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Udvari
Krónikás
A

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

SZEZONT NYITOTTUNK
Kitártuk kapuinkat, várjuk vendégeinket
egész nyáron, hogy bemutathassuk településünket, hogy szabadságuk idején nálunk
töltõdjenek és frissüljenek fel. Hagyományainknak megfelelõen a szezonnyitó nagyrendezvénnyel vágtunk neki a strandszezonnak.
Idén is sokan gyûltek össze, hogy a nyarat
fõzéssel, tánccal, sporttal, és mindenek elõtt jó
kedvvel köszöntsék. A településünk nevével
szorosan összefonódó szív alakú sírkövek felkeresését, helyi nevezetességek megtekintését,
kádármesterünk, Varga Sándor, meglátogatását
is szolgálták programjaink, különösen a
települést bemutató Nordic Walking élménytúrák.

A zsûri mellett az elsõ helyezettek
vendégei is elégedetten kóstoltak

A délelõtt folyamán negyvenhat bográcsban
fõztek ki valami jót, olyan jót, hogy 11 arany
minõsítést adott ki a Veszprém Megyei
Gasztronómiai Egyesület tagjaiból álló zsûri.
Kós Lajos mesterszakács, konyhafõnök és Dr.
Bóka István országgyûlési képviselõ a helyi
Czaun – Teklovics József párosnak adta át az
elsõ díjat, a vándorserleget pedig Szilágyi

Istvánné adta tovább, kétévnyi jól kiérdemelt
birtoklás után; mint mondta nagy örömmel,
hiszen régi „fõzõkollégákat” tisztel az urakban.
A nyári vakáció a gyerekeknek is szórakozást kell, hogy nyújtson – kezdetét vették
nyári gyermekprogramjaink is a Bohócálom
címû színpadi zenés mûsorral, hogy aztán
egész nyárra invitálják a legkisebbeket szerdai
strandi játszóházainkba, szombati sportprogramjainkra.
A forróságot a színpadra felvonuló táncos
lányok nyári divatbemutatója csak tovább
fokozta.
Komolyra váltva a balatonfüredi fúvósok
muzsikálása jelezte szezonnyitó ünnepünk
kezdetét. Két kiállítás is megnyitotta kapuit ez
alkalomból galériánkban.
A jól megérdemelt jutalmazások sem maradhattak el ezen a meleg nyári estén sem. Az
év boros-gazdaasszonyát, Meilinger Gézánát,
és az év borosgazdáját, Pintér Csabát is
köszöntöttük a további díjazottak mellett,
borlovagokká pedig dr. Soós János és Szabó
Gyula válhattak az ünnepélyes próbatétel és
eskü után.
Kisbíróink Marton János és két kis társa,
Bocskay Ádám és Varga Gábor tavaly nyári
munkájuk elismeréséért kaptak oklevelet, jutalmat, hogy idén is dobolhassák, harsoghassák
nyári rendezvényeinket:
„Közhírré tétetik: Itt a nyár, megkezdõdött
az idei Udvari Forgatag!”
Fergeteges tûzzsonglõr produkcióra gyûltek össze nagyon szép számmal vendégeink
este a strandon, és maradtak látványos programunk után is a balatoni éjszakában, strandbálunkon. Hûvös, enyhülést adó nyári éjszakáinkból még sokáig nem fogyunk ki, éljenek
a lehetõséggel, frissüljenek velünk!

KÖZMEGHALLGATÁS 2008. AUGUSZTUS 10-ÉN 10 ÓRAKOR
A BALATONUDVARI KULTÚRHÁZBAN!

