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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Közmeghallgatás
Nyári közmeghallgatásunk idõpontja: augusztus 9., vasárnap délelõtt 10 óra.
Helyszín: Balatonudvari kultúrház (Kerkápoly u. 23.)
Ezúton is hívunk minden ingatlantulajdonost az alábbi napirendi pontokkal zajló ülésre:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi tevékenységérõl.
2. Tájékoztató a nyári szezon alakulásáról.
3. Egyebek.
Kérjük észrevételeivel, javaslataival Ön is járuljon hozzá településünk fejlõdéséhez, jövõjéhez,
aktuális problémáink megoldásához!

FELHÍVÁS
Tájékoztatom tisztelt ingatlan-tulajdonosainkat, hogy a balatonfüredi szeméttelep
2009. július 15. napjától nem üzemel, így a
lerakón hulladékot elhelyezni ezen idõponttól nem lehet. Eddig önkormányzatunk
különös gonddal járt el a települési
szemételtakarítás és szállítás területén. A
Probios elszállítás mellett saját munkával és
anyagi fedezettel oldottuk meg a településen
keletkezõ „gazdátlan” hulladékok eltávolítását. Mivel a szemétlerakó megszûnt, nem
tudjuk a továbbiakban ezt a tendenciát
követni. Ingatlantulajdonosainkat tisztelettel kérem, hogy a településünk ren-

dezettsége, tisztán tartása érdekében a felgyülemlõ háztartási és egyéb hulladékot
csak a kukákban, illetve a kukák melletti Probios szemeteszsákokban helyezzék
el, igazodva a szemétszállítás mindenkori rendjéhez és kérem, ugyanezen gondossággal járjanak el az õszi lomtalanítás
(2009. október 5., hétfõ) során is. Miután
nincs megfelelõ kapacitásunk – sem személyi, sem anyagi téren – a jövõben nem
tudjuk és nem kívánjuk megoldani a szemét
elszállítását, ezért kénytelenek vagyunk a
prevencióra helyezve a hangsúlyt NAPI
SZINTEN, egy kollégánk segítségével

ellenõrizni a községben azt, hogy az ingatlantulajdonosok fenti felhívásunknak eleget
tesznek-e. Amennyiben hivatalomhoz bejelentés érkezik, vagy kollégám jelzése
alapján tudomásomra jut, hogy illegális
szemétlerakás történt, kénytelen leszek a
19/2008. (XII. 15.) számú Önkormányzati
rendelet 13. §-a értelmében (továbbiakban:
Ör.) szabálysértési eljárást kezdeményezni
és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtani
azt, aki e rendeletben meghatározott rendelkezéseket megszegi, illetõleg nem tartja
be!
Nagy-Zvér Ildikó mb. jegyzõ

ÕSZI PROGRAMELÕZETES
KIRÁNDULÁS
A DUNA-KANYARBA
Helyi lakosaink kezdeményezésére, minimum 19 fõ jelentkezése esetén, kirándulást szervezünk. A tervezett idõpont:
szeptember 25–26. Úti cél: Dunakanyar,
Visegrád, Esztergom, igény szerint szlovákiai kitérõvel. Részvételi költség: busz és
szállás: kb. 10.000 Ft + belépõjegyek. Az ár

csak irányár, létszámtól erõsen függõ.
Jelentkezési szándékok jelzése után már
részletesen kidolgozott programot tudunk
biztosítani. Elõzetes jelentkezés: augusztusban, 30/226-83-46, Ihász Csilla, programszervezõnél.
MÁRTON NAPI BÚCSÚ
Novemberben talán már hagyományos-

