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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

„Ha végre itt a nyár és meleg az idõ…”
Ismét nyár, ismét Balaton, várjuk
Balatonudvari strandjain!
Bár a nyaralóidõ zavartalanságát nem
tudjuk garantálni, Udvari Forgatagunkkal
igyekszünk mindenkinek lehetõséget biztosítani, hogy saját érdeklõdési körének megfelelõ
rendezvényt találhasson fürdõprogramjai
mellé.
Nagyszabású gasztronómiai programjaink
mellett a legkisebbek szórakoztatását bõvítettük, már nem csak két strandunkon, de a
fizetõs strand melletti Könyvtárban is
kínálunk játszóházas foglalkozásokat.

Gyermekkuckó játszóházunk új helyszínnel, nagyobb térrel jelentkezik balatonudvari
strandunkon, a Mozdulj Balatonos pályák
mellett várjuk az ügyeskedni vágyó gyermekeket!
A sportot kedvelõk pedig szárazon és vizen
is mozdulhatnak.
Szombat esténkét júliusban hangversenyekkel, augusztusban strandszínpadi
koncertekkel, „Ádámokkal” várjuk: Török
Ádám mellett Roy és Ádám is ellátogat hozzánk. Emellett musical és operett mûsoraink
is könnyed szórakozást ígérnek.

Közterületeink, strandjaink gondozottan,
virágosítva várják Önöket, hogy ne csak a
hûsítõ habok, de környezetünk is frissítõen
hathasson a nálunk pihenõk számára.
Rohanó, gondokkal teli világunkban egyre
kevesebb idõ és pénz jut önmagunkra,
pihenésünkre. Kívánjuk, hogy mérsékelt árú
strandjegyeink, szolgáltatóink idén se okozzanak csalódást, a környék szépsége, programjaink tegyék teljesebbé nyaralásukat,
hogy Balatonudvari még hosszú távon maradhasson egy kedvelt, barátságos település
mindannyiunk örömére.

SZEZONNYITÓ
V. MARHAHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK FÕZÕVERSENYE
A BALATONUDVARI STRANDON – JÚNIUS 26-ÁN
Programok:
10,00 órától Fõzõverseny.
10,00 órától zenés hangulatkeltés, Corona
Hungarica gólyalábasok, népi kirakodók.
Kb. 13 órától folyamatos zsûrizés, értékelés.
Kb. 13 órától Mozdulj Balaton! sportversenyek szárazon és vízben, közben szezonnyitó víziaerobik.
14,00–15,30 óráig „Porcelánbaba” pantomim
mûvész hirdeti a Galériában nyíló babakiállítást.

14,00–17,00 óráig Ákom-bákom játszóház
gyermekeknek.
15,30 órától Golding TSE táncbemutatója a
strandszínpadon.
16,30 órától Mûfajváltás a strandszínpadon
zenél az ajkai Ecktomars Rock Band.
kb. 17,30 órától a Posta téren Térzene a
Balatonfüredi Fúvószenekar közremûködésével, Corona Hungarica gólyalábasok, Borlovagok gyülekezése; a résztvevõk
felvonulása a Kultúrházhoz.

18,00 órától Szezonnyitó a Kultúrháznál,
Galéria- és Babakiállítás megnyitó
Porcelánbaba pantomim mûvésszel, eredményhirdetések, borlovag avatás, majd
borkóstoló a Kultúrházban.
21,00 órától RO-KING Strandbál.
21,30 órától Tûzzsonglõrök a strandon.
A rendezvényekre szeretettel várunk mindenkit!
(A mûsorváltozás joga fenntartva)

