esküjüket, így
lett a nevük Salamon Templomának Lovagrendje, amelybõl
csak a „templomosok” elnevezés
maradt fenn.
A késõbbiekben tagjainak száma
megnõtt és a kor legbefolyásosabb
embere Szent Bernát is támogatta
õket. Nagy vagyonra és befolyásra
tettek szert, mégis megbuktak,
hogy miért? Ez a történelem máig
megválaszolatlan rejtélyes kérdései közé tartozik.
Többféle elképzelés létezik. Az
egyik szerint IV. (Szép) Fülöp és a

pápa szövetkeztek, hogy megszerezzék a rend vagyonát.
A másik elgondolás szerint
okkultikus szeánszokat tartottak,
ahol bálványokat imádtak, többek
között Keresztelõ Szent János
fejét.
A legkülönösebb elgondolás
szerint a Máltai vagy más néven
Johanita renddel egyesült egyik
részük, a másik részük pedig az
assasini csoport tagjaivá lett. Ez
egy rejtélyes bérgyilkosokból álló
csoport volt, akik az egyházat
védelmezték.
Még valami érdekesség: a templomos lovagrend utolsó nagymestere Jacqes de Monlay máglyán lelte halálát és itt megátkozta
a királyt, Szép Fülöpöt és a pápát,
V. Kelement azzal, hogy egy éven
belül a Jóisten színe elõtt kell a
teteikért felelniük.
Történelmi tény – mindketten
egy éven belül haltak meg.
Hogy mi is a valóság a templomos rend körül kialakult rejtélyes
történetek és magyarázatok között?
Nem tudni. Egy dolog azonban
biztos, 1318. március 18-án a rend
Jacqes de Molay nagymester halálával átlépett a legendák világába.
Ugye milyen könnyen tud a jó és
a szent cél rossz eszközökkel harcolni? És ekkor már nem tekinthetjük jónak, sem szentnek. Szokták is mondani, hogy a pokolba
vezetõ út is jó szándékkal van
kikövezve.
De egy valamit soha ne felejtsünk el – és ez pont pünkösd és a
templomos lovagrend kapcsán
jutott az eszembe: A szentlélek
eljöveteléven pünkösdkor a testünk
Isten templomává lesz. Akkor
pedig mi is Isten lovagjai leszünk.
Soha nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a harc
során kezünkben a kard – kenyér; a
pajzs pedig a szeretet kell, hogy
legyen.
Mészáros Katalin
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AMIT A FÜRDÕZÉSRÕL TUDNI KELL
Tilos fürödni:
Hajóútban, zárt vízisípálya és
hajókikötõk területén, úszó munkagépek 100 méteres, vagy vízkivételi mû 50 méteres körzetében.
Kompátkelõhely 100 méteres és
vízi munkák 300 méteres körzetében.
I. fokú viharjelzés esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságban.
II. fokú viharjelzés esetén minden esetben.
Ahol a fürdés tilalmát tábla
jelzi.
Vízi jármû kísérete nélkül:
Somogy megye területén a parttól
1000 méternél, Veszprém- és Zala
megye területén a parttól 500
méternél nagyobb távolságban.
JÓTANÁCSOK
FÜRDÕZÕKNEK
Csak kijelölt strandokon fürödjön!
Szív- és légúti betegségben

szenvedõk, mozgásukban korlátozottak soha ne fürödjenek egyedül!
Fürdõzés elõtt használja a zuhanyzót!
Hat éven aluli, illetve úszni nem
tudó 14 éven aluli gyermekek csak
felnõttek felügyeletében fürödjenek!
Soha ne ugorjon ismeretlen
mélységû vízbe!
Szeszes ital fogyasztása vagy
hasonlóan ható szer, kábultságot
elõidézõ gyógyszer bevétele, fogyasztása után halassza el a fürdõzést!
Felhevült testtel soha ne ugorjon
a vízbe!
Ha mód van rá, ne fürödjön
egyedül!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
A FÜRDÕZÕK
10 PARANCSOLATA
(KTM tájékoztató füzetek 94/3.
alapján.)

Hogyan járulhat hozzá a fürdõzõ
a saját egészségének és a tó
vízminõségének védelméhez?
Fürdés elõtt használjuk a WC-t
és erre szoktassuk rá kis gyermekeinket is! Ha a fürdésre szolgáló parti sétányon, vagy szabad
strandon 300 m-en belül nincs
illemhely, azt jelentsük az önkormányzatnak, vagy a városi tisztiorvosnak.
Fürdés elõtt lehetõség szerint
zuhanyozzunk! Mossuk le magunkról a napolajat és az izzadságot,
ezzel is a testünket lehûtjük.
Felhevült testtel ne ugorjunk be
a vízbe!
Kimelegedve fokozatosan hûtsük le magunkat a tó vizével.
Fürdeni csak a strandokon, vagy
a kijelölt partszakaszokon szabad!
Nem tudhatjuk, hogy a víztükör
alatt milyen sérülést okozó tuskók,
éles tárgyak vannak.
Szemetet, hulladékot mindig az
e célra szolgáló gyûjtõkbe dobjuk!

