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UdvariA
Krónikás
BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Egész nyáron forgatag

Idén korán megkezdõdött a nyár. Már
a májusi hétvégeken sokan fordultak
meg strandjainkon, és a júniusi kániku-

la is vonzotta a nyaralni, felfrissülni
vágyókat. Reméljük, hogy a szezon
beköszöntével sem változik ez a ten-

dencia. A nyári idõjárásról nem tudunk
gondoskodni, de programjainkkal
igyekszünk a pihenést teljesebbé tenni.
Udvari Forgatag nyári fesztiválunkkal
egész szezonra kínálunk szórakozási,
kikapcsolódási lehetõségeket minden
korosztálynak. Zene, gyermekprogramok, kézmûvesség, néptánc, táncház,
színpadi produkciók szolgálják az Önök
igényeit. (A részletes programokat
lapunkban megtalálják.)
Évrõl-évre igyekszünk sokat tenni
környezetünkért, településünkért, kulturális kínálatunkért. Információinkkal
is szeretnénk ehhez hozzájárulni.
Reméljük Udvari Krónikásunk jó
iránytû a nyárhoz, Forgatagunk pedig a
kellemes nyári szellõ hatásával ér fel.
Vízre hát, még tart a nyár! Kellemes
kikapcsolódást, jó pihenést minden
kedves Lakónknak, Vendégünknek,
Olvasónknak!
Ihász Csilla

STRANDJAINKRÓL

nyes: 150 Ft, heti bérlet teljes áru: 1500 Ft, heti
bérlet, kedvezményes: 750 Ft, teljes szezonbérlet: 8000 Ft, kedvezményes szezonbérlet:
4000 Ft
A fövenyesi szabadstrand június 20-tól
augusztus 20-ig várja a fürdõzõket.
A STRANDOK TERÜLETÉN HORGÁSZNI SZIGORÚAN TILOS!

Kérjük a horgászokat a szabályt szíveskedjenek betartani, hogy a fürdõzõk nyugodt
pihenését ne zavarják, valamint a vízbe esett,
leszakadt horgok rendkívül balesetveszélyesek;
ne veszélyeztessük fürdõvendégeink testi
épségét!
Köszönjük megértésüket!

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.
Belépõjegyek: Felnõtt: 300 Ft, kedvezmé-

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.
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Szezonnyitó – szép eredményekkel, nyári reményekkel
Június 23-án elsõ alkalommal vehettem részt szezonnyitó ünnepségünkön
és kísérõ programjainkon.
Most már tudom: nem lehet ezt
leírni, elképzelni – át kell élni.
A fõzõversenyünkre elõzetesen szép
számmal történõ jelentkezések már
sejtették: sokan leszünk. A borongós
reggeli indulás után egyre több
bográcsból felszálló illatok derûre
hangolták a szakácsokat, felcsigázták
az érdeklõdõket. A versenyre érkezõ
61 résztvevõ 53 zsûrizésre beküldött
étellel nyûgözte el és foglalta le, szinte
egész délutánra az értékeléssel megbízott, több csoportban dolgozó zsûrit.
Elnökük Domonkos Miklós, a
Veszprém Megyei Gasztronómiai
Társaság elnöke volt, aki az esti szezonnyitó beszéd után méltatta, dicsérte
az elkészült ételeket.
Délutánra megérkezett a napsütés,
így sokan vettek részt szezonnyitó vízi
tornánkon. A strandon hastánc, gyermekmûsor szórakoztatta még a nagyérdemût, majd a Posta téren megjelentek a borrendek képviselõi: Badacsonyból, Tihanyból Keszthelyrõl és
Balatonfüredrõl.

