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Udvari
Krónikás
A

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

RENESZÁNSZ UDVARI FORGATAG
– AUGUSZTUS 16., SZOMBAT
A RENESZÁNSZ Évében nem hiányozhat
nyári programjaink sorából egy igazi múltidézõ,
a kor szellemiségét, életformáját felidézõ
esemény sem.
Kérjük, tartsanak velünk, utazzunk együtt
Mátyás korába, hogy megelevenítsük a múltat.
Augusztus 16-án az alábbi programokkal várjuk kedves vendégeinket: Augusztus 16. szombat RENESZÁNSZ UDVARI FORGATAG
Reneszánsz jelmezesek, korabeli történetek
a színpadon „Vivat Corvinus Rex” címmel,
hastáncosok, tûzzsonglõrõk, az est zárásaként
pedig hagyományos tûzgyújtásunkra kerül
sor.
17,30 órától a Postatéren korabeli zenéket
hallhatnak „Reneszánszba hívogató”programunk
keretében.
Kb. 18,00 órától bemutatjuk a reneszánsz
„Udvari Forgatag” népes táborát: az „Udvari
Elõljáróktól” az „Udvari Apródokon” és
„Udvar(i) Hölgyeken” keresztül „Udvari
Muzsikusainkig”, de természetesen „Udvari
Krónikásunk” is velünk tart.
Ezt követõen kezdõdik az Udvartartás vidám,
zenés felvonulása a strandszínpadig, ahol, miután
a teljes udvar felsorakozott és elfoglalta helyét,
kezdetét veszi:
19,00 órakor az Adriánus Színpad Vivat
Corvinus Rex c. mûsora.
20,00 órakor kezdõdik az Atlantisz
Tûzzsonglõrõk Tûz-hastánc showja, hogy a
reneszánszból visszavezessenek bennünket hagyományos máglyagyújtásunkhoz.
Amíg a tûz lobog és pattog, az „Udvartartás”
és Vendégeink maguk is táncra perdülhetnek
strandbálunkon; a zenét a RO-KING szolgáltatja.
Mindenkit szeretettel várunk!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nyári közmeghallgatásunk idõpontja: augusztus 10. délelõtt 10 óra.
A meghallgatás helyszíne: Balatonudvari, Kultúrház.
Kérjük, hozzászólásaikkal, észrevételeikkel legyenek aktív formálói
közös jövõnknek!
l
TÁJÉKOZTATÓ AZ „INFO-HÁZ”
INTERNETES
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL
A balatonudvari INFO-HÁZ-ban
megfordulók a helyi és környékbeli
hasznos információk, egyéb szolgáltatások mellett internetezési lehetõséget is találnak, melyet idén is valamennyi balatonudvari ingatlantulajdonos díjtalanul használhat.
Nyitva tartási idõ:
Augusztusban: Hétfõtõl péntekig
9.00–14.00 és 17.00–20.00 óráig,
szombaton: 8.00–12.00 óráig, vasárnap: 9.00–13.00 óráig.
Szeptemberben: hétfõtõl péntekig
8.30–14.00 óráig, szombaton: 8.00–
12.00 óráig.
A „téli idõszakban” október 1. és
május 31. között: Kedd és csütörtök:
8.30–14.00 óráig, szombaton: 8.30–
12.00 óráig.
l
POSTAI SZOLGÁLTATÓHELY
MÛKÖDÉSE
Még szeptember 26-ig mûködik a
postai szolgáltatóhely Balatonudvari,
Levendula u. 16. szám alatt (a régi
postahelyiségben). A szolgáltatóhelyen
valamennyi postai szolgáltatás igénybe
vehetõ. Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig 08.00–12.00 óráig.

18 óráig. Ezt követõen sem zár be a
strand, csupán a pénztár.
Nyitva tartási idõben csak belépõjegy megváltása mellett lehet a strand
területére belépni. A belépõjegy nem
napijegy, csak egyszeri belépésre
jogosít. A diák kedvezmény 18 éves
korig vehetõ figyelembe.
A horgászat a strandon tilos; az idei
nyáron is sok vendégünk szerzett a
horgászok által elhasznált horog általi
sérülést. Kérjük ne veszélyeztessék a
strandolókat!
JEGYÁRAK:
Megnevezés
jegyár (Ft)
Napi teljes árú
300,Napi kedvezményes
200,Heti teljes árú
1.800,Heti kedvezményes
900,Idény teljes árú
8.000,Idény kedvezményes
4.000,Az árak a 20%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
A Fövenyesi Szabad Strand néhány
nappal korábban zár, augusztus 20-ig
üzemel.
l
LOMTALANÍTÁS
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy augusztus
25-én, hétfõn, lomtalanítást tartunk.
Az õsz folyamán még egyszer, október
13-án lesz lehetõség a felesleges
lomok eltakarítására.
Kérjük Önöket, hogy csak a szállítás
napján 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!
l

