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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K
STÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a
víziállások engedélyezése 2008. január 1-tõl
az elsõfokú építési hatóság (Balatonfüred
Város jegyzõje) hatáskörébe tartozik.
v

STRANDJAINK

A balatonudvari strandok idén június 20án nyitják meg kapuikat, és augusztus 24ig várják a fürdõzni vágyókat. A balatonudvari starnd nyitvatartási ideje: 8–18 óráig, ez
idõ alatt csak belépõjegy megváltása
ellenében lehet a strand területére belépni.
A STRANDOK TERÜLETÉN HORGÁSZNI SZIGORÚAN TILOS!
Köszönjük megértésüket!
v

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE

A PROBIO Zrt. májusban heti egy alkalommal, szombaton végzi a szemétszállítást.
A kukás szállítás mellett a Probio-szemeteszsákokban elhelyezésre kerülõ hulladék
is elszállításra kerül. Ezek a szemeteszsákok
a polgármesteri hivatalban és a fövenyesi
Fûzfa ABC-ben szerezhetõk be; a nagy zsák
315 Ft, a kicsi 255 Ft. Kérjük, hogy a szállítási napokat tartsák szem elõtt, továbbá
olyan helyre tegyék a szeméttel teli
zsákokat, ahol a Probio autója jár.
v

VIRÁGOS
MAGYARORSZÁGÉRT!
VIRÁGOS UDVARIÉRT!

– Irtsuk a gyomokat –
Településünk mindig nagy gondot fordít
a környezetünk alakítására, közterületeink
szépítésére.
Kiemelkedõen megszépültünk a 2005.
évben, a Virágos Magyarországért közterület

szépítõ verseny különdíját nyertünk el. Idén
ismét ringbe szállunk, benevezünk a versengésbe.
Versenytõl függetlenül ingatlantulajdonosaink – néhány kivételtõl eltekintve –
gyönyörû kertekkel, rendezett telkekkel rendelkeznek.
A néhány kivétel, az elhagyott, elhanyagolt ingatlanok hamar kitûnnek a többi
közül.
További veszélyt rejtenek a gyomok, a
parlagfû, amelyek az allergiásoknak okoznak kellemetlenségeket.
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 területének
rendben tartásával, lomtalanításával is
járuljon hozzá kis településünk vonzóbbá
tételéhez, akár az idei megmérettetés
közösen elért sikeréhez! (Pályá/z/zatok
rovatunkban helyi kertszépítõ versenyünkrõl
is tájékozzódjanak!)
v

LOMTALANÍTÁS

Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy június 2-án, hét-

fõn, gallyzúzást és lomtalanítást tartanak
önkormányzatunk alkalmazottai. (További idõpontok ez évben: augusztus 25. és
október 13.)
Kérjük Önöket, hogy 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! Lomtalanítási akcióink is hozzájárulnak a kulturált, rendezett vendégváró
település kialakításához.
A megjelölt idõpont be nem tartása esetén
szabálysértési eljárást indít a polgármesteri
hivatal. Akik nem június 11-én reggel 8
óráig helyezik ki a hulladékot, figyelmeztetés nélkül a maximális 30.000 forintos
pénzbírság kiszabására számíthatnak.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
községünk rendezettsége, tisztán tartása
érdekében mûködjenek együtt velünk a fentiek szem elõtt tartásával. Köszönjük.
v

HÁZI KEDVENCEINK

Amint közeleg a szép idõ, többen
tartózkodnak településünkön, többen
vesznek magukhoz házi állatot.
Községünkben nagyon elszaporodtak
télre a kóbor állatok, melyek lakosaink,
valamint az önkormányzat számára
komoly problémát jelentenek. Ezért
tisztelettel kérünk mindenkit, ha állatokat fogadnak be, és a továbbiakban
már nem áll módjukban gondozásuk,
jövõjükrõl gondoskodjanak. Menhelyre
történõ szállításuk az elõírt oltások teljesítése után lehetséges.
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NYÁRI ELÕZETES
UDVARI FORGATAG
(benne reneszánsz Udvari Forgatag)
NYÁRI FESZTIVÁL
Balatonudvariban
2008. június 27–szeptember 6. között
Helyszínek: Balatonudvari strand, Csónakkikötõ, Fövenyes strand, Fövenyes kápolna, kultúrház,

