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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

INFORMÁCIÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁRÓL!
A névjegyzékbe történõ felvételrõl
szóló értesítõk az ajánlószelvénnyel
együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kiküldésre kerültek a
választópolgároknak.
A névjegyzéket 2010. augusztus 18tól augusztus 22-ig közszemlére kell
tenni.
A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe való
felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól
augusztus 22-én 16.00 óráig lehet
kifogást benyújtani.
A helyi választási bizottság, valamint
az új szavazókörök kialakítása során
létrehozott szavazatszámláló bizottság
választott tagjait és szükséges számban
a póttagokat egyidejûleg 2010. augusztus 22-ig kell megválasztani.
Jelöltet ajánlani 2010. szeptember
3-án 16.00 óráig lehet.
A jelöltet legkésõbb 2010. szeptember
3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-én
16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2010.
szeptember 28-án megérkezzen az
illetékes helyi választási iroda vezetõjéhez (azaz a település jegyzõjéhez).

Igazolást legkésõbb 2010. október 1-én
16.00 óráig lehet kiadni.
A módosított névjegyzék 2010.
október 1-jén 16.00 óráig tekinthetõ meg
a polgármesteri hivatalban.
A VÁLASZTÁS NAPJA
A választási kampány 2010. október
3-án 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010. október 3án 00.00 órától 19.00 óráig tilos.
Szavazni csak személyesen lehet. A
szavazatszámláló bizottság megállapítja
a választópolgár személyazonosságát,
melynek igazolására alkalmas a lakcímet
tartalmazó személyazonosító igazolvány,
a személyazonosító igazolvány vagy
útlevél, vagy 2001. január 1. követõen
kiállított vezetõi engedély.
Az a választópolgár, aki lakóhelyén
kívül bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkezik, választójogát csak a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett
tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak
abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16át megelõzõen jelentette be, és a
szavazás napjáig nem szûnik meg.
Ha Ön mozgásában korlátozott és
emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazat-

számláló bizottság vigye ki Önhöz a
mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban
kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás napja
elõtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján a lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
KIKET VÁLASZTUNK?
Az, hogy Ön milyen tisztségre
választhatja meg képviselõjét és hány
szavazólapot kap, attól függ, hogy
milyen településen gyakorolja választójogát. Ha Ön 10.000 vagy annál
kevesebb lakosú településen lakik,
három szavazólapot kap:
– Megválaszthatja a település polgármesterét – a szavazólapon lévõk
közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
– Megválaszthatja a település önkormányzatának képviselõ-testületét: a
település lakosságszámától függõen akár
több jelöltre is leadhatja szavazatát.
Balatonudvariban a képviselõ-testület
létszáma 4 fõ (mivel a település lakosainak száma 101–1000 fõ között van).
– Megválaszthatja a megyei közgyûlés tagjait, a megyei listás
szavazólapon 1 listára adhatja le szavazatát.
Helyi Választási Iroda
Nagy-Zvér Ildikó, HVI vezetõ

Augusztus 20., péntek esti mûsor
20,00 óra: Balatonudvari Strandszínpad: „Szállj fel szabad madár!”– ünnepi mûsor musicalrészletekkel, slágerekkel
az ünnep jegyében és hangulatában, tûzgyújtás, strandbál a kedvelt SMS együttessel.
A legtüzesebb esten-éjszakán is mulassuk együtt az idõt!
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2010. szeptemberi mûsorelõzetes
Szeretettel hívjuk kedves Olvasóinkat, a
nálunk pihenõket, nálunk horgászókat és
fõzõket Horgász- és halászléfõzõ versenyünkre és szezonzárónkra a balatonudvari strandra – szeptember 4-én,
szombaton hajnaltól-hajnalig… 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 26.
Felhívás 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.
Az ételek készítése során kérjük a higiéniai, munkavédelmi elõírásokat betartani,
a hulladék elszállításáról gondoskodni
szíveskedjenek. (Hulladéktároló zsákot
biztosítunk.)
A fõzéshez tûzifát, vizet a helyszínen
biztosítunk, csakúgy, mint a kóstoltatáshoz
és zsûrizéshez szükséges mûanyag
eszközöket.
Nevezni lehet Ihász Csillánál, a 0630/226-8346-os telefonszámon, valamint
Tigelmann Jánosnál a 06-30/902-97-87-es
telefonszámon, ill. a Polgármesteri Hivatal
címén írásban. (8242 Balatonudvari, Ady
E. u. 16.,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu).
Nevezési határidõ: augusztus 26.
A nap további programjai:
Kb. 10 órától kézmûvesek vására, nosztal-

