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Udvari
Krónikás
A

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Balatonudvari Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját hagyományos szezonnyitójára,

Udvari Forgatagának indítására
2009. június 27-én, szombaton
bemutató, zenél a Balatonfüredi
Fúvószenekar, borlovagok, felvonulás a kultúrházhoz.
18,00 Szezonnyitó, Galéria megnyitó,
eredményhirdetések.

A NAP PROGRAMJAI:
10,00 Marhahúsfõzõ verseny zenei
aláfestéssel, hangulatalapozással.
Kézmûvesek, népi iparmûvészek
vására.
Kb. 13–14,00 Zsûrizés, kóstolások. A
Veszprém Megyei Gasztronómiai
Társaság értékel, elnök: Domonkos
Miklós.
15,00 Szezonnyitó vízi aerobic a strandon.
17,00 órától a posta téren capoeire

GALÉRIA, HELYTÖRTÉNETI
GYÛJTEMÉNY
Nyitva tartás: június 1–augusztus 31.
Hétfõtõl csütörtökig 10–15 óráig.
Péntek: 10–16 óráig.
Szombat–vasárnap: 10–14 óráig.
Csoportos bejelentkezés ettõl eltérõ
idõben is lehetséges.
Tárlatvezetõ: Kurucz Istvánné
(06-20-590-80-28).
Kiállítás Rácz Zita selyemfestményeibõl június 27-tõl.
Simon Gábor fafaragó kiállítása júliustól.
A helyszínen megvásárolhatóak különbözõ kiadványok – dvd, könyv –
Balatonudvariról.

19,00 Balatonudvari várja Önt! –
filmbemutató, borkóstoló a kultúrházban.
20,00 Nosztalgiamûsor a Dallamvilág
Musical Csoport elõadásában.
21,00 RO-KING STRANDBÁL.
A nap folyamán a balatonudvari
strand belépõdíj váltása nélkül látogatható!

Közmeghallgatás
Nyári közmeghallgatásunk idõpontja: augusztus 9., vasárnap délelõtt 10 óra.
Helyszín: Balatonudvari kultúrház.
Kérjük észrevételeivel, javaslataival Ön is járuljon hozzá településünk fejlõdéséhez, jövõjéhez!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
VÁLTOZATLA ÁRON
STRANDOLUNK!
A balatonudvari képviselõ-testület
döntése értelmében továbbra is kedvezõ, tavalyi áron látogathatják vendégeink a balatonudvari strandot.
A Balatonudvari Fizetõ strand június 20-ától augusztus 23-ig várja a
vendégeket. A strand napi nyitvatartása: 8 órától 18 óráig.
Ezt követõen sem zár be a strand,
csupán a pénztár.
Nyitvatartási 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.
JEGYÁRAK:
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 ÁFÁ-t tartalmazzák.
A fövenyesi szabadstrand július 1tõl augusztus 23-ig üzemel.
A horgászat a strandokon tilos.
Kérjük, ne veszélyeztessék a strandolókat, környezetünket! Az elmúlt
néhány hétben két alkalommal is kiszálltak a csopaki Balatoni Nemzeti
Park szakemberei, hogy horgot nyelt
hattyúknak segítsenek. A nyári strandolás során számos esetben kell a vízimentõknek is horoggal dolgozniuk,
leggyakrabban gyermekeink lábából
kell eltávolítani ezeket.
TÁJÉKOZTATÓ POSTAI
SZOLGÁLTATÓHELY
MÛKÖDÉSÉRÕL
A posta igazgatóságának közlése
szerint 2009. június 22-tõl augusztus
28-ig ismét mûködik postai szolgáltatóhely Balatonudvari, Levendula u.
16. szám alatt (a régi postahelyiségben.) A szolgáltatóhelyen valamennyi
postai szolgáltatás igénybe vehetõ.
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–
13.40 óráig.