Amatõr költõk estje
után könyvbemutató
és alkotói est

A tavalyi amatõr költõket megszólító és
mozgósító program után idén minden mûvészeti
ág képviselõit hívjuk egy összmûvészeti estre a
helyi kultúrházba július 25-én, pénteken este
19,30 órakor. Könyvbemutatóval egybekötött
verses, zenés kiállításunk a Zenélõ versek –
verselõ képek címet viseli. Közremûködik a
Kéringer család összefogásával balatoni
nyaralókból, lokálpatriótákból valamint balatonudvari lakosokból álló alkotóközösség.
Várjuk minden korosztályból azon amatõr
vagy professzionalista elõadók jelentkezését,
akik örömmel részt vesznek e közös alkotásban,
mûveik, munkásságuk megmutatásában.
Jelentkezés, további információ 30/226-8346-os telefonszámon (Ihász Csilla, programszervezõ).
Kéringer András
VÁNDOR ÉNEK (részlet)
Nézd! Az égen a Nap ragyog!
Mondd a szívnek – A Fény vagyok!
Járj e Földön s láss csodát!
Tárul a Lét, hív az Élet!
Sokan várják szép zenédet!
Zengve lendülj! Dalra fel!
Könnyes úton, mord sötétben:
Tudd! Tiéd a Tér a bércen!
S ne félj, míg a szív dobog!
Feljõ a Hold sápadt fénnyel,
Hív a völgy és hív az éjjel!
Te légy a láng, mely lobog!
Tizennyolc év még nem távlat,
Ám, ha szárnyad megtaláltad:
Szállj! A fény már Egy Veled!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖZMEGHALLGATÁS
Kérünk mindenkit, hogy véleményét,
építõ kritikáját, észrevételeit ossza meg
velünk következõ, augusztus 10-ei,
közmeghallgatásunkon. Számítunk õszinte észrevételeikre, bizalmukra, hozzászólásaikra. Kérünk mindenkit, községünk érdekeit szem elõtt tartva, gondolják
át, mi válhatna javunkra, mi szorul fejlesztésre, pótlásra; majd észrevételeiket
osszák meg velünk a kultúrházban tartandó közmeghallgatásunkon! Számítunk
önökre!
Nyári közmeghallgatásunk idõpontja: augusztus 10. délelõtt 10 óra. A
meghallgatás helyszíne: Balatonudvari,
Kultúrház.
l
POSTAI SZOLGÁLTATÓHELY
MÛKÖDÉSE
2008. június 2-tõl szeptember 26-ig
postai szolgáltató hely mûködik
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.
l
STRANDJAINK MÛKÖDÉSÉRÕL
A Balatonudvari Fizetõ strand június 20. napjától augusztus 24. napjáig
üzemel. A strand napi nyitva tartási
ideje 8 órától 18 óráig tart. Ez idõben
csak belépõjegy megváltása mellett
lehet a strand területére belépni.
A Képviselõ-testület a Fizetõ
Strand belépõjegyeinek árát 2008.
évben az alábbiak szerint állapította
meg :
Napi teljes árú
300,- Ft
Napi kedvezményes
200,- Ft
Heti teljes árú
1.800,- Ft
Heti kedvezményes
900,- Ft
Idény teljes árú
8.000,- Ft
Idény kedvezményes
4.000,- Ft
Az árak a 20 %-os áfát tartalmazzák.
A Fövenyesi Szabad strand június
23-tól augusztus 20-ig várja a strandolókat.
l
JÓTANÁCSOK FÜRDÕZÕKNEK
Csak kijelölt strandokon fürödjön!
Szív- és légúti betegségben szenve-

dõk, mozgásukban korlátozottak soha
ne fürödjenek egyedül!
Fürdõzés elõtt használja a zuhanyzót!
Hat éven aluli, illetve úszni nem
tudó 14 éven aluli gyermekek csak felnõttek felügyeletében fürödjenek!
Soha ne ugorjon ismeretlen mélységû vízbe!
Szeszes ital fogyasztása vagy hasonlóan ható szer, kábultságot elõidézõ
gyógyszer bevétele, fogyasztása után
halassza el a fürdõzést!
Felhevült testtel soha ne ugorjon a
vízbe!
Ha mód van rá, ne fürödjön egyedül!
l
LOMTALANÍTÁS –
GYOMTALANÍTÁS
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a következõ
lomtalanítási alkalom, augusztus 25.
lesz. (További idõpont: október 13.)
Kérjük Önöket, hogy majd 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!
Sajnos, már ezen a nyáron is sok
esetben érkezett bejelentés gazos területekrõl, ill. kollégáink folyamatos
ellenõrzése is alkalomról-alkalomra
talál gondozatlan telkeket, ingatlanokat.
Önkormányzatunk környezetvédelemrõl szóló 10/2007. (X. 01.) 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.
Felhívjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bírságolást
szigorúan vesszük.