KÖZMEGHALLGATÁS

Tisztelettel hívunk minden kedves ingatlantulajdonost nyári közmeghallgatásunkra, augusztus 15-én, vasárnap
délelõtt 10 órára a balatonudvari kultúrházba. (Kerkápoly u. 23.)
Meghívottaink: Probió, Rendõrség, E.ON, Polgárõrség.
Az Önkormányzat beszámolója mellett kérjük észrevételeiket, véleményüket Önök is osszák meg velünk
községünk jövõképének alakítása érdekében.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FELHÍVÁS AZ INGATLANOK
GONDOZÁSÁRA
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a Balatonudvari Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének a
Környezetvédelemrõl szóló 10/2007. (X.
01.) számú rendelet 5. §. (1) bekezdés
értelmében az ingatlan tulajdonosának
(kezelõjének) kötelessége az ingatlan
folyamatos gyommentesítésérõl való gondoskodás.
Nemcsak a saját kert gyommentesítése az
ingatlantulajdonosok feladata, hanem az
ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használója)
köteles gondoskodni a házhoz vagy
telekhez kapcsolódó járdaszakasz és a
zöld sáv teljes területének a tisztántartásáról, a járda és a kocsiút közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítésérõl.
Az idei év idõjárási viszonyai kedveztek
a gyomnövények növekedésének, ezért az
ingatlanok gondozása több odafigyelést és
munkát igényel az ingatlantulajdonosok
részérõl. A Polgármesteri Hivatal fizikai
állományú dolgozói folyamatosan gondozzák a közterületeket. Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy gondoskodjanak az
ingatlanaikon a fû folyamatos gondozásáról
és a szükséges gyommentesítésrõl.
A nyári szezon kapcsán az idén is fokozottan figyelemmel kísérjük – településõrünk segítségével – az ingatlanok állapotát
és a rendezetlen ingatlanok tulajdonosai
ellen szabálysértési eljárás indul.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik
folyamatosan rendezetten és tisztán tartják
ingatlanukat és környezetüket, ily módon
hozzájárulva településünk tisztaságához és
méltó faluképéhez.
Nagy-Zvér Ildikó mb. jegyzõ
l
HÕSÉGTERV
Az Országos Meteorológiai Szolgálat
elõrejelzése szerint, – az elmúlt évekhez
hasonlóan – az idei nyáron is számítanunk
kell igen magas hõmérséklettel járó kánikulai napokra.
A hõség-idõszakok elleni védekezés
megszervezése vált szükségessé, erre
vonatkozóan dolgoztak ki az önkormányza-

tok úgynevezett hõségtervet (honlapunkon
megtekinthetõ).
A terv alapján tájékoztatjuk Önöket,
hogy Balatonudvariban klimatizált közintézmény nincs, strandjaink területe – saját
felelõsségre – a nyitva tartás után is látogatható. Közkutak a településen a balatonudvari Strandon és a köztemetõben találhatóak.
FIGYELMEZTETÉS A NYÁRI NAPOKRA
– A magas UV-sugárzás miatt lehetõség
szerint ne tartózkodjanak a tûzõ napon
délelõtt 11 óra és délután 15 óra között.
– Folyamatosan gondoskodjanak a
megfelelõ UV-sugárzás elleni védelemrõl
(fényvédõ krémek használata, sapka/kalap,
laza világos ruházat viselése, árnyékban
való tartózkodás).
– A hirtelen nagy hõmérséklet ingadozás
elkerülése (légkondicionált helyiségekbe
való belépéskor megfelelõ ruházatról gondoskodjanak, mivel a nyári meghûléses
megbetegedések többsége ezáltal elkerülhetõ).
– A folyadékpótlás mellett a só pótlásról
is gondoskodjanak (ásványvíz, sós rágcsálnivalók).
Kérjük, éljenek ezekkel a lehetõségekkel,
hogy nyáron, akár a hõségben is jól érezzük
magunkat, óvjuk egészségünket.
l
KUKÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Június 20-tól heti két alkalommal, kedden és szombaton történik a szemétszállítás.
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.
l
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK
BALATONUDVARIBAN 2010. ÉV
FOLYAMÁN
VI. 20. és VIII. 20. között: kedd és szombat. VIII. 21. és X. 31. között: szombat. XI.
01. és XII. 31. között: péntek.
l
STRANDNYITÁS –
Karszalagos beléptetõ rendszerrel
A Balatonudvari Fizetõ Strand június 19tõl augusztus 29-ig várja a vendégeket. Napi
nyitva tartás: 8 órától 18 óráig.