Vonulásukhoz a balatonfüredi fúvósok fújták a zenei kíséretet, valamint
az ünnepség nyitányát a kultúrház
elõtt.
Jó szezon reményében köszöntötte
vendégeinket Dr. Bóka István országgyûlési képviselõ, Balatonfüred polgármestere.
Hogy sokan voltunk aktívak ebben
az évben azt a megnyitó utáni díjátadások szûnni nem akaró sora is ékesen
példázta. Csak a legeredményesebbek
felsorolására vállalkozom hely szûkében:
Kisbíróinkat Bocskay Ádámot és
Oláh Dánielt jutalmaztuk a tavalyi
szezonban teljesített munkájuk elismeréseként.
Marton Jenõ bácsinak gratuláltunk
magyar köztársasági bronz érdemkereszt kitüntetéséhez.
Ragányi György alkotásait köszöntük meg, mellyel Udvari Forgatagunk
emblémáját hívta életre.
Az év borosgazdája lett arany
minõsítésû borával Szél Tibor.
A borkorcsolya verseny legeredményesebb hölgye Pintérné Mészáros
Erzsébet lett, arany minõsítésû finom-

ságaival. A II. Marhahúsból készült
ételek fõzõversenyén 30 bronz, 15
ezüst és 10 arany minõsítés talált
gazdára, az aranyosok közül elsõ lett
Szilágyi Istvánné, így a tavaly elnyert
vándorkupa még egy évig a polcán
díszeleghet.
Gratulálunk minden résztvevõnek,
kérjük további rendezvényeink sikereihez is járuljanak hozzá aktivitásukkal!
Ezúton köszönjük meg az értékelésben
részt vevõk munkáját, a felajánlott
ajándékokat is!
A sok beszéd és nagy meleg után
hagyományosan borkóstolóra hívtuk
vendégeinket, majd szórakoztató programjaink kabaré mûsorral, táncbemutatóval, fáklyás vízi felvonulással folytatódtak, míg a hajnalt strandbál
köszöntötte.
Ugye igazam volt? A képeket
nézegetve Önök is láthatják, ezt a forgatagot, bizony, át kell élni!
(A szezonnyitó képeit a 3. oldalunkon közöljük.)
Kapcsolódjanak be nyári programjainkba!
Ihász Csilla

VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE!
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.)
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?
Vizet kérnek, autó meghibásodására
hivatkoznak, WC-t keresnek, vagy régi
bútort, tollat. Ne engedjük be õket, és
ne dõljünk be ezeknek a trükköknek.
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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UDVARI FORGATAG – Eseménynaptár
2007. július–szeptember 1.

„Közhírré tétetik” – kisbíró programajánlója péntekenként a településen Gyermekkuckó-játéksarok, kézmûvesség gyermekeknek minden szerdán és szombaton felváltva strandjainkon.
Szombatonként 20,30-kor Nosztalgia est a balatonudvari strandon.
Mozdulj, Balaton! Sportprogramok
szombat délutánonként a balatonudvari strandon – június 16–augusztus
11. között.

Programok a balatonudvari strandon
Július 14., szombat 15 órakor Gyermekkuckó: Aszfaltrajzverseny.
Július 18., szerda 15 órakor Gyermekkuckó: Origami.
Július 21., szombat 18 órakor Bûvészshow.
Július 28., szombat 19 órakor Tihany
Gyermek Táncegyüttes.
Augusztus 1., szerda 15 órakor Gyermekkuckó: társasjátékok, activityparty.
Augusztus 3., péntek Török Ádám és a
Mini koncertje a balatonudvari
strandon.
Augusztus 8., szerda 15 órakor
Gyermekkuckó: Bûvésziskola.
Augusztus 19., vasárnap Szezonzáró,
Népi és gasztronómiai programok.
16 órakor Ismerjük meg a langalló
készítést! Kemencés kenyérlángos
sütése honfoglalás kori mintára
épített fa fûtésû, tapasztott agyagkemencében.
16,30 órakor Kádármûhely látogatás,
népi foglalkozások a balatonudvari
strandon.

19 órakor Új kenyér szentelés.
19,30 órakor Néptáncbemutató Ajka,
Padragkút Néptáncegyüttes.
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.
16 órakor Gyermekkuckó: lufihajtogatás.
18 órakor Vásári komédiák.
20,30 órakor Strandbál.

Zenei programok
a fövenyesi kápolnában
Július 14., szombat 20 órakor Szabó
István pánsíp mûvész koncertje.
Augusztus 11., szombat 20 órakor
Adriánus Színpad: Az opera húrján
a barokktól Pucciniig – komolyzenei koncert.