nak nevezhetõ módon: gyermekprogramokkal, kirakodókkal, Márton napi lámpás készítéssel és lámpás felvonulással
ünnepeljük a Szent Márton naphoz kötõdõ
búcsúnkat.
Elõzetes információink után októberben
részletes, teljes programjainkról tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, az érdeklõdõket.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Gyakori kérdések – és válaszok – a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási
napjain.
– A szomszédom, utcabeliek panaszkodnak, amiért vasárnap délelõtt 10
órakor nyírom a füvet a házam/nyaralóm elõtt. Mikor engedélyezett az ilyen típusú zajkeltés?
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/
2007. (X. 01.) rendelete A környezetvédelemrõl 43.§.
43. §. (1.) A település belterületén
tilos minden olyan tevékenység (ipari,
kereskedelmi, szórakozási stb.), amely
mások üdülését, pihenését, nyugalmát
bármilyen módon zavarja.
(2) 13 órától 16 óráig, valamint 23
órától reggel 7 óráig a szabadban, nyitott
ajtajú, vagy ablakú helyiségben a
csendet hangos énekléssel, zenéléssel,
hangos utcai árusítással vagy más módon
zavarni tilos!
(3) A belterületen belül motoros
kerti gépek üzemeltetése este 20 órától
reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 óráig tilos!
(4) A rendelet szempontjából nappali
idõszaknak minõsül május 15. és
szeptember 15. közötti idõszakban
06–23 óra közötti idõszak, éjszakai
idõszaknak a 23–06 óra közötti idõszak.
Szeptember 15. és május 15. között a
nappali idõszak a 06–22, éjszaka 22–06
óra idõszaka. Az éjszakai idõszakban
mindennemû zavaró zaj keltése tilos.
– Hogyan oldhatom meg a hegyben,
hogy a háztartási hulladékot elszállítsa
a Probio?
A Probio elszállítja az autója általi
útvonalra kihelyezett PROBIO-s zsákba
elhelyezett szemetet. Csak az ilyen
zsákba helyezett hulladék kerül elszállításra, a más módon kitett, kiszórt
szemét nem. (Beszerezhetõ: Fûzfa Abc,
Fövenyes, Gazdaszer, Balatonudvari.)
Mint arról már több ízben is tájékoztattuk ingatlantulajdonosainkat a szemetelõk ellen határozottan fellépünk – több
helyen van kamerás megfigyelõ
készülék, mellyel az illegális szemetelõk
beazonosítása a törvény szerint bizonyítható módon megoldott, szabály-

sértési eljárás keretében 30.000 forintos
bírságra számíthat, aki ilyen módon
rongálja környezetünket.
– Mikor lesz lomtalanítás?
A következõ lomtalanítás: október
5-én, hétfõn. Kérünk mindenkit, hogy
az esedékes lomtalanítási naphoz szíveskedjék igazodni, a hulladékok kihelyezését csak ekkor tegye meg. Építési
hulladékot, veszélyes anyagot továbbra
sem áll módunkban elszállítani.
– Nem sétáltathatom a kutyámat a
strandon, még a strandi záróra után
sem?
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/
2007. (X. 01.) rendelete A környezetvédelemrõl, 51. §. értemében:
– NEM.
51. §. (1) Tilos ebet beengedni,
bevinni, illetve ott tartani (az õrzõ,
vakvezetõ, a munkakutya feladatot ellátó
ebet ide nem értve):
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b) üzletbe, vásárcsarnok, vagy piacra,
vágóhídra, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba,
c) oktatási, egészségügyi, szociális,
kulturális létesítmény és fürdõk,
strandok területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e) bölcsödébe, óvodába, iskolába,
diákszállásra, munkásszállásra,
f) játszótérre, homokozók területére,
g) strandfürdõ területére.
– Húsz éves egyetemista vagyok,
vásárolhatok diákjegyet a strandra?
Balatonudvari Község Önkormányzatának 5/2008. (V. 15.) rendelete
A strandok rendjérõl és belépõdíjairól
értelmében:
– NEM.
5. §. (1) A Fizetõ strandra, nyitvatartási idõ alatt belépõjegy ellenében
lehet bemenni.
(3) A 6 éven aluli gyermekek után
jegyet váltani nem kell, míg a nyugdíjasok és a diákigazolvánnyal (6-tól 18
éves korig) rendelkezõ tanulók az évente
érvényes kedvezményeket vehetik
igénybe.