BEMUTATJUK HALÁSZLÉ
– HANGULAT – FÕZÕ MÛVÉSZEINKET
Daniel Speer Brass – egy sokoldalú zenekar
Brass Show avagy zenei bolondozások
rézfúvósokkal.
Az elsõ ajánlatuk kerete a következõ:
Rodriguez ismert vérbeli tangója a La
Cumparsita sajátos mozgásos feldolgozása. A
blokkot egy szintén mozgásos összeállítás, egy
vidám mexikói dal-egyveleg zárja. Cielito
Lindo; La Cucaracha, Mexikói kalaptánc, mindez stílusosan ponchóba öltözve.
Másodízben a zenés jelmezes, vidám darabok
folytatódnak: zenei bolondozások humorral,
jelmezzel a Rózsaszínpárductól, a Michel
Jackson showig.
A számokat kotta nélkül adják elõ, ez teszi
lehetõvé a hangszerekkel való mozgást. A Brass
Show látványos jelenetei alatt végig szól a
muzsika, ettõl válik az egész elõadás rendkívül
újszerûvé, eredetivé. A paródikus hangvétel
mindig megnevetteti a közönséget és forró
hangulatúvá tesznek egy hagyományos koncertprogramot.

______________________________________
ÉVSZAKOK KAMARAZENEKAR
Vendégünk lesz Vörös Gyula – településünkön gyakran nyaralt és nyaraló mûvész és
kamara együttese is. Gyula vezetése alatt
mûködik a Tatabányai Szimfonikus Zenekar
(Megyei Príma Különdíjas) és az Évszakok
Kamarazenekar (Megyei Príma Díjas). A szimfonikus zenekar jövõre ünnepli alapításának 115.
évfordulóját és az általa alapított Évszakok
Kamarazenekar 2011- ben lesz 10 éves.