„Hát én immár kit válasszak...?”
Tavasszal mindig lázas leszek.
Ledönt a lábamról a virágültetési láz.
Nézem a szebbnél szebb virágokat, és
lelki szemeim elõtt már látom is,
melyik hol ereszt gyökeret a kertemben, a balkonon. De még mielõtt ilyen
túlfûtött állapotban nekiesnék az
ültetésnek, lehûtöm magam egy pohár
jó hideg limonádéval és átgondolom
még egyszer – most már a fejemmel –,
egy-egy virágnak hol is lesz a helye.
Ugyanis a növények kiválasztásakor
elsõdleges szempontként kell figyelembe vennünk a kertünk, az erkélyünk fekvését, a környezõ épületek és
fák árnyékoló hatását. A tápanyag- és
vízutánpótlást tudjuk szabályozni, de a
fényviszonyokat kevésbé.
Ha egész nyáron át pompázó
balkont szeretnénk, mindenképp a
helyhez illõ virágfajok közül kell válogatnunk.
Déli nyílt fekvésben a növényeket
akár reggeltõl estig éri a nap, ezért

ilyen helyre csak a kimondottan meleg
és napfénytûrõ virágokat célszerû
ültetni. Ezzel szemben az északi
oldalon közvetlen napfényt alig kap a
növény, ide árnyékkedvelõ növényeket
kell válogatnunk.
Napos helyre ültethetõk: Illatos
kakassarkantyú – „Szúnyogriasztó”,
Verbéna, Kerti muskátli, Petúniák,
Törpe dália, Záporvirág, Bojtocska,
Paprikavirág, Hamvaska, Mézvirág,
Tátika, Vinca.
Árnyékos helyre ültethetõk: Aprólevelû (angol) muskátli – apró
rózsaszín-sötétbordó virágok, Illatos
muskátli – halvány rózsaszín virágok,
Nagyvirágú nebáncsvirág – „Pistike”,
Tarka virágcsalán, Színes levelû
muskátli,
Lobélia,
Bohócvirág,
Fuksziák, Begóniák.
Egynyári virágok széles választékban az ’Udvari GAZDASZER-ben.
Bodorics Mariann

Ha nincs szemétgyûjtõ a strandon,
vagy a parti sétányon 100–150 men belül, vagy a gyûjtõket nem
ürítik, azt jelentsük a terület
gazdájának.
Bõrünket fokozatosan szoktassuk hozzá a napozáshoz! Napolajjal
védekezzünk a nap káros sugarai
ellen.
Erõs déli (11–15 óra közötti)
napsütésben húzódjunk árnyékba,
védjük bõrünket az erõs napsugárzástól, fejünket – különösen a
kis gyerekekét – védjük a napszúrástól!
Gumimatracon ne aludjunk el,
könnyen elsodorhat minket a szél
és napszúrást kaphatunk!
Csónakba csak a megengedett
létszámú utasok szállhatnak be! A
csónakok túlterhelését, felborulását
akadályozhatjuk meg ezzel.
Autónkat ne mossuk a tó vízével!
Szemetet, szennyvizet ne
öntsünk a tóba!

PÁLYÁZ/Z/ATOK
Lezárult a „névadó kerestetik” pályázatunk.
Nyári programjaink „nevesítéséhez”
ötletes és igényes pályamûvek érkeztek, a
képviselõ-testület által legötletesebbnek ítélt
fesztiváli elnevezés és embléma pünkösdi
rendezvényünkön a beérkezett pályamûvek
kiállításra és díjazásra kerülnek.