(4) A megváltott, de fel nem használt
belépõjegyek érvényessége nem hoszszabbítható meg és vissza sem váltható.
– Mennyi az idegenforgalmi adó,
hogyan fizetendõ?
A vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó mértéke 280 forint, amely
interneten letölhetõ bevallási nyomtatványon a tárgyhót követõ 15-ig
összesítendõ, a hozzá tartozó befizetéshez a polgármesteri hivatal adó
irodájában vehetõ át csekk.
(A fentiekben érintett rendeletek
teljes szövege valamint további rendeleteink a www.balatonudvari.hu
weboldalunkon megtekinthetõk.)
PROBIO – SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
PROBIO szállítási napok augusztusban: heti kétszer, minden kedden és
szombaton, szeptembertõl azonban már
csak heti egy alkalommal lesz szemétszállítás.
VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT,
VIRÁGOS BALATONUDVARIÉRT
KERESSÜK A LEGSZEBB PORTÁT, KERTET BALATONUDVARIBAN ÉS FÖVENYESEN!
Nem csak a szemetelõkre kívánunk
gondot fordítani, de elismerjük, díjazzuk
a legszebb kerteket is. Idén nem önjelentkezés útján, hanem kiválasztással,
helyi szemlével kívánjuk kiszûrni a legszebbeket. Aki szeretne figyelmünkbe
ajánlani egy-egy szép, rendezett kertet,
küldje javaslatait ihasz.csilla@balatonudvari.hu e-mail címre, vagy telefonon is ajánlhat: 06-30-226-83-46.
TÁJÉKOZTATÓ POSTAI
SZOLGÁLTATÓHELY
MÛKÖDÉSÉRÕL
A posta igazgatóságának közlése
szerint 2009. augusztus 28-ig mûködik
még postai szolgáltatóhely Balatonudvari, Levendula u. 16. szám alatt (a
régi postahelyiségben). A szolgáltatóhelyen valamennyi postai szolgáltatás
igénybe vehetõ.
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 08.0013.40 óráig.
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MIT HOZOTT A SZEZON?

Egy nyaralófalu számára talán a legfontosabbat, a strandidõt, bizony néha
elfelejtette. Augusztus azonban még
szépíthet, reméljük még sok szép
hétvégét, köztük egy hosszú hétvégét,
aztán indiánnyarat tartogat számunkra
a szezonvég.
De ne menjünk mindjárt a dolgok
végére, hiszen még csak most nyitottuk az idei nyaralószezont, az idei
UDVARI FORGATAGot. Szép számmal vettek részt idén is a Marhahúsból készült ételek versenyén a helyi
és a távolabbi érdeklõdõk. A
Veszprém Megyei Gasztronómiai
Társaságnak nem volt könnyû dolga,
hiszen ennyi étel, szám szerint 62,
végigkóstolása nem kis munka,
értékelése, rangsorolása komoly terhet
ró az emberre, no meg a gyomorra.
Tavaly egyértelmûen hazai pályán
maradt a vándorserleg; idén nehezen
derült ki, vajon ki birtokolja a nyertes
számot, a bûvös 16-ost. Eláruljuk
azoknak, akik lemaradtak volna, a
nyertes ismét balatonudvari fõzõtudományát öregbíti, hitelesíti, hiszen a
helyi illetõségû Dávid Lajos – körzeti
megbízottunk – vehette át a vándorserleget, valamint az erre az alkalomra
korongozott edényeket.
A helyi értékeket, falunk hírnevét
öregbítette a szezonnyitó ünnepélyes
része utáni udvari borok borkóstolója
és a Balatonudvariról készült DVD
nyilvános „premierje” is. Ekkor ugyan
már esett az esõ, így külön jól esett az
embernek a kultúrház általi menedék
és program. Az idõ számlájára, a víz
kedvezõtlen hõmérsékletésre róható
még a vízi aerobik és az esti musi-

