XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2012. AUGUSZTUS

Udvari"
Krónikás
BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FERGETEGES BULI A SUNNY DANCE BANDDAL
ÉS VASTAG CSABÁVAL

Augusztus 11-én, szombaton 21,00 órától fellép a balatonudvari
strandszínpadon a Sunny Dance Band bulizenekar és Vastag Csaba.
(3x45 percben)
Belépõdíj: 1000 Ft.
VÁRJUK PROGRAMUNKRA!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
MEGHÍVÓ
Ezúton szeretnénk tájékoztatni
Önöket, hogy Balatonudvari Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. augusztus 5-én, vasárnap
délelõtt 10.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás helyszíne: Balatonudvari, Kultúrház, Kerkápoly u. 23.
Napirendi pontok:
1. Hatósági beszámolók megtartása.
Meghívott elõadók: Balatonfüred
Rendõrkapitányság képviselõje, DRV
Zrt. képviselõje, Marton János polgárõrség vezetõje.
2. Önkormányzati beszámoló. Elõadó: Szabó László polgármester.
3. A település környezetvédelmi állapotáról szóló beszámoló (a regionális
hulladékgazdálkodással kapcsolatos változások ismertetése).
Meghívott vendég: Probio Zrt. képviselõje. Elõadó: Szabó László polgármester.
4. Balatonudvari településrészi nyaralótulajdonosi képviselet kérdésének
megvitatása. Elõadó: Szabó László polgármester.
Szabó László polgármester
M
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
Balatonudvari Község Önkormányzata idén is biztosít iskolakezdési támogatást az érintetteknek.
Az összegek kifizetése csak érvényes
iskolalátogatási igazolás bemutatása ellenében lehetséges.
A kifizetésekre 2012. augusztus 31-ig
kerül sor.
M
FELHÍVÁS PARLAGFÛ ELLENI
VÉDEKEZÉSRE
Balatonudvari Község Polgármesteri Hivatal jegyzõje felhívja a tisztelt
lakosság és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében – „A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követõen ezt az
állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani”.

A törvény megteremtette a kötelezettség ellenõrzésének és a végrehajtás kikényszerítésének hatékony feltételrendszerét.
Ha megállapítást nyer a védekezési
kötelezettség elmulasztása – s amennyiben ez indokolt – ú.n. „közérdekû védekezést” kell elrendelni, mely azt jelenti,
hogy a hatóság és az önkormányzat által
megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és elõzetes értesítése
nélkül jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfû mentesítési munkálatokat elvégezni.
A közérdekû védekezést a hatóság a
lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személy akarata ellenére is elvégeztetheti.
A parlagfû elleni védekezés során az
érintett kultúrában okozott károkért a
földhasználó kártalanításra nem tarthat
igényt. A munkálatok, valamint az eljárás költségei az ingatlan használóját terhelik.
A helyszíni ellenõrzés hivatalból vagy
bejelentés alapján történik. A belterületi ingatlanok vonatkozásában az önkormányzat jegyzõje és Veszprém Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága – az ügyfél elõzetes
értesítése nélkül – végezhet helyszíni ellenõrzést (parlagfû felderítést), a
közérdekû védekezés elrendelésére csak
a jegyzõ jogosult.
A fentieken túl lényeges tudni, hogy a
fertõzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétõl függõ növényvédelmi bírság kiszabásában a jegyzõ
nem mérlegelhet, és nem gyakorolhat
méltányosságot, a bírságot ki kell szabni, amelynek összege – belterületen
– 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
A bírság ismételten is kiszabható. A bírság és a közérdekû védekezés összegét,
annak meg nem fizetése esetén az állami
adóhatóság hajtja be.
A növényvédelmi bírság kiszabásának nem feltétele az ingatlan használóját
parlagfû mentesítésre kötelezõ külön határozat meghozatala.
Tisztelt ingatlantulajdonosok! Ma
már mindenki elõtt általánosan ismert
az a sajnálatos tény, hogy egyre többen
tapasztalhatják meg a gyomnövények ál-