Amatõr költõk estje
Újabb pályázatunkkal ezúttal a rímfaragóknak kedveskedünk.
Várjuk azon amatõr költõk jelentkezését,
akik egy nyári est keretében szívesen bemutatnák verseiket a nagyérdemûnek a helyi
kultúrházban.
Jelentkezni július 15-ig lehet az alkotásokkal a programszervezõnél, Ihász
Csillánál, (tel.: 06-30/226-83-46 vagy
e-mail: ihasz.csilla@balatonudvari.hu, vagy
a polgármesteri hivatal címén, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.) A költõkkel történt
egyeztetést követõen, augusztus során kerül
megrendezésre az Amatõr költõk estje.
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BALATONUDVARI NYÁRI PROGRAMOK
2007. május 23-tól szeptember 1-ig

Állandó programok
június 22-tõl
„Közhírré tétetik” – kisbíró
programajánlója péntekenként a településen.
Gyermekkuckó-játéksarok,
kézmûvesség gyermekeknek minden szerdán és
szombaton.
Szombatonként 20,30-kor
Nosztalgiaest a balatonudvari strandon.
Mozdulj Balaton! Sportprogramok szombatonként a balatonudvari
strandon – június 16 –
augusztus 11. között, 13
órától.
Május 26., szombat Kirándulás testvértelepülésünkre, Foktõre.
20,30 Nosztalgiaest a balatonudvari strandon.
Május 27., vasárnap 15
órától Pünkösdi Vígasságok a balatonudvari strandon.
15 órától Gyermekkuckó.
Ügyességi és népi játékok, pünkösdi király választás, pünkösdi királynéjárás, zöldághordás.
16,30 órától Bûvész-show a
balatonudvari strandon.
18 órától májusfa döntés,
nyári fesztiváli név-adó
eredményhirdetése,
a
beérkezett pályamûvekbõl kiállítás, majd borkóstoló a kultúrházban.

Kb. 19,30-tól Pünkösdi zöld
ágakkal díszített csónakok felvonulása a balatonudvari strand területén, majd fáklyás elvonulás.
Június 2–3. Pünkösdi kupa
labdarúgó torna a fövenyesi Camp-Oh kempingben.
Június 16. Mozdulj Balaton! Programsorozat kezdete.
Június 23., szombat Szezonnyitó, fesztiválnyitó a
balatonudvari strandon.
10,00 Marhahúsból készült
ételek versenye.
15,30 „Szezonnyitó vízi
show (vízi gimnasztika és
hastánc a parton).
16,00 Állati kép(telenség),
zenés gyermekmûsor.
17,00 Térzene a postatéren
a Balatonfüredi Fúvószenekar elõadásában.
18,00 Ünnepélyes szezonnyitó, fesztiválnyitó, galéria megnyitó a kultúrház elõtt.
19,30 Nahát! Zenés kávéházi kabaré.
Kb.21,00 Szent Iván éji fáklyás csónakfelvonulás,
tûzgyújtás, a Golding
TáncSport Egyesület táncosainak
bemutatója,
strandbál.
10 órakor Marhahúsból készült ételek versenye.

Értesítés
fõzõversenyeinkrõl
Önkormányzatunk 2007 nyarán is meghirdeti
hagyományos fõzõversenyeit. Június 23-án 10
órától a marhahúsból készült ételek versenye
lesz, szezonnyitó programjaink mellett, majd
szeptember 1-jén, a horgászversenyt követõen
10 órától kerül sor a halászléfõzõ versenyre.
Mindkét esemény helyszíne a balatonudvari

18 órakor Ünnepélyes szezonnyitó, fesztiválnyitó.
Kb. 21 órakor Szent Iván éji
fáklyás csónakfelvonulás,
strandbál.
Június 30., szombat 18
órakor Gyermekelõadók a
balatonudvari strandon.
Július 7., szombat 16 órakor „Hungarikum” – magyar népi és gasztronómiai programok a balatonudvari strandon.
Július 14., szombat 20
órakor Szabó István pánsíp mûvész koncertje a
fövenyesi kápolnában.
Július 21., szombat 18 órakor Bûvész-show a balatonudvari strandon.
Július 28., szombat 16
órakor „Hungarikum” –
magyar népi és gasztronómiai programok a fövenyesi strandon.
Augusztus 3., péntek 20,30
órakor Török Ádám és a
Mini koncertje a balatonudvari strandon.
Augusztus 4., szombat 16
órakor Light House
együttes délutáni koncertje (nem csak) gyermekeknek
20,30 órakor Light House
koncert a balatonudvari
strandon.
Augusztus 11., szombat 20
órakor Adriánus Színpad:
Az opera húrján a barokk-

strand parkolója. Húst (marhalábszár vagy
marhacomb igényelhetõ), illetve halat a polgármesteri hivatal biztosít minden jelentkezõ
részére, 3 kg-ig, melyet a helyszínen a verseny
elõtt, 9 órától, érkezési sorrendben lehet átvenni.
A további alapanyagokról mindenki maga gondoskodik, csakúgy, mint a fõzõ, illetve sütõ alkalmatosságokról is.
Amennyiben tûzifát igényelnek, a versenyre
történõ nevezéskor jelezzék. Nevezni mindkét