giazene, olajozás-borkóstolás, míg
készül a halászlé.
11,00: Bográcszene a parkolóban:
DANIEL SPEER BRASS: – Brass
Fantasy – népszerû melódiák rézfúvósokra I.
11,00–15,00: ÁKOM-BÁKOM játszóház
a játszótéren.
12,00: DANIEL SPEER BRASS: – Brass
Fantasy – népszerû melódiák rézfúvósokra II.
13,00: HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY
zsûrizésének várható kezdete.
13,00–15,00: Zsûrizés: Veszprém Megyei
Gasztronómiai Társaság.
15,00–16,00: LightHouse a strandszínpadon.
Kb. 16,00: Eredményhirdetések, díjátadások.
20,00: „Kis éji zene” Évszakok Kamarazenekar (Megyei Príma Díjas) mûsora
a színpadon.
21,00: Szezonzáró tûzijáték.
21,15: Stílusváltás: Strandbál hajnalig…
Programjainkról további info:
www.balatonudvari.hu
PLAKÁTJAINK, HIRDETÕINK
(A programváltozás joga fenntartva!)
Komárom–Esztergom megyében irányításával jött létre egy hátrányos helyzetû gyermekeket, felnõtteket célzó kulturális
kezdeményezés, mellyel elviszik a nehéz
helyzetûekhez a komolyzenét, koncertsorozatok
formájában.
Balatonudvari is társa lehet egy Veszprém
megyei kezdeményezésben. Ennek elsõ lépéseiként Galériánkban kapható a „Filmzenék az
Évszakokkal” c. zenei CD, melyen Oscar-díjas
filmzenék, latin jazz örökzöldek hallhatók. A
felvétel egy jótékonysági koncerten készült. A
CD megvásárlásával Ön is tehet az egészségükben valamely módon sérültekért, hiszen a teljes
bevételt abba a pénzalapba szánjuk, amely egy
rendezvénysorozat megvalósítását tûzte ki célul,
nálunk, Balatonudvariban. Tudjuk, látjuk, hogy
sérült gyermekek, felnõttek is látogatnak hozzánk minden nyáron. emellett településünkön is
élnek ezen okból hátrányos helyzetûek Értük az
összefogás, nekik szólna a koncertsorozat, a balatonudvari kultúrházban.
Hallgassák az együttest CD-n , és élõben is
szeptember 4-én, este 20 órai kezdettel a balatonudvari starndszínpadon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
A PROBIO RT. augusztusban 20-ig
még heti két alkalommal, kedden és
szombaton végzi a szemétszállítást.
Augusztus 21. és október 31. között
pedig heti egy alkalommal, szombaton
biztosítja ezt a szolgáltatást. Az autó
által érintett útvonalra a kukák mellett
továbbra is kihelyezhetnek, de
kizárólag PROBIÓS zsákban hulladékot. Ezek az Udvari Gazdaszerben
és a fövenyesi Fûzfa ABC-ben
szerezhetõk be.
GALLYZÚZÁS
A nyári szezon végére felgyûlt zöldhulladékok, nyesedékek elszállítására
ismét gallyzúzást szervezünk. Az idei
két sikeres akciót követõen szeptember 20-án, hétfõn, végzik majd a lomtalanítást és gallyzúzást a polgármesteri hivatal dolgozói. Felhívjuk a

tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy szeptember 21-én reggel 8
óráig helyezzék ki az elszállítandó
ágakat, növényi hulladékot.
Akik nem a megjelölt idõpontban
helyezik ki a hulladékot, figyelmeztetés nélkül a maximális 30.000
Ft-os pénzbírság kiszabására számíthatnak. A gallyzúzási idõpont
betartása az elszállítását végzõk
számára is rendkívül fontos, hiszen
csak a megjelölt napon tudják ezt a
feladatot elvégezni.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
községünk rendezettsége, tisztán
tartása érdekében mûködjenek együtt
velünk a fentiek szem elõtt tartásával.
TÁJÉKOZTATÓ POSTAI SZOLGÁLTATÓHELY MÛKÖDÉSÉRÕL
A posta igazgatóságának közlése
szerint 2010. augusztus 27-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
08,00–12,00,
12,30–15,00 óráig.
PB-GÁZ HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Azon ingatlantulajdonosaink tájékoztatására, akik palackos gázt
használnak, vásárolnának helyben az
alábbi tudnivalókat közöljük. Az autó
minden hétfõn, általában a délelõtti
órákban érkezik falunkba, ahol
végigjárva a települést, biztosít vásárlási lehetõséget. Aki elõzetesen
bemondja telefonon a címet, oda
célirányosan érkezik. Ezt az alábbi
telefonszámok egyikén tehetik meg:
87/340-642 és 06-20/919-16-12.