tal kiváltott allergia kellemetlen tüneteit,
melyek ellen életkortól és nemtõl függetlenül senki sincs biztosítva.
Természetesen a kockázatot teljesen
megszüntetni nem tudjuk, de kérem, tegyünk meg mindent azért, hogy településünk az allergiával küszködõk számára is
élhetõbbé váljon.
Önkormányzatunk mindig is nagy
hangsúlyt fektetett a közterületek, önkormányzati tulajdonban lévõ területek
rendben tartására, és erre a jövõben is
kiemelt figyelmet fordít. A tiszta, rendezett településkép idegenforgalmi szempontból is vonzóbb. Az idelátogató jó
közérzetéhez nem csak a kívánt magas
színvonalú szolgáltatás, de a kellemes
környezetben megtett séta is nagyban
hozzájárul.
Ezért is fontos, hogy településünk valamennyi ingatlana gondozott legyen.
Úgy vélem, minden hatósági intézkedésnél hatékonyabb megoldás, ha ki-ki a
saját portáján, önmagáért és a környezetében élõkért felelõsséget vállalva idõben
elvégzi a szükséges munkálatokat.
Ez a felhívás annak érdekében készült,
hogy minden ingatlantulajdonos és földhasználó ismerje meg kötelezettségeit.
Mivel az elõírások szigorúak, ezért
nyomatékkal kérjük településünk ingatlantulajdonosait, földhasználóit, hogy
különösen nagy figyelmet fordítsanak a
parlagfû mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.
Dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyzõ
M
KANDELLÁBER RONGÁLÁSOK
Mindkét strandunkon szépen kialakított sétányokkal várjuk a településünkön
sétálókat. Az elmúlt idõszakban, sajnos,
ezeket rongálási szándékkal is felkeresték. A legutóbbi incidens a balatonudvari
strandon történt.
A térmegfigyelõ kamerák felvételei alapján a rendõrség hamar, 24 órán
belül megtalálta azt a csapatot, akik a
kandelláberek kidöntéséért felelõsek. A
rongálók vállalták a kár megtérítését. Az
önkormányzat a jövõben is határozottan
fellép, a rendõrség bevonásával, a károkozók ellen.
Reméljük, sikerül elejét venni az ilyen
garázdálkodásoknak.
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UDVARI FORGATAG PROGRAMAJÁNLÓ
(augusztus, szeptember)

GYERMEKEKNEK!
Júliustól (augusztus 20-ig) játszóházak minden pénteken délelõtt a fövenyesi strandon 10,00–12,00 óráig,
a balatonudvari strandon az újonnan
kialakított Gyermekkuckó Játszóházban 14,00–17,00 óráig, hétfõn
és csütörtökön 17,00–19,00 óráig
a könyvtárban Könyv-Kuckó-Játszóházak, továbbá a balatonudvari
strandon folyamatos gyermekanimáció naponta 11,00–18,00 óráig.
Júliustól ismét Mozdulj Balaton!
Szombat délutánonként a sportolni vágyókat hívja és várja sportszervezõnk, Jenei Gábor, a sportpályáknál változatos sportversenyekkel.
Az elsõ, második, harmadik helyezettek érmekkel is gazdagodhatnak
sportélményeik mellett.
Augusztus 3., péntek 18,00 Hetedhét
Mesehétvége II. Mesevonattal az
Alma koncertre (Balatonakali, Szabadtéri Színpad).
Augusztus 4., szombat 21,00 Török
Ádám és a Mini Trió koncertje a balatonudvari strandon.
Augusztus 5–12. Gitár mesterkurzus.
Augusztus 10., péntek 19,00 Szilvágyi Sándor Liszt Ferenc-díjas
gitármûvész kamarakoncertje a
fövenyesi kápolnában, vendég:
Bálint János Liszt Ferenc-díjas
fuvolamûvész.
Augusztus 11., szombat 19,00 Gitár mesterkurzus zárókoncertje a
Kerkápoly utcai hangversenyterem-

ben. Kurzusvezetõ: Szilvágyi Sándor.
Augusztus 11., szombat 21,00 Sunny Dance Band és Vastag Csaba a
balatonudvari strandon (belépõdíjas
program).
Augusztus 19., vasárnap 20,00 A
Polgármesteri Hivatal elõtti téren ünnepi mûsor Kiss Gábor színmûvész
és Vígh Andrea Liszt Ferenc díjas hárfamûvész és Bálint János
Liszt Ferenc-díjas fuvolamûvész
közremûködésével, majd fáklyás
felvonulás a strandra, tûzgyújtás,
strandbuli.
Augusztus 19–25. Fuvola–hárfa mesterkurzus.
Augusztus 20., hétfõ 19,00 Fuvola–hárfa kamarakoncert a fövenyesi
kápolnában
Augusztus 25., szombat 19,00 Fuvola–hárfa mesterkurzus zárókoncertje
a Kerkápoly utcai koncertteremben.
Szeptember 1., szombat HORGÁSZ
ÉS HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY
(nevezés: augusztus 25-ig) a balatonudvari strandon, egész napos szórakoztató gyermek- és meglepetésprogramokkal!
M
FELHÍVÁS A HALÁSZLÉFÕZÕ
VERSENYRE
Örömmel értesítjük kedves vendégeinket, versenyzõinket, hogy idén a
TIZEDIK Halászléfõzõ Versenyre kerül sor. Kérjük, kedves régi szakácsainkat és az újonnan érkezõket is, hogy
jelentkezzenek minél többen, döntsük
meg a fõzõ csapatok számának csúcsát!
Önkormányzatunk ezúttal is biztosítja valamennyi versenyzõnek a helyszínen a kb. 3 kg élõ halat, melyet mindenki a helyszínen dolgoz fel, készít el
saját fõzõalkalmatossága, alapanyagai
kíséretében. A helyszínen természetesen biztosítunk vizet és tûzifát a
fõzéshez, mûanyag eszközöket a kóstoltatáshoz és zsûrizéshez, valamint
kenyeret.
Fõzzük ki együtt a nagy halat!

