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Egész nyáron forgatag
STRANDJAINK
A balatonudvari fizetõ strand augusztus 27-ig várja a vendégeket. Nyitvatartási idõ: 8–18 óráig, ez idõ alatt
csak belépõjegy megváltása ellenében
lehet a strand területére belépni. A
fövenyesi szabadstrand augusztus 20-ig
várja a fürdõzõket.
A STRANDOK TERÜLETÉN
HORGÁSZNI SZIGORÚAN TILOS!
Köszönjük megértésüket!

Hõség- és SZEMÉTRIADÓ
A kánikula elõl nagyon sokan
menekültek vízpartra, településünk is
„megtelt” vendégekkel a forró hétvégén. Sajnos, a nálunk pihenõk tömege
mellett a kidobált háztartási hulladék

tömege is megjelent. Mindenkit kérünk,
hogy a szemetet ne az utak mellé,
árokpartra dobálják ki, helyezzék az
erre a célra felállított hulladéktárolókba. A Probio szemeteszsákjai a polgármesteri hivatalban szerezhetõk be. A
nagy zsák 313.- Ft, a kicsi 253.- Ft.
Ezekben a feliratos zsákokban elhelyezésre kerülõ hulladék elszállításra
kerül. Kérjük, hogy a szállítási napokat
tartsák szem elõtt, továbbá olyan helyre
tegyék a szeméttel teli zsákokat, ahol a
Probio autója jár.
Községünk rendben, szépen tartása
mindannyiunk érdeke, kérjük a szemétszállítás és lomtalanítás idõpontjait tartsák szem elõtt. Köszönjük együttmûködésüket!

Szemétszállítás rendje
A PROBIO RT. augusztusban még
heti két alkalommal, kedden és szombaton végzi a szemétszállítást.
Szeptember 1-tõl pedig heti egy alkalommal, szombaton biztosítja ezt a
szolgáltatást.

PÁLYÁZ/Z/ATOK
Amatõr Költõk Estje
Pályázatunkra jelentkezett rímfaragóink verseit a helyi kultúrházban mutatjuk be 2007. augusztus
16-án, csütörtökön, 19 órától.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk a verses estre!

Zenés nosztalgia estek minden páros héten, szombaton
Tájékoztatjuk az érdeklõdõ, szórakozni vágyókat, hogy a Fizetõ strandon
minden páros héten, szombaton,
nevezetesen 2007. július 28-án, augusztus 11-én, augusztus 19-én, 01,30-ig,
augusztus 18-án kivételesen éjfélig,
Zenés Nosztalgia est kerül megtartásra.

A rendezvények megtartásának feltétele, hogy a rendezvények zajszintje
nem lépheti túl a zaj és rezgésvédelemrõl szóló 12/1983. (V. 12.) MT. rendeletben és Balatonudvari Község
Önkormányzatának a környezetvédelmérõl szóló 5/2002. (IV. 10.) helyi ren-

deletében elõírt határértékeket. A rendeletekben foglaltak betartását a Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenõrizni fogja.
Balatonudvari, 2007. július 27.
Sólyom Béláné
mb. jegyzõ

Szeptember 1., szombat, V. HORGÁSZ- ÉS HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY
KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelettel hívunk minden kedves ingatlantulajdonost nyári közmeghallgatásunkra, 2007. augusztus 12-én,
vasárnap délelõtt 10 órára a balatonudvari kultúrházba. Az Önkormányzat beszámolója mellett kérjük
észrevételeiket, véleményüket Önök is osszák meg velünk, községünk jövõjének alakítása érdekében.
A közmeghallgatáson az épülõ vitorláskikötõvel kapcsolatban tájékoztatást tart Sarlós Péter ügyvezetõ.
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Egész nyáron forgatag
„Látni és látszani” a nyári
szezon után is
Sokan panaszkodnak, hogy önkormányzati értesítõink, tájékoztatóink
nem érkeznek meg a címzettekhez.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy az
önkormányzati és postai küldemények
kézhez vétele érdekében jól látható, de
a küldemény védelmét is biztosító
postaládát szíveskedjenek elhelyezni.
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 esetén elérhetõségüket, hogy az említett esetekben gyors és hatékony értesítésre
legyen módunk.