KÖRNYEZETÜNKÉRT –
szemétszállítás, lomtalanítás,
gaztalanítás
Önkormányzatunk idén két alkalommal tart lomtalanítást. A tavaszi
sikeres akció után õsszel lesz mód a
feleslegessé vált holmik kihelyezésére,
elszállíttatására. Kérünk mindenkit,
hogy az október 5-én, hétfõn esedékes lomtalanítási naphoz szíveskedjék
igazodni, a hulladékok kihelyezését
csak ekkor tegye meg. Építési hulladékot, veszélyes anyagot továbbra
sem áll módunkban elszállítani. Köszönjük együttmûködésüket és megértésüket.
A folyamatos kukás szemétszállítást
a PROBIO végzi, ez június, július és
augusztus hónapokban a keddi és
szombati napokon esedékes. Az
önkormányzat 19/2008. (XII. 15.) rendelete szabályozza a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi
szolgáltatásokat. A rendelet értelmében mindenkinek kötelessége az ingatlanon keletkezõ települési szilárd hulladék összegyûjtése és elszállíttatása.
Amennyiben túl sok a felgyülemlõ
hulladék, a kukák mellett probiós szemeteszsákokban helyezzék el azokat.
Probiós zsákok a balatonudvari
Gazdaszerben és a fövenyesi Fûzfa
ABC-ben besze-rezhetõek.
Ápolt környezetünkhöz tiszta, rendezett telkeink, kertjeink is hozzátartoznak. Az elhanyagolt, gazos telkek
hamar szembetûnnek, bejelentésre
kerülnek. 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. Helyszíni
szemléink és bejelentések alapján
azonnal eljárunk, felszólítjuk a tulajdonosokat az ingatlanok mielõbbi
rendbetételére. Kérünk azonban mindenkit, hogy erre ne kerülhessen sor,
megfelelõ idõben lépjen fel a gyomok,
parlagfû, gazok elterjedése ellen. A
rendelet megsértése szabálysértési
eljárást von maga után, mely szerint

30.000 forint bírsággal sújtható a
szabálysértõ.
Köszönjük együttmûködésüket
településünk tisztántartása, rendezettsége érdekében!
(A fenti – és további rendeletek –
teljes szövege internetes honlapunkon
elérhetõ, megtekinthetõ.)
AZ EURÓPAI PARLAMENTI
VÁLASZTÁS HELYI EREDMÉNYEI
Balatonudvariban a választási névjegyzékben szereplõk száma 351 fõ
volt. Ebbõl 202 fõ járult az urnák elé
június 7-én, vasárnap. Valamennyi
szavazat érvényes volt.
Az érvényes szavazatok száma
listánként
1. FIDESZ-KDNP
152
2. SZDSZ
3
3. MCF ROMA Ö.
0
4. MUNKÁSPÁRT
1
5. MSZP
24
6. JOBBIK
9
7. LMP-HP
4
8. MDF
9
MARTON JENÕ:
FEJEZETEK BALATONUDVARI
NÉPÉLETÉBÕL, NÉPRAJZÁBÓL
Képviselõ-testületünk döntése alapján a kiadványt, ingatlanonként egy
példányt, ajándékba megkapják lakosaink. Átvételük a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási idõben történik.
A kiadvány a 91–93. oldalán a
hordókészítés leírása néhány ponton
félreérthetõ, ezért Varga Sándor kádármestert következõ lapszámunkban
megkérdezzük a hordókészítés tudományának menetérõl.
BALATONUDVARI
ÖBÖL CSÓNAKOS EGYESÜLET
KÖZLÉSE
Július 27-én, szombaton délelõtt 10
órától taggyûlést tart szervezetünk. Az
összejövetel a helyi kultúrházban lesz.
Részletes napirendünket tájékoztató
levelünkben és az interneten olvashatják majd. Kérdéseikkel forduljanak
az egyesület vezetõségéhez, elnökéhez. (Tigelmann János 30/902-9787.)
Valamennyi tagunkat várjuk gyûlésünkre.
Egyesület elnöksége
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UDVARI FORGATAG – 2009
„Közhírré
tétetik” –
kisbíró programajánlója
pétekenként
a településen.
A kidobolás péntekenként 18 órától
indul Fövenyesen, ahol az Erkel
utcában, a Fûzfa ABC-nél, a szolgáltató ház elõtt, a Strand utcai kiszolgálóegységek elõtt, valamint a strandon két helyen lesz látható, hallható.
Ezt követõen a Madách Imre utcában,
a Zsindelyes Csárdánál, a Dr. Bálint
Gábor utcában, majd a büfé elõtt, a
Petõfi utcában, a Posta téren, a Kultúrház elõtt, két vagy három helyen a
balatonudvari strandon, a Balaton utcában, a Levendula Étteremnél, a Kis
utcában, az Árpád utcában, a Vasút
utcában és a Kúti kertek utcában pergetik a dobokat, hirdetik az aktualitásokat.
A Mozdulj Balaton! program keretében június 20-tól augusztus 15-ig
minden szombat délután ingyenes
sportversenyeken, kupákon vehetnek
részt a balatonudvari strandon aktívan
pihenõk.
Július 1., szerda GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció
10,00 órától a fövenyesi strandon,
14,00 órától a balatonudvari strandon.
Július 2–5. ÍZFORGATAG a balatonudvari strandon. 18 órától naponta más-más büfé egységesen 790
forintért kínálja akciós ételeit.
Strandcikkek kedvezménye: egyes
strandpapucsok -20%!