calbemutató elmaradása. A nap további eseményei, még az esti, esõ utáni
strandbál is zavartalanul folyhatott. Az
elmaradt programok bepótlására pedig
még ebben a szezonban adódik
lehetõség – reméljük.
Elsõ ízben várták strandjainkon
ÍZFORGATAGgal az érdeklõdõket,
ízlelõket. Ha éppen elmaradt az esti
esõ, szép számmal vették igénybe a
büfék által kedvezményesen kínált
finom ételeket. Erre idén még egyszer
adódik lehetõség, éppen lapunk megjelenésekor zajlik az udvari strand „kóstolója”, majd a következõ hétvégén a
fövenyesi strand büféi várják ezúttal
latinos ízvilággal és táncbemutatóval
az éhes nagyérdemût.
Ugyancsak esõ után, a felázott,
vizes színpad és strand, amely
leginkább a dolgok technikai hátterének árthatott volna, okozta az
IRIGY HÓNALJMIRIGY mûsorának kultúrházba zártságát is. Elmondható, hogy aki bejutott, vidám perceket
tölthetett a fiúkkal, akik nagyon barátságosan, közvetlenül várták a program
után is a rajongóikat, vendégeinket. Ha
a mintegy 300–350 fõ mellett kimaradt
százak mind a strandszínpad elõtti
„arénát” tölthették volna meg, bátran
írhatom, soha ennyi embert nem láthatott volna a strandi világot jelentõ
deszka. Így is nagyon jó hangulatú
nosztalgia buli kerekedett a strandi
táncparkettre meginvitáltak körében.
Talán egyszer valóban megtölthetjük
majd egy igazán kellemes, sokak
érdeklõdésére számot tartó programmal strandunkat egy kellemes nyári
estén…
Július végén végre felavattuk
strandfoci pályánkat, ami így is csak
másodszorra sikerült, nem túl jó
idõjárási viszonyok, ezáltal érdeklõdés
mellett. A legjobbnak, kupánk gyõztesének Németh Feri és csapata bizonyult. (II.: Vasút utca, III.: Józsi és a
haverok, IV.: KEFE csapata.)
Továbbra is focizhatunk minden
hétvégén még a szezonban a Mozdulj
Balaton szombati sportdélutánjai
keretében is. Itt érmekkel, alkalman-

ként más-más versenyekkel várjuk a
sport iránt elkötelezetteket.
Megkezdõdtek kápolnakoncertjeink is, mint mindig most is teltházzal, a korábbi évek ismertségének, sikerének okán fõleg a LightHouse
mûsorát elõzte meg nagy érdeklõdés.
Velük, ne feledjék, még szeptemberi
Halászléfõzõ versenyünk napján is
találkozhatnak a strandszínpadon.
Olasz tánccsoport kereste fel strandunkat az elsõ igazán strandolós,
kánikulai szombaton, ahol a fák árnyékában remek hangulatú zenélést,
táncolást csaptak, majd táncházzá
alakítva a strandot, akit lehetett
megtáncoltattak.
Még táncolhatunk, szórakozhatunk
ezen a nyáron, hiszen augusztus java
még hátra van.
A további nyári programokhoz,
nyári szezonhoz jó idõt, kellemes
idõtöltést kíván Balatonudvari Önkormányzata, esedékes programjainkról
lapunkban olvashatnak.
Ihász Csilla
GALÉRIA, HELYTÖRTÉNETI
GYÛJTEMÉNY
Augusztus 31-ig várja vendégeit a
balatonudvari Galéria.
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig
10–15 óráig.
Péntek: 10–16 óráig.
Szombat–vasárnap: 10–14 óráig.
Csoportos bejelentkezés esetén a
kiállítás megtekintése ettõl eltérõ idõben is lehetséges.
Tárlatvezetõ, információ: Kurucz
Istvánné /06-20-590-80-28./
A helyszínen megvásárolhatóak
különbözõ kiadványok – dvd, könyv –
Balatonudvariról, köztük Marton Jenõ
legújabb könyve is, melynek egy-egy
példányát (ingatlanonként) ajándékba
megkapnak ingatlantulajdonosaink a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben.
Kiállításaink:
Rácz Zita selyemfestményei.
Simon Gábor fafaragó alkotásai.
ÚJ KIÁLLÍTÁS: Babakiállítás: augusztus 16–23-ig.
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Irigy Hónaljmirigy