Lassíts, mert mér!
A rendszeres mobil méréseket
követõen állandó sebességmérõ készüléket szereltek fel a nyáron kiemelten
forgalmas településünk belterületén.
A Balatonfüredi Rendõrkapitányságtól több alkalommal is kapott kölcsön szervezetünk egy mobil mûszert,
hiszen a községet átszelõ 71-es számú
fõút érintett szakaszának általános
jellemzõje, hogy nagy sebességgel hajtanak rajta az autósok.
A tapasztalatok szerint a vezetõk a
belterületre érkezõ gépjármû pontos
sebességét jelzõ berendezést nem
hagyják figyelmen kívül, a gyorsan
hajtók lelassítanak, ezért településünkön elhatároztuk, hogy állandóan
kihelyezett mûszert vásárolunk.
Az éjszakai közvilágításról töltõdõ,
csaknem egymillió forintot érõ
sebességmérõ mûködésétõl azt várjuk,
hogy csökkenti a balesetveszélyt és
segíti a rendõrség és a helyi polgárõrök
munkáját.
Marton János, polgárõrség

Kedvenceink sétáltatása,
téli elhelyezése
Ismét sok panasz érkezett, miszerint az utcákon sétáltatott kutyák
jelentõs hányada szabadon, póráz
nélkül kíséri gazdáját, vagy gazdátlanul csavarog.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét,
hogy a helyi környezetvédelmi rendelet szabályozza a kutyatartást,
ezen szabályokat szíveskedjenek
betartani!
Emlékeztetõül néhány fontos
szabály az említett rendeletbõl:
A kutyát sétáltatni közterületen
csak pórázzal szabad.
Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani, hogy azok elkóborolni,
közterületre kijutni ne tudjanak!
Harapós kutya tartása esetén
figyelmeztetõ táblát kell kihelyezni
jól látható helyre.
A kutya által okozott szennyezõdést, kutyaürüléket az eb tartója
köteles közterületrõl eltávolítani.
Kutyát TILOS BEVINNI: vendéglátóegységbe, strandra, élelmiszerboltba, közintézményekbe, játszótérre, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére,
sportpályákra, kivétel õrzõ kutya.
Az ebet kínozni, éheztetni, tartósan magára hagyni, elhagyni tilos!
Községünkben, különösen Fövenyesen, nagyon elszaporodnak nyár
végére a kóbor, elhagyott állatok.
Ezek a kisállatok általában az õsz
beköszöntével maradnak gazdátlanul, gondozó nélkül.
Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, ha állatokat fogadnak be, és
a továbbiakban nem áll már módjukban gondozásuk, jövõjükrõl gondoskodjanak. Menhelyre történõ
szállításuk az elõírt oltások teljesítése után lehetséges.

Lomtalanítás
A nyári szezon végére felgyûlt hulladékok, lomok elszállítására ismét
lomtalanítást szervezünk. Az idei két
sikeres akciót követõen augusztus 21én, kedden, végzik a lomtalanítást és

gallyzúzást a polgármesteri hivatal
dolgozói.
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy augusztus
21-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!
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a
felesleges holmikat, szemetet ne az
utak mentén szórják el, a megjelölt
idõpontban munkatársaink elszállítják
hulladékaikat.
Illegális szemétlerakás esetén szabálysértési eljárást indít a polgármesteri hivatal.
Ezen túl a településünkön lakóknak,
illetve vendégeskedõknek is kellemetlen látványt nyújt az utcák szélén
tornyosodó szemétkupac.
Akik nem a megjelölt idõpontban
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.
Mint Balaton-parti település, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy
a nyári szezonban hozzánk látogató
nyaralóvendégek és turisták kellemesen érezzék magukat, ehhez a szép és
tiszta környezettel is hozzá kívánunk
járulni. Folyamatosan rendezetten
tartjuk a közterületeket, parkokat.
Minden évben folyik a virágosítás a
közterületeken. A több éves munkánk
elismeréseként 2005. évben elnyertük
a Virágos Magyaroroszágért közterület szépítõ verseny különdíját és a
legkedveltebb Balaton-parti település címet is.
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UDVARI FORGATAG – Eseménynaptár
2007. augusztus–szeptember 1.