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
JÚNIUS 27-TÕL
„Közhírré tétetik” – kisbíró programajánlója
péntekenként a településen.
Gyermekkuckó-játéksarok, kézmûvesség gyermekeknek minden szerdán de. 10 órától a
fövenyesi strandon, délután 14 órától a balatonudvari fizetõ strandon.
Június 28., szombat: Szezonnyitó, fesztiválnyitó a balatonudvari strandon.
10,00: Marhahúsból készült ételek versenye.
További programok: Nordic Walking élménytúrák, Golding TáncSport Egyesület
bemutatója, Balatonfüredi Fúvószenekar,
borlovagok felvonulása.
18,00: Ünnepélyes szezonnyitó, fesztiválnyitó,
galéria megnyitó.
21,00: Tûzzsonglõrök produkciója a strandon.
21,30: Strandbál.
Július 5., szombat: 16,00 Halló fiúk, Helló
lányok! Zenés összeállítás gyermekeknek
kis- és nagy gondokról a fövenyesi strandon.
20,00: Valami kis szerelem... zenés kabaré a
balatonudvari strandon.
Július 12., szombat: 21,00 Küldök néked egy
nápolyi dalt! Olasz dalok és magyar slágerek
az Adriánusz Színpad elõadásában a csónakkikötõben.
Július 19., szombat: 19,00 Szabó István pánsíp mûvész koncertje a fövenyesi kápolnában.
Július 26., szombat: 16,00 Magyar népi programok a balatonudvari strandon. Nemezelés,
íjászat

19,00: Light House koncert a fövenyesi kápolnában.
Augusztus 2., szombat: 21,00 Török Ádám és
a Mini koncertje a fövenyesi strandon.
Augusztus 9., szombat: 20,00 Sissy Dance
showtánc bemutató a balatonudvari strandon.
Augusztus 16., szombat: Reneszánsz Udvari
Forgatag a balatonudvari strandon.
18,00 órától: Reneszánsz jelmezesek, évszázados komédiák és reneszánsz zenei est.
kb.: 21,00: tûzgyújtás a strandon.
21,30: Strandbál.
Szeptember 6., szombat: VI. Horgász és
halászléfõzõ verseny a balatonudvari
strandon.
Népi játszóház: íjászat, csuhézás. Borban a
vígasság – „avagy hogyan válik a magyar
muzsika és a szõlõ örökzölddé”.
kb.16,00: Eredményhirdetések.
20 órától: Strandbál.
További információ: www. balatonudvari.hu
ihasz.csilla@balatonudvari.hu
06-30/226-83-46 Ihász Csilla, programszervezõ.

KÖNYVTÁR
Könyvtárunk nyári nyitvatartása, június 1-tõl
augusztus 31-ig, a következõk szerint alakul:
Hétfõn és szerdán 17–18-ig várjuk a kedves
olvasókat.
Bocskay Balázs

PÁLYÁZ/Z/ATOK –
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 0630/226-83-46-os telefonszámot!
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UDVARI FORGATAG KERTJE
Önkormányzatunk ezen a nyáron a település
legszebb kertjeit külön is szeretné elismerni,
megjutalmazni. Ezért kérünk minden kedves
ingatlantulajdonost, ha kertjét, udvarát arra
érdemesnek tarja, jelentkezzen versenyünkre.
– Nevezhet minden balatonudvari ingatlantulajdonos ingatlanjának kertjével.
– Nevezési határidõ: 2008. június 20.
– A zsûri három alkalommal tekinti meg a
kerteket: júniusban a nevezést követõen, július
közepén, majd augusztus 20. elõtt.
– A kertekrõl fényképfelvétel is készül,
melyet internetes honlapunkon is megtekinthetnek.
– Internetes szavazásra is adunk módot,
augusztus 20-a után a balatonudvari.hu weboldalon.
– Az eredményhirdetésre szeptember 6-án a
VI. Horgász- és halászléfõzõ verseny napján
kerül sor.