Programok a fövenyesi
strandon
Július 11., szerda 15 órakor Gyermekkuckó: sportversenyek.
Július 25., szerda 15 órakor Gyermekkuckó: szalvétatechnika.
Július 28., szombat Népi és gasztronómiai programok.
16 órakor Ismerjük meg a magyar
konyhát – fõzõprogram a fövenyesi
strandon.
16 órakor Kádármûhely látogatás,
csuhézás, kötélverés.
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.

Negyedik éve
„Mozdulj Balaton!”
Mozdulj Balatonudvari! Községünk
immár második alkalommal vesz részt
ebben a rendezvénysorozatban, a program lényegérõl kérdeztük a sorozat
fõszervezõjét, Bartsch Jánost.
– Mit kell tudni a „Mozdulj
Balaton!” rendezvénysorozatról?
2004-ben alakítottuk ki a programsorozatot két fõ céllal.
Az egyik célkitûzésünk az volt,
hogy a tóparti települések strandjain a
strandokat mûködtetõ önkormányzatok, szervezetek alakítsanak ki több,
sportolásra alkalmas helyszínt, a
régieket pedig újítsák fel, korszerûsítsék.
A másik célunk az volt, hogy
bõvüljön a sportprogram-kínálat a
településeken. Ezért szombatonként –
ebben az évben június 16-án, 23-án,
30-án, július 7-én, 14-én, 21-én, 28-án,
augusztus 4-én, 11-én, délutánonként a
helyi sportszervezõ – Balatonudvariban, a helyi programszervezõ Ihász
Csilla – hirdet és szervez sportrendezvényeket.
Olyan sportágakban vannak versenyek, amelyek népszerûek Magyarországon, illeszkednek a strandi környezethez, szabályai egyszerûek, fiatalok, idõsek egyaránt ûzhetik, akár vegyes összetételû csapatok is játszhatják. A helyi versenyek díjazását is
megoldottuk, a gyõztesek és helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
Lényegesnek tartjuk, hogy a részvételért nevezési díjat nem kell fizetni.
– Honnan tudhatnak a részt venni
szándékozók a programokról?
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Minden település rendelkezésére
bocsátottunk szórólapokat, melyek tájékoztató jellegûek. A programsorozat
elérhetõ az interneten: www.mozduljbalaton.hu, ahol minden lényeges
információ megtalálható. A három
érintett megye napilapja, esetünkben a
Veszprémi Napló, pénteki sport ajánlásában jelzi a résztvevõ településeket.
Reményeink szerint a Balaton-parton mûködõ rádiók is segítenek a
tájékoztatásban.
– Végezetül kik biztosítják a
pénzügyi feltételeket?
A programsorozat részét képezi az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Sport Szakállamtitkárság kiemelt szabadidõsport rendezvénysorozatát tartalmazó, „Mozdulj
Magyarország!” programsorozatnak.
Pályázati úton minden évben kaptunk
innen támogatást, csakúgy, mint a
Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a programsorozat gazdájától. Ezen felül a
részt vevõ önkormányzatok a pályák
építésén, folyamatos karbantartásán túl
pénzzel is hozzájárulnak a programsorozat lebonyolításához.
Jó nyarat, jobb idõt, mint az elmúlt
hétvégeken volt, sok sikert kívánunk a
„Mozdulj Balatonnak!”
Mozdulj Balatonudvari! Ajánljuk
következõ hétvégi programunkat:
strandfoci bajnokságot tartunk
július 14-én, szombaton délután.
Nevezni a helyszínen lehet 13
órától, a mérkõzések várhatóan
14–15 órától kezdõdnek.

Halászléfõzõ verseny
Önkormányzatunk szervezésében
szeptember 1-jén, 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 kg-ig, melyet a
helyszínen a verseny elõtt, 9 órától
lehet majd átvenni. A versenyzõk 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 alkal-

XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Várjuk érdeklõdésüket, jelentkezésüket!