Olasz táncbemutató és táncház

LightHouse

Komoly munka folyik a játszóházban

Táncol a strand

Felavattuk az új pályát

„Mozdulj, Balaton!”
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Aktuális augusztusi, szeptemberi programok Balatonudvariban
Augusztus 6–9. ÍZFORGATAG 18 órától
naponta más-más büfé egységesen 790 Ftért kínálja akciós ételeit a balatonudvari
strandon.
Strandcikkek kedvezménye: egyes áruk
–20%!
Augusztus 6., csütörtök: Anna Büfé: Falusi
bableves, fánk, 3 dl üdítõvel.
Augusztus 7., péntek: Pizzéria: Bármely
pizza 3dl üdítõvel.
Augusztus 8., szombat: Hami Büfé:
Grilltál salátakörettel.
Augusztus 9., vasárnap: La’koma:
Halászlé, palacsinta (3 féle ízzel).
Augusztus 7., péntek 20,30: Török Ádám és
a Mini koncertje a balatonudvari strandon.
Augusztus 20., csütörtök: Szezonzáró programok: 19,30 „Kormorán” gyermekhangon a Dallamvilág Musical csoport
elõadásában, tûzgyújtás, SMS strandbál a
balatonudvari strandon.
Augusztus 22–23.: Hagyományos augusztus
20-i Strandfoci bajnokság a balatonudvari
strandon.
GYERMEKKUCKÓ JÁTSZÓHÁZAK
Augusztus 12., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció
10,00 órától a fövenyesi strandon, 14,00
órától a balatonudvari strandon.
Augusztus 19., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció
10,00 órától a fövenyesi strandon, 14,00
órától a balatonudvari strandon.
FÖVENYESI STRAND
Augusztus 14–16.: LATINOS ÍZFORGATAG a fövenyesi strandon 18 órától
naponta más-más büfé egységesen 790 Ftért kínálja akciós ételeit.
Résztvevõ büfék és ajánlataik:
Augusztus 14., péntek: Vén Kalóz:
Paradicsomos pfarfalle, spanyol almás lepény málnaöntettel.
Augusztus 15., szombat: Kagyló Büfé:
Mexikói tortilla.
Augusztus 16., vasárnap: Yankee Western
Pub: Chili con carne.
Augusztus 15., szombat: 19 óra Golding
TSE nem csak latin táncbemutatója a
fövenyesi strandon.
FÖVENYESI KÁPOLNA
Augusztus 21.: 19,00 Lévai Mária-hárfa koncert a fövenyesi kápolnában.

BABAKIÁLLÍTÁS
Galériánkban újabb kiállítást tekinthetnek
meg kedves Vendégeink.
Reborn, azaz élethû kisbabákból valamint
porcelánbabákból nyílik tárlatunk augusztus
15-én. A babák augusztus 23-ig a Galéria
nyitvatartási idejében tekinthetõk meg. A
„reborn” babák készítõje Kátai Valéria, a
porcelánbabák Molnárné Farkas Irén
gyûjteményének becses darabjai.
Mindenkit szeretettel várunk a babák
megtekintésésre!
SLIDE SC programja
PORT.HU BALATON MARATON
Versenykiírás Kajak.hu Balaton Mini
Marathon 15
Sajkodi öbölben közép hosszú távú kajak –
kenu – outrigger – sárkányhajó – evezõs mini
marathon és teljesítménypróba a Kajak.hu
támogatásával
Elsõsorban a tengeri kajakozás/kenuzás és
a Balaton népszerûsítése céljából rendezzük
versenyünket.
A hazai folyó, és sík vizekkel ellentétben a
Balatonon komoly hullámokkal küzdhetnek
meg a versenyzõk. Várunk minden lelkes
amatõr evezõst, teljesítmény túrázót, aki
kipróbálná magát a Balaton hullámos vizén
is.

Hajóosztályoknak külön kategóriát nyitunk, evezõsök, outriggeresek, kenusok,
kajakosok, tengeri kajakosok, sárkányhajósok
külön kategóriában versenyeznek. A táv teljesíthetõ egyéniben és csapathajóban is.
Idõpont: 2009 augusztus 29. (szombati
nap)
Rajt: Balatonudvari Strand 11.00. Cél:
Balatonudvari strand. Limit idõ: 3 óra. Táv:
15 km. Nevezés: – levélben: SLIDE SC. 1124
Apor Vilmos tér 23.; – e-mailben:
nevezes@seakayaking.hu.
–
Online:
www.seakayaking.hu/nevezes menüpont alatt
kérünk mindenkit regisztrálni.
Díjazások: 1–3 helyezettek érmek. 1–5.
Oklevél és értékes tárgyjutalom a szponzorok
felajánlásaiból.