MOUNTEX BALATON MARATHON 2010
2010-ben immár harmadjára
rendezzük meg a
MOUNTEX
támogatásával, Balaton Marathon 50
extrém hosszú távú kajak – kenu –
evezõs versenyünket Balatonudvari,
Révfülöp, Balatonboglár, Szántód,
Tihany, Sajkod, Balatonudvari között,
2010. augusztus 28-29.-én.
Versenyünket elsõsorban a tengeri
kajakozás és kenuzás népszerûsítése
céljából rendezzük, hogy felkeltsük a
sportolni, evezni vágyók figyelmét és
növeljük az evezõsök táborát, hogy
összehozzuk a magyar evezõs társadalmat egy közös túrára – versenyre a
Balatonon.
A hazai folyókkal, és sík vizekkel
ellentétben, itt komoly hullámokkal
küzdhetnek meg a versenyzõk, extrém
körülmények között mérhetik össze
tudásukat.
Fontos tudnivalók
A verseny 2010- tõl pontosan az
imént leírtak miatt lett kétnapos, mert
ebben az idõszakban sokszor vonulnak

át idõjárási frontok a Kárpát-medencén
és nagyon erõs szél esetén nem tudjuk
elrajtoltatni a mezõnyt. Vasárnap
értelemszerûen csak akkor van rajt, ha
szombaton meghiúsította az idõjárás.
Természetesen, mi azért drukkolunk, hogy ne szélcsendben versenyezzünk.
A nagy megmérettetésnek van egy
kistestvére is, melyet Balaton
Marathon 25 néven rendezünk. A hullámok, a környezet, az idõjárás szeszélyei ugyan azok, csak mindezt egy
rövidebb 25 km-es szakaszon tapasztalhatják meg versenyzõink.
Több mint tíz kategóriában indítunk
versenyt, így szeretettel látunk, minden kajakost, kenust, outriggerest,
sárkányhajóst, teljesítmény túrázót,
maratonistát és minden kihívásra éhes
sportembert, aki nekiindulna a távnak,
valamilyen kézi hajtású sporthajóval.
Hogy ne csak a profik érezzék
magukénak versenyünket, ezért mi
nem csak a nyerteseket díjazzuk.
A rendezvényt rendhagyó módon
tombola sorsolással, értékes díjakkal
zárjuk.

Hogy a profik is kedvet kapjanak,
hogy minél több nemzetközi rangú
versenyzõvel bõvüljön a mezõny, ezért
idén két pénzdíjat is felajánlottunk a
versenyzõknek.
– Az abszolút elsõ célba érkezõ
egység az 50 km-es távon Balatonudvari község felajánlásának köszönhetõen,
– valamint az elsõ kajak 1-es
versenyzõ szintén az 50 km-es távon,
100–100 ezer forint pénzjutalomban
részesül.
Tehát versenyünk nem csak a
versenyzésrõl, a küzdelemrõl szól,
hanem a teljesítményrõl a kihívásról
egy jó hangulatú napról, melyet egy jó
hangulatú pasta partyval zárunk.
Slide Sc
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RÍMELDE Idõseink köszöntésére
Olvasónk írta, fúrta-faragta az
alább olvasható kedves köszöntõket, köszönjük sorait,
mellyel mindannyiunk nevében szól.
MARIKA NÉNIHEZ
Van nekünk egy példaképünk
csodálatos valaki
Azt hiszem büszke is rá
egész Balatonudvari.
A külseje csupa kellem
ránézel irigykedel
mindössze kilencven éves
Te akkor milyen leszel?
Próbáld meg õt utánozni

frizurája mindig szép
kis botjával sétálgatva
mint egy ifjú vígan lép.
És a szíve aranyból van
az esze az borotva.
Akárhogy is próbálkoznál
nem érheted õt soha.
Ha elhiszed, ha nem hiszed
azt lehet irigyelni
hogy jó szava ne lenne hozzá
mellette nem mehet el senki.
A meséit, tanácsait nem lehet
elmondani
az én meglátásom nem más
TV-ben kell bemutatni.
Nézzetek nagyot ifjúság