Galéria, helytörténet,
fafaragás, festmények

matosságokról is. Tûzifát a helyszínen
biztosítunk minden versenyzõ számára.
Jelentkezni lehet Ihász Csillánál, a
06-30/226-8346-os telefonszámon, valamint Tigelmann Jánosnál a 0630/902-97-87-es telefonszámon, ill. a
Polgármesteri Hivatal címén, írásban.
(Balatonudvari, 8242, Ady E. u. 16., email: jegyzo.udvari@canet.hu.)
Nevezési határidõ: augusztus 24. A
nevezési díj 1000 Ft, mely a verseny
napján a helyszínen fizetendõ.

A Balatonudvari Galéria Marton
Jenõ tanító, népmûvelõ keze nyomán
kezdte meg mûködését. Ezen a nyáron
is várja az érdeklõdõket, szép számú
helytörténeti vonatkozású tárgyaival,
tablóival, népi eszközeivel.
Nyitva tartás: minden nap 10–12 és
15–18 óráig. Belépõjegy nincs.
Szezonnyitónkon köszöntöttünk két
galériánkban vendégeskedõ mûvészt,
illetve alkotásaikat. Simon Gábor
fafaragásai és Nemes Dezsõ festményei fogadják ezen a nyáron a
galériába betérõket, a gyûjteményt
létrehozó Jenõ bácsi szavai mellett.
Látogassák a kiállításokat, legyenek
részesei községünk történelmének,
kortárs mûvészek bemutatkozásainak!

Egy régi foglalkozás
nyomában
Varga Sándor Veszprém megye
egyetlen, máig aktív kádármestere.
Mûhelyében bepillantást enged minden érdeklõdõ számára.
A strandról indulva 3 alkalommal
szervezünk csoportos mûhelylátogatást: július 7-én, július 28-án és
augusztus 19-én.
Célunk e régi mesterség bemutatása,
hiszen Varga Sándornak a mesterség
mára a kisujjában van.
Szívesen lát ezen alkalmakon kívül
is minden községünkben nyaralót,
helyi lakost, hogy a hordókészítés
eszközeit, rejtelmeit megmutassa.
Jól felszerelt, máig mûködõ mûhelye elõzetes egyeztetés után egész
nyáron ingyenesen látogatható.
(Elõzetes bejelentkezés szükséges,
06-30/226-83-46.)
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Véget ért a bajnokság
A Balatonudvari Sportegyesület a
2006–2007. évi körzeti bajnokságban indult.
Sajnos ebben az idényben nem ment olyan jól
a csapatnak, mint tavaly, és végül csak a 12.
helyet tudtuk megszerezni. Reméljük, hogy az
augusztus végén kezdõdõ 2007–2008. évi
bajnokságban egy jobb, szervezettebb csapattal
tudunk elindulni és talán jobb eredményeket
érhetünk el.
Csapatunk részt vett a fövenyesi kempingben
lebonyolított Pünkösdi Kupán is, és igen eredményesen szerepelt, a második helyen végeztünk. Sajnos a döntõben nem sikerült
legyõzni a Gulf csapatát, pedig õket a selejtezõ
során legyõztük.
A továbbiakban részt vesz a csapat a július 7én lebonyolítandó Ricsi Kupán is.
Ennek eredményeirõl az Udvari Krónikás
következõ számában tudunk csak beszámolni.
Továbbra is bízunk abban, hogy szurkolóink
az egyesület mellé állnak, és a következõ
bajnokságban több örömöt tudunk nekik
szerezni.
Mórádi Tibor elnök

Tizenöt éve védenek
A helyi polgárõrök már hagyományosnak
számító juniálisi rendezvényüket június 10-én
tartották a fövenyesi Camp-Oh kempingben. A
zártkörû eseményen a szórakoztató programok
mellett kutyás és fegyveres bemutatót is tartottak hivatásos kollégáik.
Remek idõben és hangulatban, finom ételek
és élõzene kíséretében telt a nap, melyen a polgárõrség 15. évi köszöntésére is sor került.
Ezúton is gratulálunk a polgárõröknek és
még sok évig számítunk rájuk!