VERSENYSZABÁLYZAT
– A nevezési szándékot kérjük elõre
jelezni, augusztus 25-ig. A versenyzõk
ez alapján kapják a helyszínen a
szervezõk által biztosított halat a
fõzéshez.
– A további alapanyagok beszerzését a nevezõk személyesen teszik, annak minõségéért felelõsséget vállalva.
– Minden nevezõ maga gondoskodik a fõzõ, ill. sütõ alkalmatosságokról
is.
– Az alapanyagokat a helyszínen
kell feldolgozni, elkészíteni, a higiéniai szabályok figyelembe vételével, betartásával, a megfelelõ védõeszközök
(kötény, kesztyû) használatával.
– A fõzéshez vagy tûzifát, vagy engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú a kereskedelem kapható PB gáz
égõt szabad csak használni.
A helyszínen csak egy PB gázpalackot szabad tartani, azt, amelyet a
fõzéshez pillanatnyilag használnak. A
kiürült PB gázpalackot le kell szerelni,
a helyszínrõl el kell távolítani, miután
felszerelték a záró hollandi anyát és a
zárókupakot.
– A szervezõk biztosítják a zsûrizéshez és kóstoltatáshoz szükséges
alapanyagokat, valamint a helyszínen
ivóvíz vételi lehetõséget.
– A fõzés befejezése után minden
olyan körülményt meg kell szüntetni, amely tüzet okozhat, a parazsat le kell vízzel önteni, majd be kell
földdel takarni, szükség szerint késõbb ellenõrizni, hogy megszûnt-e
az izzás. (A tüzet teljesen el kell oltani!)
– A hulladékok elszállításáról a
környezetvédelmi szabályok betartásával a versenyzõk gondoskodnak (a
szervezõk erre a célra mûanyag zsákokat és helyszíni szemeteseket biztosítanak).
– A terület tiszta, rendezett, eredeti állapotban történõ visszaadása a
versenyzõk kötelessége.
Mindenkinek sportszerû versenyzést, kellemes idõtöltést kívánunk!
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A NAP TOVÁBBI PROGRAMJAI
5,30 ÓRÁTÓL NEVEZÉS A HORGÁSZVERSENYRE.
6,00–8,00 HORGÁSZVERSENY.
8,00 MÉRÉSEK.
10,00 HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY.
10,00 órától nosztalgia zene, míg készül a halászlé, közben:
10,00 Helyi termékek és kézmûvesek
vására a parkolóban.
11,00 Bográcszene I. – játszik a Daniel Speer Brass a tizedik halak
jegyében.
(Just a Closer walk, A nagy Ho-Horgász, la Cumparsita, Thriller, Billie
Jean jacko Show, Pink panther, Tuba
Tiger rag, Soul Bossa Nova, Carmen
Show).
11,00 órától Gyermekfoglalkozás:
Ákom-Bákom Játszóház.
12,00 Bográcszene II. – Folytatódik a
Daniel Speer Brass mûsora…
13,00–15,00 Halászléfõzõ verseny

zsûrizése – Veszprém Megyei Gasztronómiai Társaság.
15,00–16, 00 LightHouse a strandszínpadon.
Kb. 16,00 Eredményhirdetés, díjátadások, szülinapi party ünnepi és meglepetés pillanatokkal…
17,00 Csopak Néptáncegyüttes mûsora
és táncháza.
Kb. 21,00 Tûzijáték – majd Strandbál
a RULETT Együttessel!
(Mûsorváltoztatás joga fenntartva!)

További információk: www.balatonudvari.hu, hirdetõink. Tel: 06-30226-83-46. – Ihász Csilla.
Programváltoztatás joga fenntartva!
M
TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI
INFORMÁCIÓK
Ezúton tájékoztatunk minden ked-
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ves könyvtárba látogatót, hogy július 1-tõl új könyvtárosa van a településnek Marton Éva személyében. A
könyvtár a nyári idõszakban minden
hétfõn és csütörtökön 17,00–19,00 óra
között várja látogatóit. A gyermekeknek tovább folytatódnak a kézmûves
foglalkozások is. Mindenkit szeretettel
várunk.
M
CSODÁLATOS BABAVILÁG
PORCELÁNBABA KIÁLLÍTÁS
A BALATONUDVARI
GALÉRIÁBAN
MARTON ERZSÉBET
MAGÁNGYÛJTEMÉNYE
A kiállítás és a helytörténeti gyûjtemény megtekinthetõ a Galériában:
keddtõl péntekig 9,00–11,00-ig és
15,00–18,00-ig, hétvégente: 9,00–
11.00 és15,00–17,00-ig. (Hétfõ szünnap.) Bejelentkezés, információ: Kurucz Istvánné 06-20-590-80-28.