Részt vevõ büfék és ajánlataik:
Július 2., csütörtök: Hami Büfé: Grilltál salátakörettel.
Július 3., péntek: La’koma: Csülkös
pacal sós burgonyával.

Július 11.: STRANDFOCI PÁLYAAVATÓ KUPA (jelentkezési határidõ: július 9.) esti bográcspartyval,
nosztalgia esttel. Strandcikkek
kedvezménye: egyes táskák -20%!
Július 10–12. MAGYAROS ÍZFORGATAG a fövenyesi strandon. 18
órától naponta más-más büfé egységesen 790 forintért kínálja akciós
ételeit.
Részt vevõ büfék és ajánlataik:
Július 10., péntek: Kagyló Büfé:
Tócsis szelet fûszeres sültburgonyával.

Július 4., szombat: Anna Büfé: Gyümölcsleves, lecsós szelet rizzsel,
3dl üdítõvel.

Július 11., szombat: Yankee Western
Pub: Zöldfûszeres csirkemell rizszsel, lekváros palacsinta.
Július 5., vasárnap: Pizzéria: Bármely
pizza 3dl üdítõvel.

Július 12. vasárnap: Vén Kalóz: Palóc
töltött káposzta csülökkel.

Július 4., szombat: Ricsi Kupa a balatonudvari sportpályán. 9,00
megnyitó, sorsolások 10,00 mecscsek.
Július 8., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció
10,00 órától a fövenyesi strandon,
14,00 órától a balatonudvari strandon.
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Július 15., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció 10,00 órától a fövenyesi
strandon, 14,00 órától a balatonudvari strandon.
Július 18., szombat 20,30 óra: Sztárvendég a balatonudvari strandon:
IRIGY HÓNALJMIRIGY, majd
nosztalgia party.

Július 22., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció 10,00 órától a fövenyesi
strandon, 14,00 órától a balatonudvari strandon.
Július 25.: A reneszánsztól Haydnon
át – koncert a fövenyesi kápolnában a „Haydn emlékév”
jegyében, a DOBOGÓ elõadásában.
Július 29., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció 10,00 órától a fövenyesi
strandon, 14,00 órától a balatonudvari strandon.