ELÕZETES
FÕZÕVERSENYEINKRÕL
Önkormányzatunk 2008. nyarán is meghirdeti hagyományos fõzõversenyeit. Június 28-án
10 órától a marhahúsból készült ételek versenye zajlik, majd szeptember 6-án a horgászversenyt követõen 10 órától kerül sor a halászléfõzõ versenyre. Mindkét esemény helyszíne a
balatonudvari strand parkolója.
Elõzetes jelentkezést kérünk a versenyen
részt venni szándékozóktól. A korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen marhalábszárat vagy
marhacombot, illetve halat a polgármesteri
hivatal biztosít minden jelentkezõ részére 3 kgig, 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.
Amennyiben tûzifát igényelnek, a helyszínen
megtehetik, amit a versenyre történõ nevezéskor
is jelezzenek.
Nevezni mindkét versenyre lehet Ihász
Csillánál, a 06-30/226-8346-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 határidõk: június 10. és augusztus
24.
Várjuk érdeklõdésüket, jelentkezésüket!
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KULTÚR-HÁZUNK TÁJA
AMI EDDIG TÖRTÉNT

FARSANG
Nagyszabású alakoskodásunk idén
igazán jól sikerült, már évek óta nem
láttunk annyi jelmezest, mint legutóbbi
farsangunkon. Tizennégy gyermek és
négy felnõtt bújt álarc mögé, hogy
megmutassák magukat. A helyszínen
verbuválódott zsûri alig gyõzte a pontozást, és hogy nehéz dolguk volt, azt
senki sem vitatta a jelenlévõk közül.
A felvonulás után sorversenyek
következtek, ahol a szülõk sem úszták
meg talicskázás nélkül... A délután
folyamán minden fánk elfogyott,
amiket a gyerekek délelõtt készítettek.
A forraltbor versenyre kevesen neveztek ugyan, de a forró italok azért hamar

elkeltek. A tombola, és az értékes fõdíj
ugyancsak fokozta a hangulatot.
Ezúton is köszönetet mondunk a
fõdíj felajánlójának a Gerlóczy Café &
Restaurant értékes vacsora utalványáért.
Aki idén lemaradt, jövõre még csatlakozhat!
III. BOR- ÉS II. BORKORCSOLYA VERSENY
A finom nedûk kedvelõi és mesterei
idén is megmérettették boraikat versenyünkön. Elsõ alkalommal szerveztük külön szakmai zsûrizéssel a programot. A zsûri tagjai a Balatonfüred és
Környéke Borút Egyesület képviselõi
voltak. A résztvevõk száma ugyan a

A fánksütõk csapata

Nehéz dönteni a borbíróknak

tavalyin alul maradt, de a délután milliõje nem.
A szakemberek véleménye kísértetiesen összecsengett a közönség
álláspontjával, így mindenki bírálatát
tükrözi a végeredmény:
Az év borosgazdája, már második
alkalommal, Pintér István Csaba lett,
alig lemaradva tõle Szabó Gyula szintén aranyérmes bora. Az év boros gazdaasszony címet Meilinger Gézáné
borkorcsolyái nyerték el.
Valamennyi díjazottnak és résztvevõnek gratulálunk, találkozzunk
június 28-án, Udvari Forgatagunk
nyitó ünnepségén, ahol a díjak, elismerések átnyújtására kerül sor.
HÚVÉT
A nyuszi idén sem felejtette el az
udvari gyerekeket, ellátogatott kultúrházunkba is. A tojásfestés, barkácsolás, nyuszicirógatás mellett a legizgalmasabb esemény az ajándékok
keresése volt. Ízelítõül a képek.

Nyuszik készülnek ajándékba

Versenyre fel!

NÕNAP, FIÚNAP
Tizedik alkalommal köszöntötték
községünkben a hölgyeket az urak és
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lelkes gyermekeink munkáját, Ender
Patrícia, Fodor Kata, Horváth Franciska, Marton Dominika, Molnár
Rebeka, Rempsperger Virág Panna,
Sötét Klaudia, Bocskay Ádám és
Varga Gábor szereplését.
Ihász Csilla

Az igazi nyuszi

fordítva. Hogy sikeres volt-e a két
mûsor, mindeki eldönthette maga, de
emlékeztetõül néhány kép a jeles
eseményekrõl, a hangulat mindenesetre önmagáért beszélt... A mûsorokról
készült DVD-felvétel megtekinthetõ,
beszerezhetõ a polgármesteri hivatalban, kérje a programszervezõtõl.
IDÕSEK NAPJA
Minden évben kivirul a természet,
és e napon még a nap is ragyog, hogy
a falu idõseit köszöntse. Szerény létszámban, de remek hangulatban tölthették a helyi Vöröskereszt vendégei
ezt a kellemes áprilisi délutánt.
Hagyományosan a legkisebbek mûsora
köszöntötte a jelenlévõket, majd a
helyi lányok-asszonyok süteményei,
vendéglátása szolgálta a szépkorúak
kényelmét. Tangóharmónikásunkra
idén sem lehetett panasz, mindenki
megelégedésére muzsikált. Az ajándékcsomagokat
önkormányzatunk
ajánlotta fel. Köszönjük minden
közremûködõ segítségét, különösen