Kérünk mindenkit, hogy községünk
rendezettsége, tisztán és szépen tartása
érdekében mûködjenek együtt velünk
a fentiek szem elõtt tartásával.
Köszönjük.
l
ADÓ-SAROK
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A helyi adó törvény (Htv.) 2009.
január 1-jétõl hatályba lépõ módosításai az építmény- és a telekadót jelentõsen megváltoztatja.
A módosítás új adót nem vezet be,
azonban adóalap változást eredményez, mely szerint az önkormányzat
– a m2-ben számított hasznos alapterület (jelenleg ez alapján adóztatunk);
– a korrigált forgalmi érték (kevés
önkormányzat alkalmazta);
– a számított érték (ingatlanadó) közül választhat.
Bármelyik módozat kerül bevezetésre, a régi bevallások adatait nem
tudjuk alapul venni, mivel az építmény, az épület, a lakás, a hasznos
alapterület, a kiegészítõ helyiség, az
üdülõ fogalma is változni fog.
Az új bevallások benyújtására elõreláthatólag január–február hónapban
hívjuk fel az ingatlantulajdonosokat.
Ezen idõpontban Önök közül kevesen
tartózkodnak itt, ezért kérjük, hogy a
nyár folyamán egy kis idõt szakítsanak
a felmérésre az alábbiak szerint.
– Az épület(ek), építmény(ek) bruttó
alapterülete (külsõ méret).
– Az épületben, épületrészekben
található valamennyi helyiség, helyiségenkénti alapterülete.
– Az épülethez tartozó fedett, és három oldalról zárt külsõ tartózkodók
alapterülete.
– Az 1,90 m belmagasságot el nem
érõ terület.
A felmérési adatokat kérjük gondosan õrizzék meg, hogy a tél folyamán
külön ezért ne kelljen ideutazni, és a
kiküldésre kerülõ bevallási nyomtatványt pontosan kitöltve, határidõben
tudják visszaküldeni.
Közös érdekünkhöz mindenkinek jó
egészséget, további szép nyarat kívánunk.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Udvari Forgatag (benne RENESZÁNSZ UDVARI FORGATAG)
NYÁRI FESZTIVÁL BALATONUDVARIBAN 2008. június 27–szeptember 6. között
Helyszínek: Balatonudvari strand, Csónakkikötõ, Fövenyes strand, Fövenyes kápolna, Kultúrház,

Augusztus 9., szombat 17 órakor Szalai György
„ZENEKÉPEK 2008.” kiállításának ünnepélyes megnyitója.

Állandó programok:
Június 20-tól augusztus 16-ig szombat
délutánonként Mozdulj Balaton! sportprogramok, kupák a balatonudvari strandon.
„Közhírré tétetik” – kisbíró programajánlója
péntekenként a településen.
Július 2-tõl Gyermekkuckó – játéksarok,
kézmûvesség gyermekeknek minden szerdán
délelõtt 10 órától a fövenyesi strandon, délután
14 órától a balatonudvari fizetõ strandon.

Fövenyesi strand
Gyermekfoglalkozások, koncert, amit szabadstrandunk kínál még a nyárra.
Július 16., szerda 10 órakor Gyermekkuckó.
Július 23., szerda 10 órakor Gyermekkuckó.
Július 30., szerda 10 órakor Gyermekkuckó.
Augusztus 2., szombat 21 órakor Török Ádám és
a Mini koncertje.
Augusztus 6., szerda 10 órakor Gyermekkuckó.
Augusztus 9., szombat órakor Vízibomba csata,
ügyességi (vízi)játék.
Augusztus 13., szerda órakor 10 Gyermekkuckó.

Balatonudvari strand
Nosztalgia estekkel várjuk kéthetente vendégeinket a strandbejárat elõtti kis térre, amely
ilyenkor táncparketté válik. Sportprogramjainkkal hetente kedveskedünk látogatóinknak.
Július 23., szerda 14 órakor Gyermekkuckó.
Július 26., szombat 16 órakor Népi mûhely:
Nemezelés, íjászat.
Július 30., szerda 14 órakor Gyermekkuckó.
Augusztus 6., szerda 14 órakor Gyermekkuckó.
Augusztus 7., csütörtök 10–16–18 órakor
Balaton Marathon! program fogadása, közös
futás, gyermekmûsor a színpadon vetélkedõvel, zenével majd sztárkaraokee.
Augusztus 9., szombat 20 órakor Sissy Dance
showtánc bemutató.
Augusztus 13., szerda 14 órakor Gyermekkuckó.
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
Kultúrház
A forró esték komoly témákat is tartogatnak,
a kortárs mûvészetek és alkotók, fiatal tehetségek megmutatását kultúrházi programjaink
tûzik célul.
Július 25., péntek 19,30 órakor Könyvbemutatóval egybekötött verses, zenés kiállítás
Zenélõ versek – verselõ képek címmel, helyi
kötõdésû alkotók közremûködésével.
Augusztus 8., péntek 19 órakor Nemzetközi
fuvolatábor záró koncertje.