így kell élni az életet
Mert nagyon szép a fiatalság
de a „szépkor” még szebb
lehet.
Ha van egy kedves példaképünk
kitõl mindent ellesünk
tán egészen nem olyanok
de hasonlóak lehetünk.
Ugye mindenki ráismert már
kirõl szól e versike?
Drága Marika néninkrõl,
ki Udvari büszkesége.
Van még egy hölgy Udvariban
Õ is lehet példakép
Kedves arca mosolygós

az egész lénye csudaszép
Nem tudom még a nevét sem
De Õt is nagyon tisztelem
Eljár mindig a templomba
Segítsd is õt Istenem.
Úgy tudom, hogy õ is Dédi
túl van a kilencvenen
Ilyen drága példaképek
vannak Udvariban nekem.
Kedves ismeretlen Dédi
megszorítom kezedet
Kísérjen legalább a százig
boldogság és szeretet.
Balatonudvari, 2010. július 2.
Göncziné Végh Mária

Beszámoló a közmeghallgatásról
Augusztus 15-én délelõtt 10 órától
tartottuk nyári közmeghallgatásunkat.
Az aktualitásokról, a falu helyzetérõl
Teklovics László polgármester számolt
be.
Röviden ismertette az önkormányzat ez évi munkáját, különös tekintettel a gazdasági válság okozta,
településünket, költségvetésünket is
érintõ problémákra. Ennek kapcsán
elmondta, hogy költségvetésünket,
mely
internetes
honlapunkon
megtekinthetõ, auditálta a könyvvizsgáló, aki az errõl szóló jelentésében
megtakarításokról számolt be.
Dávid Lajos körzeti megbízott ezt
követõen tartotta meg beszámolóját,
melyben kiemelte a településõr
munkájának fontosságát, a falu és a
rendõrség esetében is tapasztalt pozitív

hatásait. Ugyancsak elismerõen szólt a
település kamerarendszereirõl, mely
már több esetben segítette, könnyítette
a hatóság munkáját is.
Felhívta a figyelmet az idõsek elleni
csalások gyakoriságára, az elhárításuk
érdekében szükséges körültekintõ
magatartásra.
Meghívottaink között volt a
település – és a társulási – fõépítésze,
Kéri Katalin is, akit számos kérdéssel
kerestek meg a fórum keretében.
Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy hozzá augusztus 16. és
szeptember 30. között intézhetik
kérdéseiket, észrevételeiket a rendezési tervvel kapcsolatban a polgármesteri hivatal címén írásban,
vagy akár e-mailben is.
Rövid szünet után a polgármester úr

kezdeményezésére, az esetleges polgármester jelöltek bemutatkozására
került sor.
Hárman éltek e lehetõséggel, felszólalásaik sorrendje szerint: Szabó
László, Bocskay Balázs és Kiss János.
Rövid bemutatkozásuk után a jelenlévõk kérdéseket intézhettek hozzájuk,
így is megismerve elképzeléseiket,
jövõképüket a település irányítására,
programjukra vonatkozóan.
A választás idõpontjáig – október 3ig – feltehetõen még sor kerül ilyen
fórum összehívására, hiszen a most
bemutatkozók mellett még mások is
jelöltethetik magukat, illetve akár õk is
„visszaléphetnek”, hiszen a jelöltek
neve csak szeptember 3. után válik
„hivatalossá”.

HASZNOS TUDNIVALÓK

Személyesen – elõzetes egyeztetéssel – minden páros kedden 8-16
óráig.
Kéri Katalin
társulási fõépítész

biztosító postaládát szíveskedjenek
elhelyezni. Ugyancsak a jobb tájékozódás és a közbiztonság érdekében
kérjük, hogy a házszámot észrevehetõen helyezzék el ingatlanjaikon.
Ez egy-egy betörés, vihar okozta
kár, rongálások stb. esetén is hasznos
lehet, nagy segítséget nyújthat a hivatalos szerveknek, polgárõrségnek
munkavégzésük során. Továbbá
ismételten javasoljuk, hogy a polgármesteri hivatalban adják le itt nem
tartózkodásuk esetén elérhetõségüket,
hogy az említett esetekben gyors és
hatékony értesítésre legyen módunk.