Augusztus 1., szombat LightHouse
koncert a fövenyesi kápolnában.
Augusztus 5., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció 10,00 órától a fövenyesi
strandon, 14,00 órától a balatonudvari strandon.
Augusztus 6-9.: ÍZFORGATAG a balatonudvari strandon 18 órától
naponta más-más büfé egységesen
790 forintért kínálja akciós ételeit.
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 koncert a balatonudvari strandon.
Augusztus 12., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció 10,00 órától a fövenyesi
strandon, 14,00 órától a balatonudvari strandon.
Augusztus 14-16.: LATINOS ÍZFORGATAG a fövenyesi strandon
18 órától naponta más-más büfé
egységesen 790 forintért 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 Gol-
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ding TSE nem csak latin táncbemutatója a fövenyesi strandon
Augusztus 19., szerda: GYERMEKKUCKÓ játszóház, gyermekanimáció 10,00 órától a fövenyesi
strandon, 14,00 órától a balatonudvari strandon.
Augusztus 20., csütörtök: Szezonzáró programok: 19,30 „Kormorán”
gyermekhangon a Dallamvilág csoport elõadásában, tûzgyújtás, strandbál a balatonudvari strandon.
Augusztus 21., 19,00: Lévai Máriahárfa koncert a fövenyesi kápolnában.
Augusztus 22–23.: Strandfoci bajnokság a balatonudvari strandon.
Szeptember 5.: 6,00 Horgászverseny
– nevezés a helyszínen 5,30-tól.
10,00 Halászléfõzõ verseny (nevezési határidõ: augusztus 30.)
Kézmûvesek, népi iparmûvészek vására, zenél a DANIEL SPEER
BRASS, LightHouse, strandbál.
Nyári programjainkról bõvebb
info: www.balatonudvari.hu, kisbíró, plakátjaink, hirdetõink.
A kulturális turizmus évében
mûemlékeinkkel, programjainkkal
várjuk településünkre!
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CIVIL HÁZ – masszázs, kozmetika, fodrászat
A balatonudvari Levendula utcai, korábban
szolgálati lakás (Levendula u. 10.), teljes felújítása, szolgáltató házzá alakítása megtörtént.
Az így kialakított szolgáltató hely mûszaki
átvételét követõen a bérlõkkel önkormányzatunk
aláírta a szerzõdéseket, így a következõkben
bemutatkozó szolgáltatók megnyitották kapuikat
szépülni, frissülni, relaxálni vágyó vendégeik
elõtt. A további fejlesztéseket, esetleges profilbõvítést szem elõtt tartva bocsátjuk ingatlanunkat a település fejlesztésére, eredményes
használatára.
MASSZÁZS
A Balatonudvariban júniusban megnyílt
Levendula utcai Civil Házban az alábbi szolgáltatásokkal várok minden érdeklõdõt. Tájékoztatásul ismét szeretnék egy-két masszázsmódot
és kezelést bemutatni, hogy mindenki megtalálja számára a legmegfelelõbbet.
SVÉDMASSZÁZS
A legelterjedtebb nyugati masszázsfajta.
Eredeti formája ötvözi a masszázst és a testgyakorlatokat. Simító, dörzsölõ, rezegtetõ és
gyúró mozdulatsoraival felfrissíti a szervezetet.
Fokozza a vérkeringést, javítja az emésztést,
csökkenti a fájdalmat, felgyorsítja a sérülések
utáni felépülést, megakadályozza a nem használatos izmok sorvadását, enyhíti az álmatlanságot, fokozza az éberséget, de mindenekelõtt
elõsegíti a relaxációt és csökkenti a stressz
hatását.
Alkalmas az egészség megõrzésére (mozgásrendszer), betegségek megelõzésére, a szervezet