l
ZÁRNAK STRANDJAINK
A Balatonudvari Fizetõ Strand még
augusztus 24-ig várja a vendégeket.
Addig is néhány fontos kérdés, tudnivaló, amely gyakori félreértés forrása.
A strand napi nyitvatartása: 8 órától

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJÉRÕL,
SZEMETESZSÁKOK
BESZERZÉSÉRÕL
A PROBIO Zrt. augusztus végéig
még heti két alkalommal, kedden és
szombaton, végzi a szemétszállítást.

A kukás szállítás mellett a Probios
szemeteszsákokban elhelyezésre kerülõ hulladék is elszállításra kerül, azonban nyomatékosan kérünk mindenkit,
hogy csak a Probio autója általi útvonalra helyezze el a hulladékot, mivel
csak ezekrõl a helyekrõl gyûjti be az
autó.
A Probio szemeteszsákjai már csak
a készlet erejéig szerezhetõk be a polgármesteri hivatalban. Tájékoztatjuk
továbbá kedves Olvasóinkat, hogy a
fövenyesi Fûzfa ABC mellett a balatonudvari Udvari Gazdaszerben is
megkezdték a zsákok árusítását.
l
TANÁCSOK A TÉLIESÍTÉSHEZ
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.

Balatonudvari Öböl
Csónakos Egyesület
tájékoztatása
Értesítjük egyesületi tagtársainkat,
hogy augusztus 24-én, vasárnap,
délelõtt 10 órai kezdettel közgyûlést
tartunk a balatonudvari kultúrházban.
A részletes napirendi pontokról
tájékoztatjuk tagjainkat.
Tigelmann János
elnök
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ESEMÉNYNAPTÁR
Udvari Forgatag (benne RENESZÁNSZ UDVARI FORGATAG)
NYÁRI FESZTIVÁL BALATONUDVARIBAN MÉG SZEPTEMBER 6-IG
Augusztus 8. péntek 19,00 Nemzetközi fuvolatábor záró koncertje a
balatonudvari kultúrházban –
felkészítõ tanár, táborvezetõ: Dr.
Bálint János Liszt-díjas fuvolamûvész.
Augusztus 9. szombat Óriásplakát
kiállítás a balatonudvari strandon
Rácz Zita fotóiból.
15,30 órától vízibomba csata, majd
(vízi) versenyek a fövenyesi strandon.
17,00 órakor Az UDVARI GALÉRIA
bemutatja, és tisztelettel meghívja
Önt SZALAI GYÖRGY „ZENEKÉPEK 2008” c. kiállítására.
20,00 órakor a balatonudvari strandon
Sissy Dance showtánc bemutató.
Augusztus 10. vasárnap RiseFM
Rádió strandjainkon, improvizatív
showmûsorával, szórakoztató programokkal.
Augusztus 16. Hagyományos strandfoci bajnokság a balatonudvari
strandon. Óriásplakát kiállítás a balatonudvari strandon Rácz Zita
fotóiból.
Udvari Reneszánsz Forgatag (a részletes program az elsõ oldalon
tekinthetõ meg).
Szeptember 6. VI. Horgász- és halászléfõzõ verseny.
6,00 órától Horgászverseny a balatonudvari strandon.