Fövenyesi katolikus kápolna
Négy alkalommal várjuk a komolyzene kedvelõit a remek akusztikájú, hangulatos kápolnába!
Július 19., szombat 19 órakor Szabó István pánsíp mûvész koncertje .
Július 26., szombat 19 órakor Light House ír és
népi indíttatású világzenei koncert.
Augusztus 2., szombat 19 órakor Light House
koncert.
Augusztus 3., vasárnap 19 órakor Fuvolahangverseny

hétköznaponként 10 és 15, valamint hétvégeken
10 és 14 óra között várja az érdeklõdõket.

Rácz Zita selyemképei és Bakos Gyula
szobrai jól megférnek egymás mellett

Az UDVARI GALÉRIA bemutatja, és
tisztelettel meghívja Önt SZALAI GYÖRGY
„ZENEKÉPEK 2008” c. kiállítására 2008.
augusztus 9-én, szombaton délután 5-kor. Örömmel várjuk a Kerkápoly utca sarkán az Udvari
Galériában barátainkkal és meghívott elõadó
vendégeinkkel együtt.
A kiállítást megnyitja Bálint János Lisztdíjas fuvolamûvész.

Ne feledje!
Szeptember 6. szombat VI. Horgász és
halászléfõzõ verseny a balatonudvari strandon.
A versenyek mellett népi játszóház,
szórakoztató mûsorok, eredményhirdetések,
strandbál várja kedves vendégeinket!
További információ: www. balatonudvari.hu.
ihasz.csilla@balatonudvari.hu. 30/226-83-46.
Ihász Csilla, programszervezõ.
Udvari Galéria
Helytörténeti kiállítás, idõszaki tárlatok
Marton Jenõ igazgatása mellett Nagy András
közremûködésével helytörténeti galériánk június
20-tól augusztus 20-ig várja a látogatókat.
Szezonnyitónk alkalmából nyílt meg Rácz Zita
alkotómûvész és ifj. Bakos Gyula szobrász és
kõfaragó kiállítása, mely augusztus 20-ig lesz
látható. Az alkotások a helyszínen meg is
vásárolhatók. A galéria díjmentesen látogatható,

Szalai György alkotása

Könyvtár
Könyvtárunk nyári nyitvatartása, június 1-tõl
augusztus 31-ig, a következõk szerint alakul:
hétfõn és szerdán 17-tõl 18 óráig várjuk kedves
Olvasóinkat!
Bocskay Balázs
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JUBILEUMÁHOZ ÉRKEZETT A „MOZDULJ BALATON”!
2008. június 21-én ötödik alkalommal
indult útjára a „Mozdulj Balaton” sportrendezvény sorozat, melyet idén már 33 Balatonparti település egy-egy strandján bonyolítanak le.
A rendezvénysorozat lényegérõl kérdeztük
a sorozat fõszervezõjét, Bartsch Jánost.
– Mit kell tudni a „Mozdulj Balaton” rendezvénysorozatról?
– 2004-ben, amikor a programsorozatot
kialakítottuk, két fõ célt tûztünk magunk elé.
Az egyik célkitûzésünk az volt, hogy a
tóparti települések strandjain alakítsanak ki
több, sportolásra alkalmas helyszínt, pályát.
Abból indultunk ki, hogy ma már a strandokon jellemzõnek kellene lennie a homokos
röplabda, foci, kézilabda pályáknak, a szilárd
burkolatú streetball pályáknak, a füves
lábtenisz, és tollaslabda pályáknak. Jellemzõen ilyeneket talál az üdülõ vendég a külföldi strandokon is. A „Mozdulj Balaton” rendezvénysorozattal az új pályákat korszerû
sporteszközökkel, hálótartókkal, kapukkal,
palánkkal szereljük fel, és biztosítjuk a
sportoláshoz szükséges sportszereket is.
A másik célkitûzésünk az volt, hogy
bõvüljön a sportprogram kínálat a
településeken, legyen több sportrendezvény a
strandokon. Ezért szombatonként – ebben az
évben június 21., 28., július 5., 12., 19., 26.,