Balázs Fecó a strandon majdnem
viharban

Az új strandszínpadon nyitottuk az Udvari Forgatagot
Egész nyáron
játszunk az új
Játszóházban

Szezonnyitó
fõzõcske
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Nosztalgiázzunk együtt! –

ezúttal a képzelet és a mese szárnyán...
Elõzõ számunkban közös nosztalgiázásra hívtuk kedves olvasóinkat,
augusztusi témának ajánlva egykori
strandunkat.
Nem egészen a témához kapcsolódva, de azt érintve, egész településünket
és legendás sírköveinket mesésítve juttatta el hozzánk Dr. Kozák Ágnes. Ágnes mesekötetet írt korábban Balatonudvariról, Mesevilág a Balaton mélyén
címmel, most pedig egy pályázaton indult az alábbiakban közölt mesével.
„A kiírási feltételek között szerepelt
– mesélte az írónõ –, hogy a mese egy
Balaton melletti településhez kapcsolódjon és terjedelme másfél oldal lehet.” A pályázatot Badacsonytördemicen írták ki BALATONI MESE 2012
címmel, ahol a mese harmadik díjat
nyert. Tördemicen mûködik a Barátok Verslista és Vizuális Pedagógiai
Mûhely.
Ugyanez a mese elnyerte a Gyõri
Antológia Irodalmi és Mûvészeti Alkotó Közösség különdíját.
Gratulálunk az írónõnek, és szívesen olvassuk ezt a meséjét is, csakúgy,
mint a korábban megjelent kötetét.
Egyúttal mielõbbi gyógyulást kívánunk, mivel éppen lábadozik egy lábtörést követõen.
A SZERETET SZÍVEI
BALATONUDVARIBAN
A Balaton északi partján, Tihanytól
nem messze, van egy kedves kis település: Balatonudvari.
Ez az üdülõhely nemcsak gyönyörû
fekvése, családias hangulatú, szépen
kiépített strandja, virágos utcái, terei,
barátságos lakosai miatt híres, hanem
itt található egy olyan temetõ, amilyen
sehol sincs az országban: szív alakú
sírkövek jelölik a réges-régen elhunyt
emberek sírjait. Legalábbis mindenki azt hiszi, hogy ez egy régi temetõ.
De bizony, ebben nagyot tévednek. Én
most elmondom a szív alakú sírkövek
igaz történetét.
Nagyon-nagyon régen Balatonudvari kicsi falu volt. Kedves, szorgalmas
emberek lakták. Nem voltak gazdagok
– egy-két kivételtõl eltekintve – de

azért szépen éltek, amire szükségük
volt, azt elõteremtették. Akkor még
a hegyek felõl az erdõk leértek a kis
település határáig. Igaz, a falu északi
részén volt egy kis szabad terület, de
akármit vetettek bele, semmi sem kelt
ki. Mondták is az öregek, hogy ezt a
földet egyszer egy gonosz boszorkány
megátkozta.
Udvariban nem volt iskola, ezért a
gyerekek Tihanyba jártak tanulni. Élt
egy gazdag ember a faluban, neki volt
lova, nagy szekere is, ezzel vitte el a
gyerekeket az iskolába. De nem ám ingyen! Fizetni kellett a szállításért!
Történt egyszer, hogy nagy vihar
kerekedett, dörgött, villámlott és egy
mennykõ belecsapott az egyik házba.
A gazda éppen a ház mellett dolgozgatott, õt is eltalálta a villám és meghalt.
Felesége és kisfia, Marci megmenekült, de mindenük odaveszett, mert
a ház porig égett. A szegény özvegyasszonynak volt egy nénikéje, aki már
nem élt, üresen állt a kis háza, hát oda
költöztek. Másnap Marci elindult az
iskolába, mint mindig, de a szívtelen
öregember nem engedte felszállni a
szekérre:
– Nem fizettél, nem jöhetsz!
A gyerekek kérlelték a bácsit:
– Ahol húsz gyerek elfér, elfér a huszonegyedik is! Tessék felvenni Marcit!
– Csönd legyen! Ne szóljatok bele!
Ha nincs pénze, nem jöhet!
A kisfiú bánatosan nézett a távolodó
szekér után, eleredtek a könnyei. Sírva
ballagott haza. Édesanyja vígasztalta:
– Egyet se búsulj kisfiam. Nincs az
a Tihany olyan messze. Nem vagy te
gyenge legény, el tudsz menni gyalog
is. Holnap majd idõben felkeltelek.
Így is történt. Marci szomorúan
bandukolt az úton, amikor éppen arra
jött szekérrel egy örvényesi ember, aki
megszánta a kisfiút és elvitte az iskolába. Hiába, mindig vannak jó emberek
is Földön.
A gyerekek délutánonként a Balaton
partján szoktak összegyûlni játszani
egy kicsit, de a szegény árva kisfiú aznap otthon maradt. A többiek nagyon