5,30 órától Nevezés a helyszínen. Egy
bottal, max. 2 horoggal lehet versenyezni, úszós vagy fenekezõs
módszerrel, önetetõ használata megengedett.
10 órától Halászlé fõzõ verseny a balatonudvari strand parkolójában.
Elõzetes jelentkezést kérünk a
versenyen részt venni szándékozóktól;
bográcsonként kell a nevezéseket
megtenni. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen halat a polgármesteri
hivatal biztosít minden jelentkezõ
részére kb. 3 kg-ig, melyet a helyszínen a verseny elõtt 9 órától, a felállított
bográcsoknál lehet átvenni. A halászlé,
hallé készítéséhez a további alapanyagokról mindenki maga gondoskodik, csakúgy, mint a fõzõ, ill. sütõ
alkalmatosságokról is. Az ételeket
kizárólag a helyszínen lehet elkészíteni. A fõzéshez biztosítunk tûzifát,
vizet a helyszínen. Nevezni lehet Ihász
Csillánál, a 06-30/226-8346-os telefonszámon, valamint Tigelmann Jánosnál a 06-30/902-97-87-es telefonszámon, ill. a Polgármesteri Hivatal
címén írásban. (8242 Balatonudvari,
Ady E. u. 16., e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu). Nevezési határidõ:
augusztus 30.
PROGRAMOK
VERSENY KÖZBEN
Népi játszóház nem csak gyermekeknek: íjászat, csuhézás.
14 órától „Borban a vígasság” avagy
„hogyan válik a magyar muzsika
és a szõlõ örökzölddé” az
Adriánus Színpad mûsora
Kovács Robi és Kéringer András
népszerû mulatósok, operett- és
operarészletek, magyar népdalok
hosszú során keresztül kalauzol el
bennünket a magyar borkultúra
világába.
kb.:16:00 Eredményhirdetések:

Horgászverseny.
Halászlé fõzõ verseny.
Udvari Forgatag Kertje.
Udvari Forgatag Szépe.
20 órától Strandbál, zenél a ROKING.
Szeptember 28. szombat Horgászverseny. Fõ szervezõ: Balatoni
Halászati Zrt.
A helyi együttmûködõ szervezetek
segítségével, esetünkben az Önkormányzat, valamint az Öböl Csónakos
Egyesület, a horgászversenyre történõ
nevezéseket, a verseny szabályosságát
felügyeli és kezeli, majd a mérlegelést,
összesítéseket elvégzi.
A program részleteirõl a késõbbiekben hirdetõinkrõl is tájékozódhat.
GYERMEKKUCKÓ
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
Augusztus 13-án zárul az idei
strandi játszóház sorozat. Mint minden
szerdán a nyáron, délelõtt 10 órakor a
fövenyesi strandon, délután 14 órakor
a balatonudvari strandon várjuk a
gyerekeket. Témánk ezúttal a
gyöngyfûzés lesz.
KÖNYVTÁR
Könyvtárunk nyári nyitva tartása
június 1-tõl augusztus 31-ig, a
következõk szerint alakul: Hétfõn és
szerdán 17-tõl 18 óráig várjuk kedves
olvasóinkat!
Bocskay Balázs
UDVARI GALÉRIA
Helytörténeti kiállítás, idõszaki
tárlatok augusztus 20-ig.
Marton Jenõ igazgatása mellett,
Nagy András közremûködésével,
helytörténeti galériánk augusztus 20-ig
várja a látogatókat. Kiállítóink: Rácz
Zita alkotómûvész, ifj. Bakos Gyula
szobrász- és kõfaragó valamint Szalai
György festõ. A galéria díjmentesen
látogatható, hétköznaponként 10 és 15,
valamint hétvégeken 10 és 14 óra
között várja az érdeklõdõket.
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KÉPEK JÚLIUSI PROGRAMJAINK SORÁBÓL

Gyermekkuckónkba szívesen betérnek
a legkisebbek

A Magyar Mesezenekar koncertjével
a kicsiket szólította meg,
a bátrabbakat
a mûsorba is bevonva

A Light House Music kelta, ír dallamai
tetszést arattak a nézõk soraiban

Örömmel nemezeltek kicsik, nagyok

UDVARI FORGATAG SZÉPE
Balatonudvari Község Önkormányzata idén is internetes szépségversenyt ír ki:
– Nevezhet minden 18. életévét
betöltött személy, aki megfordul/t
Balatonudvariban a nyáron; amennyiben 18 évnél fiatalabb, nevezéséhez
írásos szülõi engedély szükséges.
– Fényképes nevezéseiket az alábbi
e-mail címre várjuk: jegyzo@balatonudvari.hu.
– Nevezési határidõ: 2008. augusztus 20.