augusztus 2., 9., 16-án –, délutánonként a
helyi sportszervezõ hirdet és az igényeknek
megfelelõen szervez sportrendezvényeket. A
helyi versenyek díjazását is megoldottuk, a
gyõztesek és helyezettek érem-díjazásban
részesülnek. Lényegesnek tarjuk, hogy a
részvételért nevezési díjat nem kell fizetni.
– Az idén kisebb jubileumához érkezett
a sorozat. Hogyan alakult az elõzõ négy év?
– 2004-ben kilenc település, 2006-ban
újabb 10 (ekkor csatlakozott Balatonudvari
is) és 2007-ben újabb 2 település csatlakozott.
Az elsõ évben megközelítõen 7 ezer fõ vett
részt a szombatonként szervezett programjainkon. 2005-ben több mint 20 ezer fõt,
2006-ban már több mint 27 ezer fõt, 2007-ben
pedig 32 ezer 304 fõt regisztráltak a rendezõk. Az elsõ évben 39 új pályát jelöltek ki
az önkormányzatok, 2005-ben 32, 2006-ban
42, 2007-ben újabb 26 pályával bõvült a
sportolásra alkalmas helyek száma. A helyi
szervezõktõl arról kaptunk információt, hogy
a külföldiek körében is sikert aratott a
programsorozat. Egy felmérésünk eredményeként a több ezer válaszadó 71%-a jó
kezdeményezésnek tartotta és tartja a strandokon a sportpályák kialakítását, a feltételek
javítását, a szervezett programokat. Örülnek
annak is, hogy a hét többi napján önszervezõ
módon használhatják térítésmentesen a

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 halászléfõzõ verseny napján kerül sor.
Várjuk a csinos, bátor hölgyek jelentkezését, hogy a
legszebbet választhassa Balatonudvari! Amennyiben
nincs módja fényképes jelentkezését e-mailben eljuttatni, vagy további információkra lenne szüksége, hívja
a 30/226-83-46-os telefonszámot!

pályákat. Tapasztalataink szerint nagyon
sokan élnek is a lehetõséggel.
– Vannak-e újítások az idei nyáron?
Az idén Tihany csatlakozott a sorozathoz.
Így június 21-én 33 település egy-egy strandján indítottunk. Már régebben is gondolkodtunk vízben is elhelyezhetõ sporteszközök
gyártatásáról és kipróbálásáról. Idén mind a
33 település strandját elláttuk vízben is
használható sporteszközökkel, és új
sportágként bevezettük a petanque-ot.
– Végezetül kik biztosítják a programsorozat pénzügyi feltételeit?
– A programsorozat részét képezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság kiemelt szabadidõsport rendezvénysorozatának. Onnan
kaptunk minden évben – így az idén is –,
támogatást. Természetesen a Balaton
Fejlesztési Tanács, mint a programsorozat
„gazdája” támogatja a rendezvénysorozatot.
A résztvevõ önkormányzatok a pályák
építésén, folyamatos karbantartásán túl
pénzzel is hozzájárulnak a programsorozat
lebonyolításához.
Jó nyarat, jó idõt, sok sikert kívánunk a
sportolóknak! Találkozzunk július 19-én,
délelõtt 9 órakor a balatonudvari strandon, strandfoci kupa várja a csapatokat!