sajnálták Marcit. Elhatározták, hogy ha
a barátjuk el tud menni gyalog az iskolába, õk sem alávalóbbak nála, mennek
õk is vele. Még a lányok is örömmel
vállalták a sétát.
– A fuvarpénzt meg odaadjuk Marcinak. Szegénynek úgysincs semmije,
még füzete, olvasókönyve sem, mindenük elégett – javasolta Jancsi, a legtalpraesettebb.
– Én meg elhozom a kinõtt ruháimat,
cipõmet, éppen jó lesz neki – mondta
Bandi.
– Mi meg összeszedünk valami
edényt, meg ennivalót – kiabálták a
kislányok.
Másnap együtt indult útnak az összes
gyerek. Marci nagyon meghatódott:
– Ti igazi jó barátok vagytok! –
mondta elérzékenyülve.
Útközben verseket mondogattak,
még tréfásan a szorzótáblát is elismételgették. A tanító bácsi nagyon megdicsérte õket, mert mindenki hibátlanul felelt.
És ez így folytatódott egész héten,
sõt a tanév végéig. Az erdõ vadjai elhatározták, hogy segítenek ezeknek a
jó gyerekekenek: a szarvasok felvették
õket a hátukra, rossz idõben a madarak
sûrû rajban szálltak felettük, megvédték õket az esõtõl.
A gonosz, zsugori, szekeres ember
meg hiába várta minden nap az iskolásokat. Majd megpukkadt mérgében,
mert sajnálta a pénzt, amit így elveszített.
Egyik délután, amikor a gyerekek
a Balaton partján játszottak, egyszer
csak azt vették észre, hogy a habokból
kiemelkedik valami nagy fényesség. A
gyönyörû sugárkoszorú egyenesen feléjük közeledett, egészen ahhoz a pallóhoz, ami átszelte a nádast. Jó idõben
ezen a keskeny kis hídon szoktak végigszaladni és beleugrani a Balatonba,
mert akkor nem volt ám még strand.
Amikor a fénycsóva odaért a pallóhoz,
kilépett belõle egy csodaszép tündér. A
kis csapat nagyon megijedt, összebújtak, úgy lesték, mi történik. A tündér
megszólalt:
– Ne féljetek! Én a Balaton jó tün-
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dére vagyok. Hallottam, hogy ti milyen rendes gyerekek vagytok, menynyi szeretet van a szívetekben, ezért
megjutalmazlak benneteket. A Balaton mélyérõl hoztam ezeket a csillogó,
színes, gyönyörû kavicsokat. Mindegyiknek szív alakja van. De ezek nem
közönséges kövek, hanem magok, a
szívvirág magjai. Mindenkinek adok
három-három követ. Vessétek el, de
nem ám akárhová, hanem az elátkozott földbe! És ezeket a magokat nem
vízzel kell öntözni, hanem jó cselekedetekkel, szeretettel. Jegyezzétek meg,
a világon egyetlen olyan dolog létezik,
amibõl minél többet adsz, annál több
marad neked: és ez a szeretet. Ha továbbra is jók lesztek, szeretitek szü-

leiteket, testvéreiteket, barátaitokat,
akkor biztosan kikelnek a magok, és
minél jobbak vagytok, annál nagyobb,
annál gyönyörûbb, szív alakú virágok
lesznek belõlük.
A tündér kiosztotta a szebbnél szebb
kavicsokat és eltûnt.
A gyerekek, amikor felocsudtak az
ámulatból, máris rohantak és elültették
a kõvirág magjait.
Alig telt el egy hét és máris kezdett
kibújni a földbõl az elsõ virág, aztán
a többi is. Mind a hatvanhárom mag
kikelt, mert mind a huszonegy gyerek
jó volt. A virágok egyre nagyobbak,
egyre szebbek, egyre színesebbek lettek, egyik-másik kicsit kisebb, attól
függõen, hogyan viselkedett kis gaz-
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dájuk. És minden virágnak szív alakja
volt.
Gyönyörû virágerdõ borította az
egykor elátkozott földet, megtört a gonosz varázslat. Hetedhét országból jöttek az emberek megcsodálni.
Aztán a gyerekek felnõttek, nem
jártak már iskolába, családot alapítottak. A szívvirágok elhervadtak, de nem
pusztultak ám el, hanem kõvé változtak.
Ezek a szív alakú kövek õrzik ma
is a régen élt, jószívû udvari gyerekek
emlékét, ezeket láthatjátok ma is Balatonudvariban. Ha nem hiszitek, számoljátok meg: valóban hatvanhárom
szív alakú sírkövet találtok.
Dr. Kozák Ágnes