MÁJUSFA
A hagyományos májusfaállítással
vette kezdetét az idei május is. A közös
díszítés, és a fa felállítása 2008. április
30-án 18 órától kezdõdött a kultúrház
elõtt. Ezt követõen a májusfaállítás
közremûködõit, rövid májusköszöntõnk után, borkóstolóra invitáltuk.
CIVILEK ÖSSZEFOGÁSA
Május 10-én, szombaton, hagyományteremtõ céllal balatonakali civiljei egésznapos programra hívják a
környékbeli szervezõdéseket. Kerékpárral indul útra reggel 3 csapat Balatonakaliból, hogy Dörgicsén, Zánkán, és községünkben a helyi nonprofit szervezeteket felkeressék, üdvözöljék, majd a csatlakozókkal együtt
kerékpározzanak vissza Akaliba, ahol
egésznapos programok várják a
vendégeket.
Sport, vetélkedõk, közös bográcsos
ebéd, gyermekprogramok gondoskodnak a szórakozásról. Akinek az esti
hazakerekezés után még marad
energiája, akár az esti bálban is levezetheti azt. Minden helyi civil szervezõdést kérünk ezúton is, hogy csatlakozzon a projekthez!
NOSZTALGIA EST
A pünkösd a nagy vígasság ideje,
zenés nosztalgiaesttel köszöntjük

A gyengébb nem az erõsebb?
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strandunkon a közelgõ nyarat május
10-én és 11-én 20,30 órától.
MÁJUSFA KITÁNCOLÁS
Május utolsó hétvégéjén elbúcsúzunk májusfánktól. A kitáncolásra május 30-án, pénteken 18 órától kerítünk
sort a kultúrháznál. Rövid folklor
programunk után borkóstolóra hívjuk
vendégeinket. Másnap este nosztalgia
zene mellett a strandon is kitáncoljuk a
májusfát.
FOKTÕI GYERMEKNAP
KEDVEZMÉNNYEL
Testvértelepülésünk május 31-én
tarja hagyományos falunapját. A jeles
eseményre minden falunkbélit szívesen fogadnak, egésznapos programokkal várják a látogatókat. Önkormányzatunk szervezésében idén is indítunk
buszt Foktõre, melynek indulása
várhatóan reggel 6-kor esedékes a
Fenyves Presszó elõl. A részvételi költség, mely az utazást és egésznapos
programokat is magába foglalja 2.500
forint, a 14 év felettieknek.
Gyermekeink ingyenesen vehetnek részt a programon, gyermeknapi ajándékként, illetve a mûsorainkban, programjainkban való
önzetlen munkájuk elismeréseként!
Kérünk mindenkit, éljen a lehetõséggel, csatlakozzon a kirándulókhoz,
hogy e Duna-parti rendezvény részesei
lehessenek! A részletes programot
rövidesen minden háztartásba eljuttatjuk. A helyet jelenetkezési, ill.
befizetési sorrendben van módunk biztosítani. (Jelentkezés a programszervezõnél.)
Tiszteljék meg rendezvényeinket!
Programjainkról további információkhoz juthat internetes oldalunkon, plakátjainkon, szórólapjainkon
vagy a programszervezõtõl.
MOZDULJ BALATON!
32 településen 40 sportszervezõ
közremûködésével, közel 320 szervezett programnapon, a fõszezonban
(2008. június 21. és augusztus 16.
között) 9 hétvégén egy idõben,
négy–tíz sportágban várják a strandokon a sport szerelmeseit.
Balatonudvari is ismét mozdul, mindenkit várunk a régi sportpályák és
sportágak mellett új vízi sporteszközökkel, sportkapukkal, új streetball palánkunkkal június 21-tõl.
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A Balaton elsõ és Európa minden
bizonnyal egyik legszebb fekvésû
golfpályája hamarosan megnyitja
kapuit.
9 pályaszakasz elõreláthatólag
május végén, a teljes golfpálya pedig
várhatóan a nyár végén kerül átadásra.
A pálya a világszerte elismert golfpályatervezõ, Hans-Georg Erhardt tervei alapján, magyar és külföldi golfspecialista kivitelezõk közremûködésével, mintegy 300.000 m3 föld megmozgatásával, 30.000 m2 felületû dísztó kialakításával, valamint 15 tonna fûmag elvetésével épült.
A Balatonudvari és Örvényes között, Tihany szomszédságában 67 hektáron elterülõ pálya, 60 méter szintkülönbséggel rendelkezik.
Négy pályaszakasz erdõvel övezett,
a táj szépségét 11 dísztó, õsnádas, és a