Ezt követõen sem zár be a strand, csupán
a pénztár, fürödni csak saját felelõsségre
lehet.
Nyitva tartási idõben csak belépõjegy
megváltása mellett lehet a strand területére
belépni. Napi jegy váltása esetén karszalagot kapnak vendégeink, minden nap más
szín segíti a napi látogatás zavartalanságát.
Gyermekjegy 6 éves kortól jár, a diák kedvezmény 18 éves korig vehetõ figyelembe.
A képviselõ-testület döntése alapján
csak a napi jegy ára került módosításra,
az emelés mértéke alig 7%!
JEGYÁRAK:
Napi teljes árú
320,Napi kedvezményes
200,Heti teljes árú
1.800,Heti kedvezményes
900,Idény teljes árú
8.000,Idény kedvezményes
4.000,Az árak a 20%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
A fövenyesi szabadstrand július 1-tõl
augusztus 22-ig üzemel.
A strandok nyitva tartása alatt vízimentõk
teljesítenek szolgálatot, ügyelve a biztonságos fürdõzésre.
A Magyar Vöröskereszt által biztosított
Balatoni Elsõsegélynyújtó Szolgálat az
esetleges sérülések hatékony, gyors és szakmailag helyes ellátásához járul hozzá mindkét strandunkon július 2-tõl augusztus 22-ig,
naponta 10,00 és 18,00 óra között.
A horgászat a strandokon tilos. Kérjük,
ne veszélyeztessék a strandolókat, környezetünket elvesztett, balesetveszélyes horgokkal.
Egy példátlan, szomorú eset is történt e
hónapban fövenyesi strandunkon. Bár még
nem üzemel a strand, de saját felelõsségére
természetesen bárki megmártózhat a forróság enyhítése érdekében.
Egy idõs hölgy élt ezzel a lehetõséggel,
ami zavarta a közelben folyó horgászatot.
Sajnos tettlegességig fajult a dolog, a hölgyet a mentõk, a horgászt a rendõrök vitték
el, ellene garázdaság miatt indult eljárás.
KÉRJÜK, LEGYENEK MEGÉRTÕEK
MÁSOKKAL SZEMBEN, NE VESZÉLYEZTESSÜK SEM ILYEN, SEM MÁS
MÓDON EGYMÁST!
(Folytatás a 3. olalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
IDÕSZAKOSAN MÛKÖDÕ
POSTAHELY
A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint
az idényforgalmi idõszakban a mobilposta
mellett üzemelõ postai szolgáltatóhelyet
2010. június 21–augusztus 27. közötti
idõszakban üzemelteti. A posta ezen idõszakban hétfõtõl péntekig 08.00–12.00,
12.30–15.00 óráig tart nyitva, szombat–vasárnap zárva tart.
l
FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK
2010-BEN
A 2009. évi nagyobb beruházások után –
bekerített strandfoci pálya, szolgáltatóház,
szolgálati lakások felújítása, kempingfejlesztés, géppark növelés – az idei év inkább
a karbantartás, mint a nagy beruházások
éve. Közbeszerzés keretében idén kerül
kivitelezésre egy új és épülõ házakkal teli
utca víz- és szennyvízhálózata. Évek óta
húzódó és egyre égetõbb probléma a temetõ
hiányossága, kolombárium építése.
Strandjainkon, közterületeinken, utcáinkon a viharokat követõ gallyazások,
fakivágások megtörténtek, a zöldfelületek
szépítése, virágosítás folyamatosan folyik.
Strandjainkon inkább csak idõszerû karbantartások, festések zajlottak, zajlanak
folyamatosan, hogy a fürdõszezonra rendezetten várják a hozzánk látogatókat.
Programjainkhoz, szolgáltatásainkhoz –
mérsékelt belépõjû – fizetõs strandunkon
egy kiegészítõ helyiséggel készülünk, hogy
még zökkenõmentesebben biztosítsuk ezek
hátterét. A beléptetés rendszerét is könynyebben, átláthatóbban próbáljuk megoldani.
A település közbiztonságát növelve a
helyi polgárõrök csapata mellett, januártól
új rendvédõvel találkozhatnak utcáinkon.
Országos megmozdulás, az Igazságügyi,
Hírközlési és Rendészeti Minisztérium
támogatása, mely során Balatonudvariban is
településõr járõrözhet.
Az imént említett pályázat mellett projektjeink íródtak még anyagi támogatás
reményében nyári nagyszabású szezonnyitó
rendezvényünk valamint a település egészét
érintõ zöldfelületek és játszótér kialakítása
érdekében – ezek visszajelzését egyelõre
még csak várjuk.
l