UDVARI FORGATAG KERTJE –
KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS
Önkormányzatunk ezen a nyáron a település legszebb kertjeit
külön is szeretné elismerni, megjutalmazni. A június végéig
szerény számban jelentkezõk kertjeit már folyamatosan
figyeljük, fotózzuk. A kertekrõl készült felvételek hamarosan
honlapunkon is megtekinthetõek lesznek. A lefotózott kertek
internetes szavazására is adunk módot, augusztus 20-a után a
balatonudvari.hu weboldalon.
Kicsit bõvítjük a versenyt, módot adva a településünkön
sétálóknak, szomszédoknak, átutazóknak, egy-egy szép kert
megnevezésére. Kérjük tehát, ha elbûvöli egy gondos, szép kert,
nevezze meg, hogy közönségszavazással bekerüljön a szép
udvarok sorába. Sok-sok említésre különösen érdemes kert
gazdája nem delegálta kertjét a vetélkedésbe, a szerény gazdáknak mutassuk meg, milyen szépségek kerülnek ki kezeik gondos
munkája alól, ismerjük fel és el kertépítésüket.
Az eredményhirdetésre szeptember 6-án a VI. Horgász- és
halászléfõzõ verseny napján kerül sor.
Jelentkezés, további információ 30/226-83-46-os telefonszámon (Ihász Csilla, programszervezõ).
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Mutass jó példát!
Balaton Maraton 2008.
Immár 5. alkalommal kerül megrendezésre a Mutass jó példát! Balaton
Maraton. A programsorozat célja,
hogy minél több emberhez eljuttassa
Az Út a Boldogsághoz kisfüzetet,
mely útmutató egy tisztább, boldogabb
és sikeresebb jövõ eléréséhez. A program gyerekek kezdeményezése alapján indult el egy SZEBB VILÁG
reményében. Ezen gyerekek váltófutás
formájában napi 5 km-t futnak a
Balaton körül, hogy jó példát mutassanak az embereknek, hogy létezik
egy szebb világ, csak a mi feladatunk,
hogy létrehozzuk azt.
Az idei évben óriási programsorozattal kedveskednek nekünk a
programsorozat szervezõi. Aki csak
akar, bátran csatlakozhat a futókhoz,
hogy részesévé váljon egy SZEBB
JÖVÕ megteremtésének.
A programsorozat 2008. augusztus
1-tõl 10-ig tart majd, a Balaton különbözõ településeit érintve.
Mutass jó példát!
Balaton Maraton 2008.
CSATLAKOZZ
EGY SZEBB VILÁGHOZ!
Balatonudvari Strand– augusztus 7.
csütörtök
– 10 óra: 5 km futás. Indulás a strandról.
– 16 óra: Egy szebb világ elõadás,
nyereményjátékok (kb. 30–45 perc).
– 18 óra: Koncert (kb. 30 perc).

2008. JÚLIUS – 5

A Royal Balaton Golf & Yacht Club
Július 12-tõl már 9 lyukkal várja minden
kedves vendégét a Royal Balaton Golf &
Yacht Club!

A pálya felsõ szakaszának teljes
elkészültével erdei és ligetes szakaszok,
valamint a klub nevezetességének számító
örvényesi kõbánya is körbejátszható lesz!
Látogasson el klubbunkba és élvezze a páratlan balatoni panoráma mellett a golfozás
örömeit!
Versenynaptár a 2008. évre
Július 19., szombat Balaton Golf Kupa I. stableford RBG

Július 26., szombat, Balatoni Borok
Golfversenye, 4 man scramble, RBG
Július 29., kedd Junior Tour Magyar Golf
Augusztus 2., szombat, Balaton Golf Kupa
II., stableford, RBG
Szeptember 6., szombat, Balaton Golf Kupa
III., stableford, RBG
Szeptember 20., szombat, Speed Golf (9 vagy
18 lyukon), RBG
Október 11., szombat, Balaton Golf Kupa IV.,
stableford, RBG

50%-OS KEDVEZMÉNY DIÁKOKNAK
A Royal Balaton Golf & Yacht Club
komolyan gondolja az új golf generáció kinevelését. E kezdeményezés keretében, minden diákigazolvánnyal rendelkezõ fiatal
50%-os kedvezménnyel vehet részt a klub
által szervezett négyórás golfkurzusokon. Az
oktatás során az érdeklõdõk megismerkedhetnek a golf alapjaival, a különbözõ ütéstípusokkal és szabályokkal – a Balaton
Golfakadémia egyik kitûnõ oktatója,
Wilheim István segítségével. A Royal
Balaton Golf & Yacht Club ingyenesen biztosítja az oktatáson résztvevõknek a gyakorlópálya-, ütõ- és labdahasználatot. A négyórás
oktatás négy fõs csoportok esetén 2550
Ft/fõ/óra.