UdvariAKrónikás

6 – 2009. AUGUSZTUS

ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Polgármesteri Hivatal telefon- és
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: Jegyzõi feladatokat
ellátó igazgatási fõelõadó: (Nagy-Zvér
Ildikó) csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi
Polgármesteri Hivatal illetékes, Szilágyi Réka építési ügyintézõ,

87/581–243, emelet 24. iroda.
Fogadóóra a Balatonudvari Polgármesteri Hivatalban minden hónap
második csütörtökén 8–9 óra között.
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, Szabó István, min-

den páros héten szerdán 14–15,30-ig
tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban. Elérhetõsége: 06-30/2394-699. 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.

Horgász és halászléfõzõ verseny
a balatonudvari strandon, szeptember 5-én

5,30 órától Nevezés a horgászversenyre a helyszínen:
a balatonudvari strandon. Egy bottal, max. 2 horoggal
lehet versenyezni, úszós vagy fenekezõs módszerrel,
önetetõ használata megengedett.
6,00–8,00 Horgászverseny.
8,00 Mérések.
10,00 Halászléfõzõ verseny (nevezési határidõ:
augusztus 30.)
FELHÍVÁS A HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENYEN
VALÓ RÉSZVÉTELRE
Elõzetes jelentkezést kérünk a versenyen részt
venni szándékozóktól az alábbiak szerint:
A nevezéseket bográcsonként kell megtenni, azaz
egy bogrács egy nevezés. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen halat a polgármesteri hivatal biztosít
minden jelentkezõ részére kb. 3 kg-ig – ez a halak
mérete miatt eltérhet – melyet a helyszínen a verseny
elõtt 9 órától, kizárólag 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 tûzifát, vizet a helyszínen biztosítunk.

Nevezni lehet Ihász Csillánál, a 06-30/226-8346-os
telefonszámon, valamint Tigelmann Jánosnál a 30/90297-87-es telefonszámon, ill. a Polgármesteri Hivatal
címén írásban. (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16., email: jegyzo@balatonudvari.hu). Nevezési határidõ:
augusztus 30.
A nap további programjai:
Kézmûvesek, népi iparmûvészek vására, nosztalgia
zene, míg készül a halászlé.
11,00 Bográcszene a parkolóban: DANIEL SPEER
BRASS.
13,00 HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY zsûrizésének
várható kezdete.
13,00–15,00 Zsûrizés.
15,00–16,00 LightHouse a strandszínpadon.
Kb. 16,00 Eredményhirdetések, díjátadások.
20,00 Dallamvilág Musical csoport Nosztalgiamûsora.
21,00 RO-KING strandbál.
Programjainkról további info: www.balatonudvari.hu,
kisbíró, plakátjaink, hirdetõink.
A kulturális turizmus évében mûemlékeinkkel, programjainkkal várjuk településünkre! A programváltoztatás joga fenntartva!

Anyakönyvi hírek:
Születés: Szeretettel köszöntjük Teklovics Barbara és Resze Norbert gyermekét,
Resze Mátét. Szüleinek gratulálunk, sok örömet, egészséget kívánunk a családnak!

XV. 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: 06-30/630-81-07
Sóvári Attila: 06-30/600-46-20.
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 lakossági ügyfélszolgálat, Kossuth L. u. 33.
Tel.: 06-40/240-240
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!
Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107
Vízi rendészet, Zánka
08-87/568-599.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai

Vízi mentõk segélyhívás 24 órás ügyelet
Zánka: 06-30/383-8383, 87/568-168

Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor augusztus 9., vasárnap 14 óra,
23., vasárnap 14 óra, 30., vasárnap 14 óra, szeptember 13., vasárnap 14 óra, 27., vasárnap 14 óra
Katolikus templom: Augusztus 9., vasárnap 9,30 óra, 15., szombat 9,30 óra, 19., szerda 19,00 óra,
23., vasárnap 9,30 óra, 29., szombat 19,00 óra, szeptember 6., vasárnap 9,30 óra, 12., szombat 19,00
óra, 20., vasárnap 9,30 óra, 26., szombat 19,00 óra.
Fövenyesi katolikus kápolna: szeptember végéig minden vasárnap reggel 8 óra. Augusztus 9., vasárnap 8 óra, 15., vasárnap 8 óra, 23., vasárnap 8 óra, 30., vasárnap 8 óra, szeptember 6., vasárnap 8 óra, 13., vasárnap 8
óra, 20., vasárnap 8 óra, 27., vasárnap 8 óra.

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!

UdvariAKrónikás

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs kiadó: Nagy-Zvér Ildikó
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