karbantartására. A bõr, az izmok megdolgozására, izomcsomók, letapadások, izomfájdalmak enyhítésére, vagy megszüntetésére. Frissítésre, fogyasztásra, lazításra is kiválóan alkalmazható.
TESTGYERTYA ÉS FÜLGYERTYA
Az õsi népcsoportok rájöttek arra, hogy ha az
energia áramlások útjában dugó keletkezik,
valamelyik ideggyök begyulladva fájdalmat
okoz. Reumatikus és izületi gócok gyulladt fájdalma esetében gyors és eredményes hatást
érhetnek el a gyertyázással.
Milyen módon hat a fülgyertya?
A fül külsõ hallójáratába helyezett gyertya
égése során hõhatás és enyhe vákuum
keletkezik. A hõhatás keringésjavító, az enyhe
vákuum jótékonyan befolyásolja a betegség,
rendellenesség, külsõ eredetû traumák, fertõzések folytán rosszul átjárhatóvá vált üregrendszert. Emellett a fülzsír fellazításában is
segít.
A fülgyertya, mûködése során jótékonyan
befolyásolja a kezelendõ személy deformálódott
bioenergetikai rendszerét, energiaképét. A fül- és
testgyertya elégetésekor a gyertya belsejében
elhelyezett hõtükör alkalmazásával olyan
kürtõhatás jön létre, mely az érintett testrészen
energizáló; energiablokk oldó, energiacsatorna
tágító, vérkeringést fokozó, vérellátást javító,
relaxáló, görcsoldó, fájdalomcsillapító hatásokat
vált ki.
A fülgyertya használata ajánlott:
– füldugulás, fülzúgás, halláscsökkenés;
– a fül keringési zavarai;

– nátha, szénanátha, megfázás;
– fül-, homlok- és melléküregek gyulladásai;
– fejfájás, migrénes panaszok;
– feszült állapot, stressz, idegesség esetén.
A fentieken kívül infraszaunával is várom
kedves vendégeimet, melynek jótékony hatásairól bõvebben olvashatnak a következõ számokban.
A szolgáltatások igénybevételéhez elõzetes
bejelentkezés szükséges. Mindenkit szeretettel
várok! Keller Dorottya, masszõr (30/524-35-79)
KOZMETIKA
Méryné Emõke kozmetikus mester az alábbi
szolgáltatásokkal várja valamennyi kedves
vendégét kozmetikájában:
Arc- és testkezelések, tetoválás, fülbelövés,
bioptron kezelés (fájdalom- és gyulladáscsökkentõ gyógykezelés), testkezelések: karcsúsító, stresszoldó, kényeztetõ (csokoládés,
vörösszõlõs).
Nyitva tartás: hétfõn, szerdán és pénteken
délelõtt 8,00–12,00 óráig. Elõzetes bejelentkezés, egyéb idõpont egyeztetés: 30/824-00-59.
FODRÁSZAT
Fodrásztevékenységemet megkezdtem az alábbi
nyitvatartással:
Kedd és szerdai napokon:
9,00–14,00
Csütörtöki és pénteki napokon: 13,00–19,00
Szombaton:
10,00–12,00
Elõzetes bejelentkezés, idõpont egyeztetés:
30/422-74-21.
Várom kedves vendégeimet!
Weisz Csilla

LIGHTHOUSE MUSIC
Évek óta fel-felbukkan a csapat a balatonudvari strandon, vagy a fövenyesi kápolnában. Idén sem lesz máshogy. Egy kápolnakoncerttel és egy nagyszínpadi koncerttel
látogatnak hozzánk.
Év elején jelent meg a csapat lemeze, First
light címmel, szerzõi kiadásban, ízléses, matt
kemény papírtokos kivitelben, benne 8
oldalas füzettel, szövegekkel, fotókkal.
A lemezen saját szerzemények, magyar és
ír-kelta népzenei feldolgozások hallhatók
sajátos világzenei stílusban, mely az ír-kelta,
magyar és keleti népzenét a pop, a progresszív rock és a jazz stíluselemeivel ötvözi.
A saját énekes és instrumentális szerze-

mények mellett olyan híres dallamok feldolgozásai csendülnek fel, mint a több mint ezer
éves ír himnusz, a Be Thou My Vision, az
angol Scarborough Fair, vagy a magyar népdalok közül a Szól a kakas és az A csitári
hegyek alatt.
A jórészt akusztikus, változatos hangszerelésben hangszer-különlegességek is megszólalnak, mint például a 3000 éves örmény,
nádfúvós pásztorsíp, a duduk (Grencsó
István), az ír furulya (tin whistle), az udu, a
cajonga és rengeteg más, egzotikus
ütõhangszer.
Mindezt meghallgathatják élõben, augusztus 1-én, szombaton a fövenyesi kápolnában,