KISBÍRÓK A FALUBAN –
JÚNIUS 25-TÕL
Minden pénteken „Közhírré tétetik”!
Kisbírónk, Marton János és segítõi,
Bocskay Ádám és Varga Gábor, idén is minden pénteken felkerekednek, hogy tájékoztassák Önöket az éppen aktuális programokról.
A kidobolás péntekenként 18 órakor
indul Fövenyesrõl az Erkel utcában kezdve.
Fövenyesen még a Fûzfa ABC elõtt, a szolgáltató háznál, a Strand utcai üzletek elõtt,
valamint a strandon lesz látható-hallható.
Ezt követõen a Madách Imre utcában, a
Zsindelyes Csárdánál, a Dr. Bálint Gábor
utcában, az Udvari Büfé elõtt, a Petõfi
utcában, a Postatéren, a Kultúrház elõtt,
több helyen a strandon, a Balaton utcában, a
Levendula Étterem elõtt, a Kiss utcában, a
Vasút utcában és a Kúti kertek utcában hirdetnek.
l
FELKÉSZÜLTÜNK A NYÁRI IDEGENFORGALMI SZEZONRA
Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasókat. A nyári idegenforgalmi szezon kicsit
több feladatot kíván a polgárõrségtõl, hiszen
a közigazgatási területre látogató kedves
vendégek értékeire, ingatlanjaira ugyanolyan figyelmet fordítunk, mint az õsztõl
tavaszig tartó idõszakban. Kérjük Önöket,
vigyázzanak értékeikre a strandolás során,
elõzzük meg az elszaporodott strandi lopásokat. Ne hagyjuk nyitva az ingatlanokat, ha
a kis kertben dolgozunk az épület mögött.
Újszerûen kisdiákokat szeretnénk beavatni,
hogy a parkolókban álló személygépkocsikra szórólapokat helyezzenek ki,
valamint az õrizetlenül hagyott dolgokra
strandolás közben.
A nyári szezonnyitó ünnepségtõl kezdve
minden héten a halászléfõzõ versenyig
bezáróan a rendezvények biztosítása is a
feladataink közé tartozik.
A májusi nagy esõzések és a sok áramszünet nem kímélte a településen a
sebességcsökkentõ készülékeket, mindkettõt javíttatni kellett.
A szokásos szezon elõtti bûnmegelõzési
elõadások megtörténtek a balatonfüredi
Kapitányságon és Tihanyban, ahol immáron
a négy megye régiós ülésén részt vettek a
megyék polgárõr elnökei, rendõrkapitányok
és a polgárõrségek vezetõi. Elismeréssel
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szóltak munkánkról, mely során egyre több
feladat hárul ránk.
Tisztelettel kérem a kedves Olvasókat, ha
bármi észrevételük van, jelezzék az újságban megadott telefonszámokon.
Kérem tisztelettel Önöket, hogy
jelentsék, ha „erõs” embereket látnak hazafelé ballagni a hajnali órákban, akik
eltulajdonítják a tujákat a strandi fõbejáró
elõl, vagy az összetörhetetlen közlekedési
tükröt szétverik, vagy a kultúrház elõtti
parkolóból elviszik a Kuti kertek utcai
mezõre a szemetes kukákat.
Terveink szerint ismét részt veszünk egy
pályázaton, ahol, természetesen, szeretnénk
nyerni.
Magam és polgárõr társaim nevében
kívánok kellemes üdülést, jó szórakozást,
békés pihenést településünkön!
Marton János, a Polgárõrség vezetõje
l
NAPLÓBÓL OLLOZVA
Verseny a strandon
A fövenyesi strandon és parkolójában
szervezte meg pünkösdi mulatságait és pincepörkölt fõzõ versenyét Balatonudvari
Község Önkormányzata.
A fõzõversenyen sertés vagy marhahúsból kellett ételt készíteni. Tizenhét csapat
vállalkozott a megmérettetésre, és a
képviselõ-testület tagjaiból álló zsûri
értékelése szerint mindannyian remekül
bántak a fakanállal.
A három dobogós helyezésen kívül két
különdíjat is kiosztottak. Az egyiket a
Minden lében két kanál elnevezésû csapatnak azért, mert megjelenésükkel, egyenruhájukkal és szakmai munkájukkal
egyaránt kimagaslottak a mezõnybõl, ráadásul még remekül is fõztek.
A másik különdíjat a balatonakali Nagy
Tamás érdemelte ki, hiszen õ az, aki legtöbbet segít a technikai feltételek megteremtésében, és mindig olyan adagokat fõz,
hogy a közönség zömét meg tudja kínálni.
Vidám sportvetélkedõket is szerveztek,
melyen hat csapat indult, a legjobban az
akali postások csapata szerepelt. A sportversenyeket megzavarta az esõ, így fél táv
teljesítése után hirdette ki az eredményeket
Szabó László alpolgármester.
Az esõ elállta után sokáig tartott a mulatság.
Varga Ibolya
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UDVARI FORGATAG – 2010.