PÁLYÁZ/Z/ATOK – VI. Halászléfõzõ verseny
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 a
késõbbiekben tájékoztatjuk tagjainkat.
Tigelmann János elnök

A nagy sikerû marhahúsos ételek versenye után szeptember elején a halászlé, ill. hallé
fõzõ versenyünk kerül megrendezésre. Az esemény helyszíne a balatonudvari strand
parkolója lesz, ahol számos kísérõ programokat is kínálunk.
Elõzetes jelentkezést kérünk a versenyen részt venni szándékozóktól. A korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen halat a polgármesteri hivatal biztosít minden jelentkezõ
részére, 3 kg-ig, melyet a helyszínen, a verseny elõtt, 9 órától, a felállított bográcsoknál
lehet átvenni. Bográcsonként kell a nevezéseket megtenni, az ételeket a helyszínen
elkészíteni. A további alapanyagokról mindenki maga gondoskodik, csakúgy, mint a fõzõ,
ill. sütõ alkalmatosságokról is. A helyszínen biztosítunk tüzifát, vizet.
Nevezni lehet Ihász Csillánál, a 30/226-8346-os telefonszámon, valamint Tigelmann
Jánosnál a 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.
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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.

Tájékoztató az önkormányzat 10/2007. (X. 01.)
a környezetvédelemrõl szóló rendeletébõl az ebtartás szabályairól
Felhívjuk kedves ingatlantulajdonosaink figyelmét, hogy házi kedvenceik tartása, befogadása esetén
vegyék figyelembe a tartásukra
vonatkozó szabályokat. (Írásunk csak
a leggyakoribb kérdésekkel és problémákkal foglalkozik, a teljes rendelet
honlapunkon megtekinthetõ.)
Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy
köteles gondoskodni arról, hogy az eb
a közterületet, a lakótársak közös
használatú helyiségeit, udvarát ne

szennyezze. Az esetlegesen okozott
szennyezõdést köteles azonnal eltávolítani.
Tilos ebet beengedni, bevinni, ill.
ott tartani (az õrzõ, vakvezetõ, a munkakutya feladatot ellátó ebet ide nem
értve):
a) vendégforgalmat lebonyolító
nyilvános helyiségbe;
b) üzletbe;
c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény és fürdõk,
strandok területére;

A szemétszállítás rendje
A PROBIO Zrt. júniustól augusztus végéig heti két
alkalommal, kedden és szombaton végzi a szemétszállítást. A kukás szállítás mellett a probiós szemeteszsákokban elhelyezésre kerülõ hulladék is elszállításra kerül, azonban nyomatékosan kérünk min-

d) ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézmény épületébe;
e) bölcsödébe, óvodába, iskolába,
diákszállásra, munkásszállásra;
f) játszótérre, homokozók területére.
Az eb tulajdonosa – ha elhelyezésérõl, tartásáról nem képes, vagy
nem akar gondoskodni – köteles felajánlani az ebet az állatvédõ szervezetnek (alapítvány, egyesület stb.),
illetve a gyepmesteri telep részére. A
gyepmesteri telep a felajánlott ebet
köteles átvenni.

denkit, hogy csak a Probio autója általi útvonalra
helyezze el a hulladékot, mivel csak innen szállítják el.
Ellenkezõ esetben esztétikailag és higiéniailag is
károsítjuk magunkat, településünket. Tavaly nyáron,
sajnos, több ízben riasztották dolgozóinkat illegális
szemétlerakatokhoz, felgyülemlett hulladékhoz.
Kerüljük, hogy utcáinkat szeméttel csúfítsuk el.

Anyakönyvi hírek:

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 06-20/9524-945
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

HALÁLOZÁS: Búcsúzunk Kruczler Ernõtõl és Szita Kálmántól. Nyugodjanak békében.
Hozzátartozóiknak részvétünket fejezzük ki.

Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai

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!

Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor. Július 20., vasárnap 14 óra, augusztus 3.,
vasárnap 14 óra, 17., vasárnap 14 óra.
Katolikus templom: Július 13., vasárnap 9,30 óra, 19., szombat 19 óra, 27., vasárnap 9,30 óra, augusztus 2.,
szombat 19 óra, 10., vasárnap 9,30 óra, 16., szombat 19 óra, 19., kedd 19 óra
Fövenyesi katolikus kápolna: (Szeptember végéig). Minden vasárnap 8 óra. Július 13., vasárnap 8 óra, 20.,
vasárnap 8 óra, 27., vasárnap 8 óra, augusztus 3., vasárnap 8 óra, 10., vasárnap 8 óra, 17., vasárnap 8 óra.
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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