ÉRTESÍTÉS A RENDEZÉSI TERV
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
A jelenlegi rendezési terv felülvizsgálatra kerül. A jelenlegi rendezési tervvel kapcsolatos észrevételeiket és kérdéseiket augusztus
16. és szeptember 30. között várjuk
levélben a polgármesteri hivatal
címén
vagy
e-mail
címén
(jegyzo@balatonudvari.hu).
A társulási fõépítész elérhetõsége:
06-30-380-31-01 – reggel 8 és
délután 6 között –, e-mail címe:
foepitesz@paloznak.hu

„LÁTNI ÉS LÁTSZANI”
A NYÁRI SZEZON UTÁN IS
Sokan panaszkodnak, hogy önkormányzati értesítõink, tájékoztatóink
nem érkeznek meg a címzettekhez.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
az önkormányzati és postai küldemények kézhez vétele érdekében jól
látható, de a küldemény védelmét is
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6 – 2010. AUGUSZTUS

ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Polgármesteri Hivatal telefon és fax: 87/449-266,
87/449-188, e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk: hétfõn és szerdán:
8–15, 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, BencsikSzilágyi Réka építési ügyintézõ, 87/581-240, emelet 24.
iroda.

Kéri Katalin társulási építész fogadóórája minden
páros héten kedden 10–12ig a Polgármesteri Hivatalban. Elérhetõsége:
06-30-380-31-01., e-mail:
foepitesz@paloznak.hu
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, minden páros héten

KOZMETIKA:
Berzsenyiné Szakonyi Erika (+36-30-57390-78)
Csütörtökönként 14,30-tól 18,00-ig tart
nyitva. Ettõl eltérõ idõpontban külön
egyeztetés szükséges.

FODRÁSZAT:
Tóth-Simon Tímea (+36-70-342-41-95).
Nyitva tartás : kedden és csütörtökön.

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.
Az
ÚMVP Irányító
Hatóságnak 42/2010. (VI.
29.) közleménye értelmében
Marsó Barna helyi vidékfejlesztési iroda irodavezetõjével a munkaszerzõdés
felbontásra került.

MASSZÁZS –
INFRASZAUNA:
Keller Dorka (+36-30-524-35-79).
Keddtõl péntekig 08,00-tól 12,00-ig,
illetve 16,00-tól 18,00-ig tart nyitva.
Szombatonként 08,00 és 12,00 között.
Mindhárom szolgáltatáshoz elõzetes
bejelentkezés szükséges.
Megértésüket köszönjük!

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Gratulálunk Kántor Adrienn és Plesche Tibor házasságkötéséhez, sok boldogságot
kívánunk az ifjú párnak.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor. Augusztus 22., vasárnap
14 óra, augusztus 29., vasárnap 14 óra.
Katolikus templom: Augusztus 19., csütörtök 19 óra, augusztus 22., vasárnap 9,30 óra, augusztus 28., szombat 19 óra, szeptember 5., vasárnap 9,30 óra, szeptember 11., szombat 1 óra,
szeptember 19., vasárnap 9,30 óra, szeptember 25., szombat 19 óra.
Fövenyesi katolikus kápolna: Szeptember végéig minden vasárnap reggel 8 óra. Augusztus
20., péntek 8 óra, augusztus 22., vasárnap 8 óra, augusztus 29., vasárnap 8 óra, szeptember 5.,
vasárnap 8 óra, szeptember 12., vasárnap 8 óra, szeptember 19., vasárnap 8 óra, szeptember 26.,
vasárnap 8 óra.
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XVI. 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
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: 06-80/533-533
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, 40949-000 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: 06-87/568-599
Vízi mentõk Segélyhívás 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383, 87-568-168
Településõr elérhetõsége:
Békefi László, 06-70/53-57-147.
Ezúton is tájékoztatjuk olvasóinkat,
ügyfeleinket, hogy a polgármesteri hivatal email 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: 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