Július 3., szombat:
9,00 Ricsi Kupa a futballpályán.
Tour de Balaton.
16,00 Jancsi és Juliska mézeskalács játszóház és kiállítás a Galériában.
Július 10., szombat:
21,00 Balatonudvari Strandszínpad:
Faluvégén kurta kocsma- szórakoztató
mûsor operett slágerekkel, örökzöldekkel
Kovács Robi és a Dobogó közremûködésével.
Július 17., szombat:
20,00 Fövenyesi Kápolna: Pánsíp koncert–Steve Taylor elõadásában.
Július 24., szombat:
20,00 Fövenyesi Kápolna: Pro Musica
Fúvósötös koncertje.
Július 31., szombat:
17,00 Fövenyesi strand: „Balaton közepe
náddal van kerítve” Nóta, operett mûsor:
Kovács Marika, Palojtai Ágnes, Karcagi
Péter, Kovács Kálmán közremûködésével.

Augusztus 6., péntek:
21,00 Balatonudvari Strandszínpad: Török
Ádám és a Mini koncert.
Augusztus 14., szombat:
21,00 Balatonudvari Strandszínpad: Roy &
Ádám.
Augusztus 20., péntek:
20,00 Balatonudvari Strandszínpad:
„Szállj fel szabad madár!”– ünnepi
mûsor musicalrészletekkel, slágerekkel az ünnep jegyében és hangulatában, tûzgyújtás, strandbál.

Szeptember 4., szombat:
VIII. Horgász- és Halászléfõzõ Verseny.
Kísérõ programok: Népi kirakodók,
zenés hangulatkeltés, koncert, eredményhirdetések, strandbál, szezonzáró
tûzijáték.
(A programváltozás joga fenntartva!)
Gyermekkuckó játszóházak (július
1–augusztus 19.).
A fövenyesi strandon minden csütörtökön
de. 10–12 között.
A balatonudvari strandon minden
csütörtökön du. 14 órától.
Változatos témákkal várjuk a kedves érdeklõdõket gyermekfoglalkozásainkon!
Gyermek–Könyv–Kuckó a könyvtárban.
Minden hétfõn és szerdán 17 órától gyermek animáció, játszóház a nyitvatartási
idõ alatt.
Udvari Galéria
Állandó helytörténeti kiállítással és idõszaki
tárlatokkal várjuk a látogatókat; érdeklõdés, bejelentkezés: 06-20/590-80-28,
Kurucz Istvánné.
Június 26-tól augusztus 22-ig: Babakiállítás.
Július 3-tól augusztus 22-ig: Mézeskalács
kiállítás.
Június 26–július 23-ig: Fehér Gyöngyi
festõ kiállítása (olaj, tempera, akvarell).
Július 24-tõl augusztus végéig: Helyes
Jenõ festõ kiállítása (akvarell, akril).
Bõvebb információ: www.balatonudvari.hu,
kisbírók kidobolása, Udvari Krónikás
nyári számaiban, illetve a programszervezõnél: 06-30-226-83-46-os telefonszámon.
Ihász Csilla