– Az internetes szavazás a nevezési
határidõ letelte után kezdõdik, a balatonudvari.hu weboldalon.
– Szavazni 2008. szeptember 3-ig
lehet.
– Az eredményhirdetésre szeptember 6-án a VI. Horgász- és halászlé
fõzõ verseny napján kerül sor.
Várjuk a csinos, bátor hölgyek
jelentkezését, hogy a legszebbet
választhassa Balatonudvari!
Amennyiben nincs módja fényképes jelentkezését e-mailben eljuttat-

ni, vagy további információkra lenne
szüksége, hívja a 06-30-226-83-46-os
telefonszámot!
További információ a programokról:
www.balatonudvari.hu, ill. hirdetõinken elhelyezett plakátjainkról.
Programszervezõ
e-mail: ihasz.csilla@balatonudvari.hu.
Tel.: 06-30-226-83-46
A programváltozás jogát fenntartjuk.
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NYÁRI KUPÁK, BAJNOKSÁGOK
A Kondorosi Richárd Emlékkupa
június utolsó szombatján zajlott. A
Kupán részt vevõ négy csapat közül
idén a Sixi-Duna SK szerezte meg az
elsõ helyet és a vele járó kupát.
További helyezések: II. Balatonudvari
Sport Egyesület, III. Udvari Nyaralók,
IV. Újpesti Törekvés csapata.
Mozdulj Balaton! Sportprogramjaink során az aktív és állandó focisták
és röpisek megkeresésére elsõ alkalommal szerveztünk egy-egy bajnokságot a nyár felezésére, mintegy a
strandolási félidõt jelezvén.
Az I. Udvari Strandröpi Kupa július
12-én, szombaton délután zajlott, nagy
érdeklõdés mellett, nyolc csapat
részvételével. A résztvevõk az elsõ
mérkõzés alapján további körmérkõzéseket játszottak a nyertes, ill. a
vesztes csapatokkal. Az ilyen módon
megszületett elsõ helyet a „Csak menjen át!” elnevezésû csapat nyerte, a
megszokott érmek mellett kupával a
kezükben távozhattak.
Az I. Udvari Strandfoci Kupa egy
héttel késõbb július 19-én várta a
fiúkat. Öt csapat küzdött meg a kupáért, a legjobbnak ezúttal a Fazonok
csapata bizonyult. A visszavágón még
bizonyíthatnak, hiszen focista fiaink
minden évben nagyszabású strandfoci
bajnoksággal zárják a strandszezont. A
nagyok mellett kicsik is labdába
rúghattak, külön bajnokság várta õket,
majd a legkisebbeket egykapura lövõ
verseny. Így senki sem maradhatott
játék, elismerés, és érem nélkül.
A helyi sportegyesület és nyári
„vendégjátékosaink” szervezésében és
közremûködésével a hagyományos
strandfoci bajnokságra augusztus 16án, szombaton, de. 9 órától kerül sor a
balatonudvari strandon. Nevezni a
helyszínen lehet 4 fõs csapatokkal.
Nevezési díj: – várhatóan: 4.000.Ft/csapat.
Az egész Balatonon zajló szombat
délutánonkénti Mozdulj Balaton!

sportrendezvények zárására augusztus
23-án, Vonyarcvashegyen kerül sor,
ahol Balatonudvarit strandfocisaink és
röpiseink is képviselik majd.
Minden sportolónak, sportesemé-

nyeink résztvevõinek köszönjük egész
nyári aktivitásukat, a szezonra még
további jó játékot kívánunk, és kívánjuk, hogy jövõre is üssenek, rúgjanak
labdába!

Az udvari strandfocisok

Két pályán küzdöttek a strandröpisek a kupáért
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal telefonés fax: 87/449-266, 87/449-188,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.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, Lõrinczné Németh Lilla, fogadóórája minden hónap harmadik péntekén 10–11-ig.
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 tel. és fax: 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. Telefon: 87/714-007,
20/223-7282.

Fûszernövények a kertben II.
A fûszernövények illó- és aromaanyagai a sok napsütés hatására
alakulnak ki. Virágzáskor vagy a közvetlenül utána gyûjtött leveleikben a
legtöbb az illóolaj. Bár aromájuk frissen a legélvezetesebb, akaratlanul is
gondolunk tartósításukra, hogy a nyár elmúltával is örömünk leljük bennük. Tartósíthatunk szárítással, fagyasztással. Sõt „palackba is zárhatjuk”
kedvenceinket fûszerolaj, fûszerecet formájában.
Szárításhoz a levágott hajtásokat kis kötegekbe kötjük, és ha sárral,
porral szennyezettek lennének, hideg vízzel lemossuk õket. A kötegeket
ezután szellõs, árnyékos helyen akasztjuk fel száradni. Közvetlen napsütés ne érje õket, mert a napsugarak hatására az illóolajak elbomlanak. A
száradás – a nyári idõszakban – 6–8 napot vesz igénybe. Hosszabb ideig
ne hagyjuk a szabadban a kötegeket, mert beporosodnak, és rovarok
költöznek beléjük. A száraz kötegeket szétbontjuk, a leveleket lehúzzuk a
hajtásokról, és enyhén megmorzsoljuk. A leveleket ne törjük apróra, még
kevésbé porrá! Az így elõkészített, kellemes illatú fûszereket papír- vagy
tüllzacskóban, esetleg jól záródó fémdobozban vagy üvegedényben
tároljuk felhasználásukig.
A fagyasztás gyors és könnyû eljárás. De nézzük, mely gyógynövények alkalmasak a lefagyasztásra, és mi ennek a technikája. A
növényt alaposan mossuk meg, rázzuk le róla a nedvességet, majd helyezzük egy vágódeszkára és hagyjuk teljesen megszáradni. A snidlinget és a
citromfüvet aprítsuk fel fagyasztás elõtt.
Jól fagyasztható növények: bazsalikom, snidling, kapor, citromfû,
menta, zsálya, tárkony, kakukkfû.
Fûszerolaj készítéséhez széles szájú, jól záródó üvegre és friss – nem