vagy szeptember 5-én, szombaton a Horgászés Halászléfõzõ verseny délutánján a balatonudvari strand nagyszínpadán.
Zenészek: Gulyás Péter: akusztikus és
elektromos gitárok, basszusgitár, ír furulya.
Brátán Vera: ének, ír furulya. Coleman:
fusion dob, udu, cajonga és más ütõhangszerek. Kelemen Gábor: ütõhangszerek,
akusztikus effektek. Ásmány Kata: fuvola, ír
furulya. Banos Gergely: basszusgitárok.
Szabó Ágnes: basszusgitár, akusztikus gitár.
Papp Tímea: ütõhangszerek, cajone, konga.
Grencsó István: szaxofon, duduk. Bencze
Boglárka: hegedû, elektromos hegedû.
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A 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: (Zvér
Ildikó) csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi
Polgármesteri Hivatal illetékes, Szilágyi Réka építési ügyintézõ,

87/581–240, 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.

PINCEPÖRKÖLT FÖVENYESEN
Elsõ alkalommal adott helyet a fövenyesi
strand fõzõversenynek. A pünkösdi esõvel,
hideggel fenyegetõ idõ dacára is szép számmal jelentkeztek, jöttek össze, elsõsorban a
fövenyesi kötõdésûek, rendezvényünkre.
Összesen 18 bográcsban dolgoztak a fakanalak, az égiek áldása mellett.
A szakértõ zsûri több aranyérmet ítélt
meg, ezek közül születtek a helyezettek:
I. Varga Zoltán, Kreschner Krisztián.
II. Megosztva: Szabó Zoltán, Nagy
Sándor és Baradlai László, Lali bá csapata.
III. Kovács Gyula.
Összesen 11 arany, 2 ezüst, 5 bronz minõsítés született a verseny során, valamint
három különdíjat is megítélt a zsûri.
A nap folyamán íjászkodni is lehetett, sõt
a Pünkösdi Király választása is ebben a
sportágban történt. Királyok és királynõk
név szerint: Nagy Flóra, Mór Bálint, Burzán

Hajnalka, Nagy Sándor. Valamennyi helyezettnek gratulálunk!
A hangulat fokozását nemcsak a szervezõk szolgálták zenével, nedûvel, de
versenyzõink is kitettek magukért, voltak
„egyenruhások” és receptet lobogtatók. Aki
semmi egyedivel nem készült, arcfestéssel
tehette magát különlegessé, a gyerekek
nagy örömét szolgálta arcfestõnk. Aki bírta
még este is rophatta, a hûvös éjszaka sem
riasztotta el korán vendégeinket.
Mindezek mellett mégis a legfontosabb,
amivel a nap hangulatát legjobban leírhatjuk, a baráti jelzõ. Mindenki jól érezhette
magát, megismerhette a településen rendszeresen pihenõket, a nagy nyári tumultus
elõtt egymásra figyelve, kicsit megismerve
az arcok mögött lakozó egyéneket is.
Reméljük, hogy jövõre újra itt lesz a nagy
csapat!

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor. Június
28., vasárnap 14 óra, július 12., vasárnap 14 óra, július 26., vasárnap 8 óra,
augusztus 9., vasárnap 8 óra
Katolikus templom: Június 28., vasárnap 9,30 óra, július 4., szombat 19 óra,
12., vasárnap 9, 30 óra, 18., szombat 19óra, 26., vasárnap 9,30 óra, augusztus 1., szombat 19,30 óra, augusztus 9., vasárnap 9,30 óra.
Fövenyesi katolikus kápolna: minden vasárnap reggel 8 óra. Június 28., vasárnap 8 óra,
július 5., vasárnap 8 óra, július 12., vasárnap 8 óra, július 19., vasárnap 8 óra, július 26.,
vasárnap 8 óra, augusztus 2., vasárnap 8 óra, augusztus 9., vasárnap 8 óra.
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XV. ÉVFOLYAM 4. 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.
Vízi mentõk segélyhívás 24 órás ügyelet
Zánka: 06-30/383-8383, 87/568-168
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: 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