TÁJÉKOZTATÓ A BALATONUDVARI
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉS PÁLYÁZATRÓL
Tisztelt Lakosság!
Ezúton is szeretnénk tájékoztatni
minden érdeklõdõt, hogy elkészült a
településkép fejlesztési pályázat keretében a Halkeltetõ és környezetének felújítása. Július 7-én egy vidám
fõzéssel egybekötött avató ünnepségre
került sor.
Az elõzményekrõl röviden annyit,
hogy Balatonudvari Község Önkormányzata a 135/2008. (X. 18.) FVM
rendelet alapján 2009-ben pályázatot
nyújtott be az Európai Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésére igénybe
vehetõ támogatásra.
A benyújtott pályázat 2011-es évben sikeresen támogatást nyert nettó
13.478.006 Ft összegben (100%-os
nettó finanszírozással).
A fejlesztés a 2011-es évben
elkezdõdött a Fõ tér felújításával,
melynek elsõ üteme az év végén be is
fejezõdött. A második üteme, amely a
növénytelepítéseket foglalja magában
2012. április végére készült el.
A Horgászház felújítása a jogerõs
építési engedély birtokában, a nyertes
ajánlattevõ, a Víz-Szerviz-Építõ Kft.
(8411 Veszprém-Kádárta, Gyõri u.
26.) szakszerû munkavégzése mellett
2012. június végére befejezõdött.
A pályázat keretében Településkép

fejlesztés Balatonudvariban összefoglaló név alatt az alábbi fejlesztésekre
került sor:
1. A Balatonudvari Fõ tér megújítása
keretében a játszóeszközök cseréje történt meg: új homokozó, kétüléses hinta,
fogyatékosok által is használható krokodil pad, új padok, hulladékgyûjtõk,
virágtartó ládák, kerékpártároló került
elhelyezésre. Megoldódott a tér akadálymentesítése is. A zöldfelület növekedés füvesítéssel és több száz db
cserje telepítésével valósult meg.
2. A Balatonudvari Horgászház felújítása kapcsán cél volt a horgászház
arculatának és funkcióinak a megújítása. A terméskõ fugázással, nyílászáró
cserével és a tetõhéjazat cserével nemcsak esztétikai javulás, de magasabb
komfortfokozat is
kialakult. Az ingatlan és az épület az új rámpán
akadálymentesen
megközelíthetõvé
vált. A betonmedencék elbontásra
kerültek, helyükre
termõföld került és
növényesítés történt meg, pihenõ
padok kihelyezése mellett. Ezzel

üde színfoltként egy új közösségi tér
jött létre a település eddig elhanyagolt
részébõl.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Ódor Gáspár úrnak, aki
a kivitelezési munkákat végzõ cég
ügyvezetõjeként, nagy odafigyeléssel,
precíz munkavégzéssel a mai napig a
pályázat sikeres lebonyolításán dolgozik, értve ez alatt nemcsak a kivitelezés
koordinálását, hanem a pályázat pénzügyi lebonyolításának elõsegítését is.
Bízunk benne, hogy az elkészült
fejlesztések a település lakosainak és
nyaraló tulajdonosainak megelégedését szolgálják, és a jövõben is örömmel fogják ezeket a közösségi helyeket
használni.
Szabó László polgármester
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Bucherál, barkácsol, megcsinál
Hogyan lehet szép a füvem?
Ezzel a kérdéssel már többször kerestek meg és érdeklõdtek, ezért egy
pár gondolattal segítem azokat, akik
szép füvet szeretnének.
Milyen feltételek kellenek hozzá?
Kezdjük mindig az alapoknál. Ha
úgy gondoljuk, hogy már nem lehet
megmenteni gyepünket az ellepett
gaztól, és szép gyepet szeretnénk:
– totális irtás (vegyszerrel permetezve FOZÁT R 480),
– rotációs kapával föld fellazítás,
– gereblyével az elszáradt növények
kigereblyézése,
– vetendõ terület egyenletes simára
gereblyézése,
– vetés, itt álljunk meg egy pillanatra:
Fontos, hogy a megfelelõ vetõmagot
válasszuk ki, és a vásárlást ne a nagy
bevásárlóközpontokban akciós, gagyi

terméket vegyünk, mert a fele se kel ki,
hanem szakboltban, az eladó segítségét
kérve válasszunk a következõ fûmagok
közül: Pázsit, sport, golf, árnyéktûrõ,
granulát stb.
A kiszórandó mennyiség a dobozon
feltüntetve. Elszórás után hengerlés.
Locsolás, a föld mindig nedves legyen,
ne száradjon ki, elsõ nyírás 10–12 cmes magasságban történjen.
További gondozás:
Amennyiben a kikelt fûvel további
gyomok jelennek meg, a nagy darabokat húzgáljuk ki, majd ha a füvünk
megerõsödött (minimum 2 hónap), történhet az elsõ vegyszeres gyomirtás:
– csak a kétszikü gyomokat irtja, a
füvet nem károsítja: pázsitmester R1,
– a következõ gyomok ellen:
parlagfû, kövér porcsin, lándzsás útifû,
gyermekláncfû.
Mitõl lesz szép zöld, erõs a füvünk?