túl karakteres ízû – olajra van szükség. Néhány hétig – fénytõl védve,
hûvös helyen – ebben az olajban áztatjuk a kiválasztott fûszereket. A
darabos vagy nagylevelû ízesítõket egészben adjuk az olajhoz, míg az
aprószemû, illetve porló fûszereket elõzõleg gézbe, vagy laza szövésû
vászonbatyuba kötjük. Az ízeket szabadon kombinálhatjuk. Példaként 5
dl olajhoz adjunk 6 babérlevelet, 1 kávéskanálnyi fekete borsot, 5 gerezd
fokhagymát, 2 kis fej hámozott hagymát és 3 darabka szerecsendió-virágot.
Fûszerecet készítésekor hogy milyen ecetet választunk, az a mi döntésünk: megteszi az általános a fehér borecet is, de vannak, akik a vörös
borecetet jobban kedvelik a szép színe miatt. Az almaecetet ha lehet
kerüljük, mert megváltoztathatja a fûszerek illatát. Ha túl vagyunk a
választáson – ami általában a legbonyolultabb része az ecetkészítésnek –
jöhet a kuruzslás. Az ecetet öntsük az üvegcsébe. Ehhez a mûvelethez
használjunk mûanyag tölcsért, mivel a fémtölcsér felületén baktériumok
tanyázhatnak, ami elronthatja az ecetünket. Ezután válasszuk ki, hogy
milyen fûszereket szeretnénk használni.
Tuszkoljuk a morzsolt növénydarabkákat a csinos ecetes kancsóba
ízlés szerint, amíg úgy nem látjuk, hogy nagyjából megtöltöttük.
Biztonságosan zárjuk le az üveget, majd helyezzük az ecetet egy napos
ablakpárkányra, ahol 2–3 hét alatt átitatódik a fûszerek aromájával.
Mindenkinek, aki kedvet kapott e látványként is kellemes
boszorkánykodáshoz kellemes idõtöltést és egyedi ízeket kívánok!
Bodorics Mariann ’Udvari Gazdaszer

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor.
Augusztus 17., vasárnap 14 óra, augusztus 31., vasárnap 14 óra.
Katolikus templom: Augusztus 16., szombat 19 óra, 19., kedd 19 óra, 24.,
vasárnap 9,30, 30., szombat 19 óra.
Fövenyesi katolikus kápolna: (Szeptember végéig minden vasárnap 8 óra.)
Augusztus 10., vasárnap 8 óra, 17., vasárnap 8 óra, 20., szerda 8 óra, 24.,
vasárnap 8 óra, 31., vasárnap 8 óra.

UdvariAKrónikás

XIV. ÉVFOLYAM 5. SZ.
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.
Körzeti megbízotti iroda
Balatonudvari: 06-30/380-7500
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János
06-20/545-9860, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/540-9113
E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.
Hibabejelentés: 06-40/330-330
DRV Vízmû Zrt: Balatonfüred,
Kossuth L. u. 33.
Balatonfüred: 87/581-510, 343-010
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,
40-949-000 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!
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
Ezúton is tájékoztatjuk olvasóinkat,
ügyfeleinket, hogy a polgármesteri
hivatal e-mail címe megváltozott. Az új
e-mail formátum:
jegyzo@balatonudvari.hu.
A továbbiakban ide várjuk
elektronikus leveleiket. Látogassák
községünk oldalát továbbra is a
www.balatonudvari.hu címen!

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. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