Állandó programok
„Közhírré tétetik” – kisbíró programajánlója péntekenként a településen.
Gyermekkuckó – játéksarok, kézmûvesség gyermekeknek minden
szerdán és szombaton felváltva
strandjainkon.
Augusztus 9. 20 órakor Hegedû koncert a helyi kultúrházban.
Augusztus 11. Mozdulj Balaton!
Záróprogram.
16 órakor Vízi gimnasztika.
Augusztus 16. 19 órakor Amatõr
költõk estje a kultúrházban.
Augusztus 18. Mozdulj Balaton!
Sporttalálkozó Keszthelyen.
Augusztus 18–19. Strandfoci bajnokság. Bõvebb információ, jelentkezés: Mórádi Tibor.
Augusztus 19., vasárnap Szezonzáró,
népi és gasztronómiai programok.
15 órakor Pónilovagoltatás gyermekeknek.
16 órakor Ismerjük meg a langalló
készítést! Kemencés kenyérlángos
sütése honfoglalás kori mintára
épített fa fûtésû, tapasztott agyagkemencében.
17 órakor Gyermekkuckó: Népi játszóház.
16,30 órakor Néptáncbemutató Ajka,
Padragkút Néptáncegyüttes.
20 órakor Nyárbúcsúztató tábortûz a
strandon.
20,30 órakor Strandbál.
Szeptember 1. szombat Horgász és
halászléfõzõ verseny.
6 órakor Horgászverseny indítása.
8 órakor Horgászverseny eredményhirdetése.

9,30 órakor Halászléfõzõ verseny
kezdete, nevezési határidõ: augusztus 24.
10 órakor Sztárfõzõcske Balogh Edina, Galgóczy Gáspár és R. Kárpáti
Péter népszerû televíziós mûvészek
részvételével.
13 órakor Nagy talkshow Balogh
Edina, Galgóczy Gáspár és R.
Kárpáti Péter közremûködésével.
14 órakor Filmforgatás – vidám,
zenés gyermekmûsor Galgóczy
Gáspárral és Balogh Edinával.
Kb. 15 órakor Eredményhirdetések.
18 órakor Vásári komédiák.
20,30 órakor Strandbál.

Zenei program
a fövenyesi kápolnában
Augusztus 11., szombat 20,30
Adriánus Színpad: Az opera húrján
a barokktól Pucciniig – könnyed
zenei áttekintés.

Fövenyesi strand
Gyermekkuckó

Augusztus 11., szombat 15 órakor
Gyermekkuckó: V. „Vízibomba
csata”.
Augusztus 15., szerda 15 órakor
Gyermekkuckó: társasjátékok, közösségi játékok tanulása.
Programjaink tájékoztató jellegûek, az
aktualitásokat kísérjék figyelemmel
plakátjainkon, web-oldalunkon. A
programváltozás joga fenntartva.

UDVARI
FORGATAG SZÉPE

Balatonudvari Község Önkormányzata internetes szépségversenyt ír ki
– Nevezhet minden 18. életévét
betöltött személy, aki megfordul(t)
Balatonudvariban a nyáron. Amenynyiben 18 évnél fiatalabb, nevezéséhez
írásos szülõi engedély szükséges.
– Fényképes nevezéseiket az alábbi
e-mail-címre várjuk:
udvari.jegyzo@canet.hu
– Nevezési határidõ: 2007. augusztus 20.

– Az internetes szavazás a nevezési
határidõ letelte után kezdõdik, a balatonudvari.hu web-oldalon.
– Szavazni 2007. augusztus 30-ig
lehet.
– Az eredményhirdetésre szeptember 1-én az V. Horgász és Halászléfõzõ
Verseny napján kerül sor
Várjuk a csinos, bátor hölgyek
jelentkezését, hogy a legszebbet választhassa Balatonudvari! Amennyiben
nincs módja fényképes jelentkezését email-ben eljuttatni, vagy további információkra lenne szüksége, hívja a 0630/226-83-46-os telefonszámot!