Fontos a tápszerezés, ebbõl a
termékbõl is bõséges kínálat van, én a
feloldott pétisót használom, vízben feloldva, kilocsolva.
További munkálatok:
Rendszeres locsolás, nyírás és évente 2-szer szellõztetés. A szellõztetéssel
az elhalt füvet, esetleges mohát, az élõ
fübõl kiszedi, ezzel további sûrûsödést
érhetünk el. A munkálatokat érdemes
elkezdeni a szeptember–októberi hónapban, amíg a talaj hõmérséklete 8
C-fok alá nem süllyed.
És még mi kell hozzá?
Türelem, elszántság, idõ, pénz. Aki
úgy gondolja, hogy a feltételeknek
meg tud felelni, próbálja ki, mert nincs
is szebb egy gondozott szép fûnél.
Remélem nyaralója szép megjelenéséhez hozzá tudtam járulni.
Selmeczi Ferenc

„MAGUNKNAK ÉS MÁSOKÉRT TANULUNK” CÍMMEL,
INGYENES KÉPZÉST INDÍTUNK!
A Balatonszepezdi Népfõiskola 2004.
óta rendszeresen szervez felnõtt képzéseket a térség lakosai számára. Eddig
részt vett egy nagy HEFOP programban,
amely 21 településen, 560 résztvevõvel
valósult meg. Számítástechnikai oktatóközpontja elsõk között kezdte meg
mûködését a Balaton-felvidéken. 2009–
2010 között egy TAMOP program keretében aktív résztvevõje volt az országos
Felnõttképzési civil hálózat kialakításának.
Új, fenti címmel meghirdetett képzésünk célja, hogy a helyben élõ lakosság,
tradicionális megélhetési forrásait mind
hatékonyabban aknázhassa ki. Ennek érdekében szeretnénk új ismeretekkel, új
gyakorlattal, új szemlélettel és készségek
kialakításával segíteni boldogulásukat,
aminek leghatékonyabb eszköze a tanulás, a képzés. Képzési helyszíneink: Balatonszepezd, Balatonudvari, Lovas, Nagyvázsony, Nemesvámos és Balatoncsicsó
települések, valamint vonzáskörzetük.
Képzés tartalma:
1. Milyen eszközökkel és módszerekkel vagyunk képesek újra hatékonyan tanulni? (Megtanulni tanulni kompetencia

felnõttkorban, 10 óra, összesen 2 alkalom/helyszín).
2. Ismeretek az alkotmányról, ismeretek a közigazgatási rendszerekrõl, a helyi
döntéshozók, az egyén felelõssége, az
egyén aktivitásának fontossága, stb. (Állampolgári kompetenciák 10 óra, összesen 2 alkalom/helyszín).
3. Felszólalás, tárgyalás vezetése, önkifejezés, elõadás technikái, stb. (Kommunikáció anyanyelven, 10 óra, összesen
2 alkalom/helyszín).
4. Idegen nyelv kommunikáció, angol/német nyelvtanulás. (A nyelvet a
résztvevõk választják ki minden helyszínen, 50 óra, összesen 15 alkalom/helyszín).
5. Fenntarthatóság alapelvei a vidék
fejlõdésében, a helyi alapértékek megismerése, megmentése, fenntartása (15 óra,
összesen 5 alkalom/helyszín).
6. Gyógynövények parlagon és otthon:
termesztés és feldolgozás (20 óra, összesen 6 alkalom/helyszín).
Egyéb információ:
1. Tanfolyam 2012. szeptember második felében indul, és következõ év májusáig tart. (30 hét.)