Royal Balaton Golf & Yacht Club
A kikapcsolódás új dimenzióját hozza
a Balaton partjára
vidékre jellemzõ szõlõültetvények
gazdagítják. Területe határos a
Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal, és

Yacht Club
A vitorláskikötõ Balatonudvari területén, a
Fövenyesi strand közvetlen szomszédságában
valósul meg. A meglévõ személyhajó-molófej
meghosszabbításával, modern kikötõhelyek kialakításával épül meg egy 133 hajó befogadására
alkalmas, 1,3 ha vízfelülettel rendelkezõ vitorláskikötõ. A vendégmólók a Fa Nándor-féle, a víz
szintjéhez alkalmazkodó, úszó módszerrel készülnek. A kikötõ 2000 m2 beépítettségû szárazföldi
létesítményével, 120 fõs étteremmel, szaunával,
valamint õrzött parkolóval és 21 apartmannal
várhatóan 2009. tavaszától várja a vizek szerelmeseit.

Tájékoztatás
a Balatonudvari
Öböl Csónakos Egyesület
tagjainak
Értesítjük a Balatonudvari Öböl Csónakos
Egyesület tagságát, hogy a május 30-ára meghirdetett közgyûlést késõbbre halasztjuk. A kikötõ
építési engedélyhez az engedélyezõ hatóság
pótlólagos adatkiegészítést kért.
Ennek teljesítése folyamatban van. Az eljáró
hatóság döntése után tudjuk kitûzni a közgyûlés új
idõpontját.
A mostani kikötõ rendbetételéhez társadalmi
összefogásra számítunk. A közcélért tenni akaró
tagtársakat június 7-én 9 órára várjuk a kikötõbe!
Tigelmann János, elnök
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részben természetvédelmi terület. A
magával ragadó balatoni panoráma
mellett igazi különlegességnek számít
a pálya területén található felhagyott
kõbánya, amelynek körbejátszása a
tapasztalt golfozók számára is igazi
kihívás.
Az erdõs, tó- és bánya menti, nyílt
és ligetes pályaszakaszok változatossága kezdõ és professzionális golfozók számára egyaránt felejthetetlen
élményt tartogat.
A Royal Balaton Golf & Yacht Club
megkülönböztetett figyelmet fordít a
jövõ golfnemzedék nevelésére, hazánkban egyedüliként, 10 éves kor
alatt – szülõi felügyelet mellett – díjmentes gyakorló és golfpálya használatot biztosít gyermekek részére.
Royal Balaton Golf & Yacht Club