Golfpálya avatás
Június 30-án sor került a Balaton Royal Golf & Yacht Club
gyakorló golfpálya hivatalos átadására. Bõvebben
augusztusi számunkban olvashatnak a létesítményrõl.

P Á LY Á Z / Z / AT O K
Amatõr költõk estje
Újabb pályázatunkkal
ezúttal a rímfaragóknak
kedveskedünk.
Várjuk azon amatõr
költõk
jelentkezését,
akik egy nyári est keretében szívesen bemutatnák verseiket a nagy-

érdemûnek, a helyi kultúrházban.
Jelentkezni július 15ig lehet az alkotásokkal a
programszervezõnél,
Ihász Csillánál (tel.: 0630/226-83-46 vagy email: ihaszcsilla@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.
Pályáz/z/atok!

Házi kedvenceink
Községünkben, különösen Fövenyesen, nagyon elszaporodtak télre a
kóbor állatok, melyek lakosaink,
valamint az önkormányzat számára
komoly problémát jelentenek.
Feltételezhetõen a nyári idõszakban
válnak kedvencekké.
Az õsz beköszöntével megszaporodik a kóbor ebek, macskák száma.

Ezért tisztelettel kérünk mindenkit,
ha állatokat fogadnak be, és a továbbiakban nem áll módjukban gondozásuk, téli elhelyezésükrõl gondoskodjanak.
Menhelyre történõ szállításuk az
elõírt oltások teljesítése után lehetséges.

Szemétszállítás rendje
A PROBIO Zrt. értesítése alapján tájékoztatjuk a lakosságot, hogy június 1tõl heti két alkalommal, kedden és szombaton történik a szemétszállítás.
Szeptember 1-tõl pedig ismét heti egy alkalommal, szombaton biztosítják a szolgáltatást.

Értesítés sebességcsökkentõ útelemek elhelyezésérõl
Önkormányzatunk a nagyobb közbiztonság, értelmetlen balesetek megelõzése érdekében sebességcsökkentõ
útelemek elhelyezését tervezi. Ezek a
„fekvõrendõrõk” a következõ utcákban kerülnének elhelyezésre:
Kerkápoly utca közepe, Levendula
utca közepe, Hunyadi utca közepe,
Nyárfa utca közepe, Fûzfa utca közepe, Kossuth utca közepe, Gesztenye
utca közepe. Ezeken a közterületeken

egy-egy útelem csökkentené a gépkocsik sebességét.
A Madách, Erkel és Strand utcákban
pedig utcánként kettõ „fekvõrendõrt”
telepítenénk az utcák egyharmadához
és kétharmadához, illetve a Strand
utcában a camping bejáratához, és a
discóhoz.
Kérjük véleményezzék ezen elképzelésünket! Hozzászólásaikat várjuk a
témában közmeghallgatásunkon is!

Értesítés címváltozásról
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 8,00–14,00 óráig várják ügyfeleiket;
tervegyeztetés minden hétfõn 8,00–13,00 óráig.
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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.

LOMTALANÍTÁS

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 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.

Gazos, rendezetlen ingatlanok

Az idei két sikeres lomtalanítási akciót követõen augusztus 21-én újabb lomtalanítást
és gallyzúzást végzünk. 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!
Kérjük Önöket, hogy a megjelölt idõpontot feltétlen tartsák
be, ellenkezõ esetben szabálysértési eljárást indít a polgármesteri hivatal.
Ezen túl a településünkön

Amint beköszönt a jó idõ, a szépen gondozott, rendben tartott ingatlanok mellett az elhanyagolt,
gazos telkek, udvarok is szembetûnnek.
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 Ft bírsággal
sújtható a szabálysértõ.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Fájdalommal búcsúzunk halottunktól, Farkas Istvánnétól.
A hozzátartozóknak részvétünket fejezzük ki.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom:
Minden második vasárnap
dél-után 14 órakor.
Július 15., vasárnap 14 óra
Július 29., vasárnap 14 óra

Katolikus templom:
Július 14., szombat 19,00
Július 22., vasárnap 9,30
Július 28., szombat 19,00
Augusztus 5., 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