2. Tanfolyami nap kedd vagy szerda,
kezdési idõpont 16.30 óra vagy 17.30 óra.
Tartalék nap csütörtök.
3. Jelentkezni az elõzetes felmérõ lapok kitöltésével és beküldésével lehet.
Jelentkezési lap letölthetõ a Balatonszepezdi Népfõiskola honlapjáról. (www.
szepezd.hu)
4. Jelentkezési határidõ: 2012. augusztus 27.
5. Résztvevõkkel hallgatói szerzõdést
kötünk.
6. Tanfolyam 115 órás, melyrõl a hallgatók maximum 10%-ot hiányozhatnak.
7. Résztvevõk a tanfolyam végén tanusítványt kapnak, a kapott tudásról vizsga formájában nem kell számot adniuk.
(Mottónk: Mindenki magának és másokért tanul!)
Bõvebb információ:
1. Balatonszepezdi Népfõiskola, 8252
Balatonszepezd, Árpád u. 10., Tel.:
87/655-192, e-mail: szepezd@nepfoiskola.hu, www.szepezd.hu
2. Szemvidítófû Közhasznú Egyesület, 8272 Balatoncsicsó, Fõ u. 18/A, Tel..
30/548-2628, e-mail: birkas.attila@pr.hu.
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Polgármesteri Hivatal telefon és fax: 87/449-266,
87/449-188, e-mail: jegyzo@
balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk:
hétfõn és szerdán: 8–15, péntek
8–13.
Keddi és csütörtöki napokon
az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Dr. Panyi
Szilvia Orsolya jegyzõ: csütörtök 9–12.
Szabó László polgármester:
csütörtök: 9–12.
Építési ügyekben a Bala-

tonfüredi Polgármesteri Hivatal
illetékes, Hock János építési
ügyintézõ, 87/581-240, emelet
24. iroda.
Kéri Katalin társulási
fõépítész fogadóórája 2012.
január 1-tõl keddenként (minden hónap utolsó keddi napja
helyett pénteken) 10–15-ig a
Polgármesteri
Hivatalban.
Elérhetõsége: 06-30-380-3101., e-mail: foepitesz@paloznak.hu
A Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozójának, Lõrincz-

né Németh Lilla, fogadóórája
minden 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, Orbán Judit,
elérhetõsége: +36-70/436-5055.
A rendõrség fogadóórája
minden hónap 3. szerda, a helyi
körzeti megbízotti irodában.

AUGUSZTUS 20. STRANDFOCI KUPA A BALATONUDVARI STRANDON
Idén is megrendezésre kerül az augusztus 20-i hétvégén a strandfoci verseny a strandon. A csapatoktól elõzetes jelentkezést kérünk, ezt a Hami Büfében tehetik meg nevezésükkel együtt. (Max. 12 csapat jelentkezésére van lehetõség.) A
verseny augusztus 18-án, szombaton 9 órakor, a sorsolásokkal veszi kezdetét, majd egész nap folynak a mérkõzések.
A díjazásban változás: vándorkupát indítunk útjára, melyet egy évig birtokol a csapat, és jövõre eredményétõl függõen
megvédi vagy továbbadja bajnoki címével a kupát. Várjuk a csapatok jelentkezését!
Szervezõk

CIVIL HÁZ TÁJÉKOZTATÓJA

Októberig az alábbi szolgáltatásokkal várjuk kedves vendégeinket Balatonudvariban a
Levendula utcai (bolt utcája) Szolgáltató Házban
Pedikûr–Manikûr
Masszázs – Infraszauna
Németh Mónika
Keller Dorka
0036-20/487-82-51
0036-30/524-35-79
Hétfõ 08,30–18,00, szerda 13,30–18,00
Hétfõ 10,00–18,00, szerda 10,00–18,00,
péntek 10,00–18,00
Kozmetika
Illetve bejelentkezés alapján.
Nagy Klaudia
Fodrászat
Szécsi Anita
0036-30/293-78-36
Hétfõ 08,30–18,00, szerda 13,30–18,00

0036-70/428-71-54
Hétfõ 08,00–18,00, szerda 13,30–18,00.
Mindegyik szolgáltatáshoz elõzetes
bejelentkezés szükséges!
Megértésüket köszönjük!

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Szeretettel gratulálunk Szilvási Attila és Banjo Antoinette, valamint ifj. Teklovics József
és Fodor Mónika házasságkötéséhez. Sok boldogságot kívánunk az ifjú pároknak!
HALÁLOZÁS:
Búcsúzunk Oelmaier Norberttõl. Nyugodjék békében!

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Katolikus templom: Minden vasárnap 10 órakor.
Református templom: Augusztus 5., vasárnap, 14 órakor, augusztus 19.,
vasárnap 14 órakor, szeptember 2., vasárnap 14 órakor.
Fövenyesi kápolna: minden vasárnap 8 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)
Rendõrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-81-07
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János
06-20/545-9860, 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
Földhivatal, Balatonfüred
Felsõ köz 2. Tel.: 87/581-190
Kögáz Rt. Veszprém, Mártírok útja 9.
Számlázás: 40/444-000.
Központi telefonszám: 88/579-810.
Gázszivárgás, üzemzavar: 40-301-301, 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
Nyaraló képviselõ:
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 Községháza, Ady E. út 16.
Tel./fax: 87/449-266.
I + G Nyomda Bt. Balatonfüred (Hajógyár)
Felelõs vezetõ: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