Fûszernövények a kertben I.
A szárított fûszerek íze egy idõ után megszokottá, unalmassá válik.
Aromájuk gyakran túl erõs – hiába használjuk a receptben elõírt mennyiség
felét –, vagy a tárolás során elveszítik ízüket.
A bevásárlóközpontokban kapható cserepes fûszernövények sem az
igaziak. Mi hát a megoldás?
Keressünk a kertben, konyhában, teraszon (gyakorlatilag valamennyi
fûszernövény termeszthetõ cserépben), vagy erkélyen egy aprócska helyet,
ahová naponta legalább 6 órán keresztül besüt a nap. Ide ültessünk fûszernövényeket. Nem foglalnak sok helyet, mutatósak, és ételeinket különlegessé varázsolják.
Fûszernövényeket nevelhetünk magról vagy palántaként is megvásárolhatjuk. A magok elvetésekor jól olvassuk el az ültetési tájékoztatót!
Legtöbbjük fényre csírázik. Ne takarjuk be földdel. Jól elõkészített
porhanyós talajra vessük, finoman öntözzük meg és ne hagyjuk kiszáradni a
vetést.
A citromfû (Melissa officinalis) már kora tavasszal gyönyörû, sokak
kertjében mégis mostoha, mivel mindenhova szétszórja magvait. Az év elején friss, zöld levelei nagyon mutatósak, de ahogy megyünk bele a nyárba
elvesztik fényüket, lazán lógnak. Ilyenkor nem kell sajnálni a növényt!
Vágjuk le földig, hogy újra kihajtson. Így a magok széthullását is megakadályozhatjuk és nem fog annyira szétterülni sem.
Ha megtesszük ezt az egyszerû lépést, a citromfüvet nagyon is érdemes
termeszteni, akár fûszerkertben, akár egy hagyományos virágágyásban. Ha
elsétálva mellette megdörzsölünk egy-két levelet, erõs citromillat tölti meg
a levegõt. A citromfû sokféleképpen felhasználható, pikáns ételekhez és
desszertekhez is kiváló. Üdítõ italok készítéséhez is használják.
Ezt a növényt könnyû magról ültetni, de kora tavasszal tõosztással is szaporíthatjuk, vagy ugyanekkor vett tõdugványról. A citromfû nem szereti ha
kiszárad, és legjobban a folyamatosan nyirkos, de nem túl nedves talajban
fejlõdik. Jól alkalmazkodik a talaj pH-jához. Árnyékban és napon is jól
fejlõdik. Fagytûrõ, ezért az áttelelés nem okozhat problémát.
Bodorics Mariann, Udvari Gazdaszer
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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

SPORT – SPORT – SPORT

A BALATONUDVARI SPORTEGYESÜLETRÕL
2008. április 6-án megkezdõdtek a 2007–2008. évi
bajnokság tavaszi fordulói. Csapatunk változó sikerrel
szerepelt az eddig lezajlott mérkõzéseken. A folytatásról a késõbbiekben beszámolunk.
Csapatunk a német származású Eberhart Wolf balatonudvari nyaralótuljadonostól, egyik legfõbb egyéni
szponzorunktól, egy melegítõ garnitúrát kapott

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.

ajándékba, melyet az egész csapat nevében szeretnénk
megköszönni a mellékelt fényképpel is.
Tavaly õsszel Laurencz Rudolf vállakozótól egy teljes sprotfelszerelést kaptunk, amit szintén nagyon
köszönünk az egész csapat nevében.
Részt vettünk a Magyar Kupában is, de sajnos a
mérkõzésen kikaptunk a III. osztályban szereplõ
Pécselytõl, így nem jutottunk el a további fordulókba.
Mórádi Tibor elnök
PÜNKÖSDI KUPA
Elsõ ízben Pünkösd apropójából, pünkösd ünnepén
került megrendezésre ez a labdarúgó kupa. Mára a rendezvény hagyománya, neve megmaradt, viszont idõpontja minden évben június elsõ hétvégéjére tevõdött
át. Idén június 7–8.-án várjuk a csapatokat a mérkõzésekre. A sorsolás szombaton 9 órakor kezdõdik, majd
a labdarúgásé a fõszerep. Jelentkezni dr. Simon
Istvánnál lehet (20/92-41-017), ugyanitt érdeklõdhetnek a részletes programok felõl is.

Anyakönyvi hírek:
SZÜLETÉS:
Szeretettel köszöntjük községünk két legifjabb lakóját: Szabó László és Dégi Viktória
leányát Reginát, valamint Fodor Tamás és Varga Hajnalka kisfiát, Boldizsárt.
Gratulálunk a szülõknek, gyermekeiknek jó egészséget, hosszú, boldog éveket kívánunk!
HALÁLOZÁS:
Búcsúzunk Pálfi Istvánnétól, nyugudjék békében.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
REFORMÁTUS TEMPLOM: Minden második
vasárnap délután 14 órakor, május 4., vasárnap 14
óra, május 11., vasárnap 14 óra, május 25., vasárnap
14 óra, június 8.,vasárnap 14 óra.
KATOLIKUS TEMPLOM: Május 4., vasárnap
9,30 óra, május 10., szombat 19 óra, május 18., vasár-

nap 9,30 óra, május 24., szombat 19 óra, június 1.,
vasárnap 9,30 óra, június 9., szombat 19 óra, június
15., vasárnap 9,30 óra.
FÖVENYESI KATOLIKUS KÁPOLNA: (Húsvéttól
szeptember végéig) Minden vasárnap 8 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
06-20/545-9860, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/540-9113
E.ON Rt. Veszprém
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. 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
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