V. Horgász
és Halászléfõzõ verseny
Önkormányzatunk szervezésében
szeptember 1-én a horgászversenyt
követõen 10 órától kerül sor az idei,
immár az ötödik, Halászléfõzõ versenyre. A helyszín ezúttal is a balatonudvari strand parkolója lesz.
Halat a polgármesteri hivatal biztosít minden jelentkezõ részére 3 kgig, melyet a helyszínen a verseny elõtt,
9 órától lehet majd átvenni. A versenyzõk várható nagy számára való
tekintettel a szervezõk a felállított
bográcsoknál minden nevezõnek
személyesen adják majd át az igényelt
halat. A további alapanyagokról mindenki maga gondoskodik, csakúgy,
mint a fõzõ, ill. sütõ alkalmatosságokról is. Tûzifát a helyszínen biztosítunk minden versenyzõ számára.
Jelentkezni lehet Ihász Csillánál, a 0630/226-8346-os telefonszámon, valamint Tigelmann Jánosnál a 06-30/90297-87-es telefonszámon, ill. a Polgármesteri Hivatal címén írásban. (8242
Balatonudvari, Ady E. u. 16., e-mail:
jegyzo.udvari@canet.hu) Nevezési
határidõ: augusztus 24. A nevezési díj
1.000 forint, mely a verseny napján a
helyszínen fizetendõ.
Várjuk érdeklõdésüket, jelentkezésüket!
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UDVARI FORGATAG FOTÓGALÉRIA

Egy szebb világért futnak, kampányolnak óvodások

Gyermekkuckónkban csuhébabák
készültek

Sikeres a Mozdulj Balaton!

Fuvolatábor záróhangversenye
a kultúrházban

Mutass jó példát! Palcsó Tomi
ovisokkal érkezett strandunkra

Teltházas, frissítõ koncert
a kánikulában a fövenyesi kápolnában

Íjászbemutató az életfánál

XIII. ÉVF. 5. SZÁM

UdvariAKrónikás

2007. AUGUSZTUS – 5

Egész nyáron forgatag
Szalay Sándor

Éjszakai horgászat
Nádasban rejtve lógatom kukacom,
Melyen a néma halak is nevetnek,
Ragyog a hold, bûvös látomás lep meg;
Bizsergõ hullámzás fut át a tavon,
Habokból bukkan fel a karcsú lányalak,
Szellõ borzolta haj, csillogó szemek,
Kerek mellbimbóján hûvös víz csepeg,

Augusztus 20. – Nemzeti ünnepünk
Államalapító királyunk, Szent István napja augusztus 20. István király
alakjának tiszteletéhez, megismeréséhez az egyház a Szent István-kultusz
kialakításával és ápolásával jelentõsen hozzájárul. Egyházi, ünnepi
megemlékezések községünkben:
Augusztus 19-én, délután 14 órakor ünnepi istentisztelet a református
templomban.
Augusztus 20-án, 9,30 órakor szentmise a katolikus templomban.
Az új kenyér ünnepe is ez a nap. Gasztronómiai programunkkal a
kenyérsütés rejtelmeibe is betekintést kaphatnak az augusztus 19-i strandi, kemencés langalló készítés során.

Augusztus 20-a jelentése folyamatosan változott

Domború has, dús csípõk
– csak emlék marad –
Csorgó ezüstbe öltözteti a hold.
Elfordulok. Én nem ezért jöttem,
A lélek kész, de a test erõtlen.
Véremben száguldoz száz pajkos kobold.
Így hátat fordítok, hallgatom tovább
A parton kuruttyoló békák dalát.

Gazos,
rendezetlen ingatlanok
Ismételten felhívjuk kedves ingatlantulajdonosaink figyelmét a gazoktól, gyomoktól mentes telkek,
udvarok fontosságára. A gyomok, parlagfû elszaporodása az allergiás
betegek számára is komoly problémát
jelent, esztétikai hiányosságai mellett.
Önkormányzatunk környezetvédelemrõl szóló 5/2002. (IV. 10.) sz. rendelete értelmében az ingatlantulajdonosok kötelessége az ingatlan,
valamint az in-gatlan 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.

Szent István ábrázolása
a Képes Krónikában

Augusztus 20-án I. István szentté
avatásának napját (1083. augusztus
20.) ünnepeljük. A nap 1991-tõl Államalapító Szent István napjaként ismét
hivatalos állami és egyházi ünnep lett.
A történelem során Szent István alakja
és augusztus 20-a mindenki számára
másként értelmezett és ideologizált
ünneplést jelentett.