tól Pucciniig – komolyzenei koncert a fövenyesi
kápolnában.
Augusztus 19., vasárnap
Szezonzáró, fesztiválzáró
a balatonudvari strandon.
16, órakor „Hungarikum” –
magyar népi és gasztronómiai programok, szezonzáró strandbál.
Szeptember 1., szombat
Horgász és halászléfõzõ
verseny a balatonudvari
strandon.
6 órakor Horgászverseny.
9,30 órakor Halászléfõzõ
verseny.
Egész napos szórakoztató
programok Balogh Edina,
Galgóczy Gáspár és R.
Kárpáti Péter népszerû
televíziós mûvészek részvételével.
20,30 órakor Strandbál
Programjaink tájékoztató
jellegûek, az aktualitásokat
kísérjék figyelemmel plakátjainkon, web-oldalunkon; a programváltozás joga
fenntartva.
Lezajlott programjaink,
rendezvényeink archivált
formában DVD-n és VHSen kölcsönözhetõek. A programokról készült fényképfelvételek honlapunkról letölthetõk, további felvételek
megtekintése, CD-re rögzítése ugyancsak megoldható. Keresse bizalommal a
programszervezõt!

versenyre lehet Ihász Csillánál, a 06-30/2268346-os telefonszámon, valamint Tigelmann Jánosnál a 06-30/902-97-87-es telefonszámon,
illetve a polgármesteri hivatal címén, írásban.
(8242 Balatonudvari, Ady Endre. u. 16., e-mail:
jegyzo.udvari@canet.hu.) Nevezési határidõk:
június 10. és augusztus 24. A nevezési díj mindkét esetben 1000 forint, mely a verseny napján a
helyszínen fizetendõ.
Várjuk érdeklõdésüket, jelentkezésüket!
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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: 8–15, valamint péntek 8–12. Keddi és csütörtöki
napokon az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák:
M.b. Jegyzõ (Sólyom Béláné):
csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal ille-

tékes, Deák Péter építési ügyintézõ,
87/581–240, emelet 24. iroda.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, Szelesné Fehér
Viktóriának, fogadóórája minden
hónap harmadik péntekén 10–11
óráig.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hét
hétfõjén 8–11 óráig tart fogadóórát
a Polgármesteri Hivatalban
A falugazdász, Gyõrffy András,
minden hét hétfõjén 9–10,30-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 8–9 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.

Tisztelt Egyháztagok, Kedves Testvérek!
Mint ismeretes, 2002-ben, az 1780-as években
épült udvari református templom külsõ-belsõ
felújítása megtörtént. Az azóta eltelt 5 évben – az
idõjárás viszontagságai miatt – komoly módon
amortizálódott a templom tornya. A mûemlékvédelmi hivatal által engedélyezett meszelés
nem bírta az észak felõl érkezõ szelet és esõt, így
látható módon, sok helyen elvált a felülettõl,
rontva ez által úgy a templom, mint a környék
festõi szépségét!
A Presbitérium felkérte a „Pepe Alp-tech”
Kft-t, hogy végezze el a renováláshoz szükséges
felmérést, ezt követõen kaptuk meg az árajánlatot, melynek végösszege: 412.800 forint!
A Balatonudvari Önkormányzat kérelmünkre,
200.000 forint építési támogatást ítélt meg, a
fennmaradó részt azonban a Balatonudvari

Református Egyházközösségnek kell elõteremtenie!
Ezúton kérek tisztelettel minden református
családot, hogy erejükhöz és lehetõségeikhez
mérten céladomány címén támogassák ezt a renoválást. A felajánlásokat Bíró Gyuláné gondnok
asszonynál, nyugta ellenében lehet befizetni.
Ne feledkezzünk el a dicséret buzdításáról:
„Erõnk magában mit sem ér, mi csakhamar
elesnénk,
De küzd értünk a hõs vezér, Kit Isten rendelt
mellénk…”
Segítségüket elõre is megköszönve, a
gyülekezet testvéri közösségébe hívogatva, a
Presbitérium nevében tisztelettel köszönti
Önöket:
Császár Attila református lelkész

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom:

Katolikus templom:

Minden második vasárnap
délután 14 órakor.

Június 2., szombat 19,00

Május 27., vasárnap 14 óra

Június 16., szombat 19,00

Június 10., vasárnap 14 óra

Június 24., vasárnap 9,30

Június 24., vasárnap 14 óra

Június 30., szombat 19,00

Június 10., 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!
Vízi rendészet
Zánka: 06-87-568-599
Vízi mentõk segélyhívás 24 órás
ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383,
87-568-168
Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107

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