UdvariAKrónikás
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Mozdulj Balaton
egész nyáron

Strandunkon június 19-én „hivatalosan” is megindult a strandélet, vele
együtt szombatonként a sportélet
szervezett keretek között. Legyenek
partnereink egy kis testmozgásra
vízben vagy pályáinkon. Idén is számtalan megmozduláson szerezhetnek
kicsik-nagyok érmeket, élményeket.
Strandfoci, röpi, streetball, tollas és
vízi eszközeink várják Önöket egész
nyáron. Eszközeink minden nap térítésmentesen használhatók, szervezett
keretek közti megmérettetésekre pedig
minden szombaton délután várjuk a
sportkedvelõket.
Aki idén várja a mozogni vágyókat:
Ignácz Krisztián: 06-30/56-29-185.
MOZDULJ OLVASÓNK! MOZDULJ NYARALÓNK!

Ricsi Kupa
Hagyományos módon, Kondorosi
Richárd emléke elõtt tisztelegve, idén
is megrendezésre kerül a Ricsi Kupa.
A sportprogramra 2010. július 3-án,
szombaton kerül sor. Helyszíne a balatonudvari sportpálya.
A részvétel elõzetes jelentkezés
alapján történik. Az idei kupán
résztvevõ csapatok:
Balatonudvari
Újpesti Törekvés
Szixi Duna Cipõ
Africas

A megnyitóra és a sorsolásokra
reggel 9,00-kor kerül sor. Ezt követõen
várhatóan kb. 9,30-kor kezdõdnek a
mérkõzések. Eredmény-hirdetés a
délutáni órákban. Az elõzetes évek
tapasztalata alapján a kupa, a nap
eseményeinek, feszültségeinek levezetésére, kötetlen baráti beszélgetésekre a strandon kerül sor.
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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: 8–16, péntek 8–13. Keddi
és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Jegyzõi feladatokat
ellátó igazgatási fõelõadó: (NagyZvér 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.

Kéri Katalin társulási építész
fogadóórája minden második kedden
10–12-ig a Polgármesteri Hivatalban.
Elérhetõsége: 06-30-380-31-01.,
e-mail: foepitesz@paloz-nak.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 szerdán 14–15,30-ig

tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban.
Elérhetõsége: 06-30/23-94-699. 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, 06-20/2237282.

Fõzzünk játszóteret Balatonudvariba!
A „Fõzzön játszóteret!” program eddigi 3
évében 24 biztonságos játszótér készült el mintegy 120 millió forintból. Ezzel a Delikát8 az eddigi beküldõk segítségével az ország legnagyobb
nem állami játszótér építõjévé lépett elõ. 2010ben újabb nyolc település lakói nyerhetnek összefogásukkal egy-egy vadonatúj, 5 millió forint
értékû játszóteret.
Legyünk idén a nyolc település között! Kérjük
ingatlantulajdonosainkat, hogy gyûjtsenek
velünk, juttassák el hivatalunkba, vagy programszervezõnkhöz vonalkódjaikat, hogy azokat „kilogramonként” postázva bekerüljünk az esélyesek
közé.
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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
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!

Pécselyen már sikerült...!

Anyakönyvi hírek

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

Születés:

Vízi rendészet
Zánka: 06-87/568-599

Szeretettel köszöntjük Szalontai Gábor és Szalontai-Wiktora Ramóna legifjabb kincsét,
Kincsõt, aki testvérei, szülei, családjuk és barátaik örömére szerencsésen megérkezett
kis falunkba.

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

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Katolikus templom: Június 27., vasárnap 9,30 óra, július 3., szombat 19,00 óra, július 11.,
vasárnap 9,30 óra, július 17., szombat 19,00 óra, július 25., vasárnap 9,30 óra.
Református templom: Június 27., vasárnap 14 óra, július 11., vasárnap 14 óra, július 25., vasárnap 14 óra.
Fövenyesi Kápolna: június 20., vasárnap 8 óra, június 27., vasárnap 8 óra, július 4., vasárnap 8
óra, július 11., vasárnap 8 óra, július 18., vasárnap 8 óra, július 25., vasárnap 8 óra.

UdvariAKrónikás

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