Törvénylátó napból Szent István
napja
A néphit korábban is e naphoz
kötötte a gólyák útrakelését, a málnaszedés idejét. E nap idõjárásából
következtettek az õszi gyümölcster-

mésre. Ha szép idõ volt, bõ termést
várhattak.
István uralkodása alatt (1000-1038)
augusztus közepe, pontosabban Nagyboldogasszony napja (augusztus 15.) a
törvénylátó
napok
ideje
volt
Fejérváron, ahol ekkor ült össze a királyi tanács is. A nap késõbbi jelentõségét növelhette, hogy István is épp
augusztus közepén halt meg 1038-ban.
István halála után augusztus közepe
megmaradt törvénylátó napnak, a változás csak a lovagkirály László
uralkodása alatt következett be. 1083ban a korábban augusztus közepén, 15én megült törvénylátó nap átkerült 20ára, és 1083-ban ezen a napon avatták
szentté a fehérvári bazilikában I.
Istvánt.
Augusztus 20-a Nagy Lajos
uralkodásától kezdve szerepel a naptárakban egyházi ünnepként.
Újabb változás 1686-ban következett be, mikor a törökökön gyõztes
Szent Liga feje, XI. Ince pápa Buda
elfoglalása után az egész kereszténység számára a vár visszafoglalásának napját jelölte meg Szent István
ünnepeként (ez szeptember 2-a), ám az
egyház továbbra is augusztus 16-án
tartotta az ünnepet. Az egyházi reformok során azonban 1771-ben XIV.
Benedek pápa erõsen csökkentette az
egyházi ünnepek számát, aminek ez a
nap is áldozatul esett.
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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 Madách utca és környéki Üdülõtulajdonos!
Szombati Zsuzsa vagyok,
a balatonudvari Madách u.
82. sz. nyaraló tulajdonosa.
Néhány tulajdonostársammal elhatároztuk, hogy egy
közösségi fórumot hozunk
létre, ahol az üdülõtelep
tulajdonosai megfogalmazhatják és kicserélhetik véleményüket, megoszthatják
egymással javaslataikat,
közös akciókat szervezhetnek, és közösségként definiálhatják magukat az önkormányzat elõtt.
A legegyszerûbb megoldást az Internet, az elektronikus levél kínálja, ezért

kérem, hogy juttassa el hozzám e-mail-címét, hogy felvehessem a levelezõlistára
és megtudhassam, mi az,
ami Önt a leginkább foglalkoztatja, Ön pedig megtudhatja, hogy a többi
üdülõtulajdonosnak milyen
ötletei, javaslatai vannak.
Amennyiben Ön nem
használja az Internetet, biztosan valamelyik rokona
(fia, lánya, unokája) segítségével eljuttathatjuk Önnek
is üzeneteinket, így számítunk e rokonok e-mail-címére.
Ha ez a megoldás sem áll

az Ön rendelkezésére, akkor
kérem, küldje el akár levélben is lakcímét és telefonszámát, hogy ily módon
érhessük el.
Úgy gondolom, hogy
összefogva, közösségként
sokkal többet érhetünk el,
szebbé, rendezettebbé tehetjük üdülõkörnyezetünket.
Összefogásban az erõ!
Üdvözlettel:
Szombati Zsuzsa
E-mail:
zsuzsa.szombati@gmail.com
Mobil: 06-30/622-8733
Cím:
Balatonudvari, Madách u. 82.

Gratulálunk Varjú Vera és Kovács László házasságkötéséhez, közös életükhöz
sok boldogságot kívánunk!

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Római katolikus:
Augusztus 11-én 19
óra, augusztus 14-én
19 óra, augusztus 19én 9,30 óra, augusztus 20-án 9,30 óra,
augusztus 25-én 19
óra.
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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

Anyakönyvi hírek

Fövenyesi római
katolikus kápolna:
Minden
vasárnap
reggel 8 óra, augusztus 12-én 8 óra,
augusztus 19-én 8
óra, augusztus 25-én
8 óra.

XIII. ÉVF. 5. SZÁM

Református:
Minden második vasárnap 14 óra, augusztus 12-én 14 óra,
augusztus 19-én 14
óra, szeptember 2-án
14 óra.

Vízi mentõk segélyhívás 24 órás
ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383,
87-568-168
Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107
Értesítjük a lakosságot, hogy
a „KÜRTÕ” Tüzeléstechnikai Bt.
székhelye 2007. július 1-tõl megváltozott. A kéményseprõk új címe:
8230 Balatonfüred, Vasút u. 3. fsz. 2.
Az ügyfélfogadás ideje változatlan,
munkanapokon 8–14 óráig várják
ügyfeleiket; tervegyeztetés minden
hétfõn 8–13 óráig.

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

