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Pincepörkölt harmadszor!
Úgy tûnik, „a senki többet harmadszor!” helyett Pincepörkölt negyedszer
lesz, hiszen a rendezvény folytatásért
kiált. Remekül kifõzték ezt csapataink,
szám szerint 27-en, egész nap remekül
szórakozva, fõzõcskézve múlatták a
tavalyinál sokkal kedvezõbb idõt. Ad
hoch kívánságmûsorba csapott át a
nosztalgia zenélés, amit Szép Bence
stand-upos meséi, majd a pünkösdi
királyságért folyó erõpróba színezett.
A zsûri „ítélete” és ízlelõbimbói
alapján az Akali Postáskisasszonyok

csapata gyõzedelmeskedett, mögöttük
Kovács Gyula és Lébény csapata
végzett. Ez utóbbiak jövõre elhozzák
dalos torkukat is; dalárdájukkal szeretnék fokozni az idén egyébként is
felfokozott hangulatot. Különdíjjal jutalmazták még a Minden lében két
kanál csapatát is, akik idén ismét egységes, különleges arculatba öltöztek.
Negyedszer is találkozunk tehát,
2012-ben május 27-én várjuk a csapatokat Fövenyesen!
I. Cs.

Az összefogás erejérõl
Kellemes élménnyel lettem gazdagabb Pünkösd szombatján a Balatonudvari Öböl Csónakos Egyesület
részérõl meghirdetett kikötõtakarítási
és mólóépítési munkálatok során. Az

elõkészületekbe és a munkákba is aktívan bekapcsolódva régen tapasztalt
összefogást, tenniakarást és lelkesedést ismerhettem meg a tagság részérõl. Soós Sándor újonnan megválasz-

tott elnök úr szavaival élve „minden
várakozásunkat felülmúlva teljesített”
a mintegy 30–40 fõ, akik vállvetve
takarították, tisztították, majd építették
a kikõtõ bejáróját.

PÁLYÁZATI SIKER
Örömmel számolhatok be olvasóinknak, hogy a Balatonudvari Önkormányzat sikeresen pályázott a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

falumegújítási és fejlesztési pályázatán,
melyen közel tizennégymillió forint
támogatást sikerült elnyerni. Az elnyert
összeget a pályázat feltételeinek megfe-

lelõen parképítésre, játszótér, és épületfelújításra, illetve településünk szépítésére fogjuk felhasználni a közeljövõben.
Szabó László polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelettel hívunk minden kedves ingatlantulajdonost nyári közmeghallgatásunkra, augusztus 7-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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Néhány gondolat a szemétszállításról
Úgy érzem, megérett a helyzet arra,
hogy a településünkön a szemétszállítással kapcsolatos problémákról is
szó essen.
Többen jelezték, hogy a heti egy
szállítást kevésnek találják és a szolgáltatás árat pedig magasnak, ezért azt
gondolom, hogy szükség van némi
magyarázatra a témával kapcsolatban.
Talán önök elõtt is ismert, hogy a
balatonfüredi hulladéklerakó tavaly
június 30-án bezárt, ezért a Probio Zrtnek Veszprémbe, majd az uniós támogatással (Tiszta Európa Program)
megvalósult királyszentistváni lerakóba kellett a településünkön keletkezõ

szemetet szállítani. Az árváltozás
egyik oka ez, a majd háromszoros szállítási távolság. A szállítás gyakoriságát
csak jelentõs, több milliós többletköltséggel lehetne megoldani. Másik oka a
modern technológia alkalmazása, a
támogatásnak szigorú feltétele az európai hulladékkezelési normákhoz igazodva a heti egyszeri ürítés, valamint a
gondos szelektív hulladékgyûjtés, – és
feldolgozás.
Úgy gondolom, mindkét téren van
még tanulni, és javítanivaló. Természeti környezetünk megóvására több
figyelmet kellene fordítanunk, ezért
arra kérném mindannyiunkat, hogy

településünk tisztaságának megóvása
érdekében kezeljék gondosabban az
otthonukban keletkezõ szemetet, ami
szelektíven gyûjthetõ a külön erre a
célra kihelyezett tárolókban (Balatonudvari ABC bolt hátsó parkoló).
Sajnos, személyesen is tapasztalom,
hogy sokszor és sokféle szemét található eldobva nem probios zsákokban a
falu különbözõ részein, mondván,
majd az önkormányzat úgyis elviszi.
Természetesen dolgozóink teszik a
dolgukat, de ennek költsége mindannyiunk adójából történik, sok plusz
munkával és fáradozással.
Sz. L.

A települési hulladékszállításról
A lakossági hulladékszállítás áprilistól Balatonudvariban és Fövenyesen
egyaránt péntek helyett szombaton
történik. A 2011-tõl életbe lépõ heti
egyszeri szállítási gyakoriság követ-

keztében ez a szállítási nap marad
érvényben egészen október 31-ig.
Szolgáltatási területünkön a hulladékszállítás egész éves menetrendje
településenként és utcánként a PRO-

BIO ZRT. honlapján a – szolgáltatásaink – hulladékgazdálkodás menüpont alatt, bármikor megtekinthetõ és
elérhetõ.
Somogyi László vezérigazgató

FELHÍVÁS AZ INGATLANOK GONDOZÁSÁRA
Felhívjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a Környezetvédelemrõl szóló 10/2007. (X. 1.) számú
rendelet 5 §. (1) bekezdés értelmében
az ingatlan tulajdonosának (kezelõjének) kötelessége az ingatlan

folyamatos gyommentesítésérõl való
gondoskodás. Nem csak 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. Kérjük, az allergén növények
irtása és környezetünk szépsége
érdekében is lépjünk fel a gyomok,
rendezetlen területek ellen!

Hõségterv

NYÁR és veszélyek!

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 önkormányzatok úgynevezett
hõségtervet (honlapunkon megtekinthetõ).
A terv alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy
Balatonudvariban klimatizált közintézmény
nincs, strandjaink a nyitva tartás után is látogathatóak, közkutak a településen a Balatonudvari Strandon és a köztemetõben találhatóak.

A nyári szabadság, nyaralás közben se felejtsék el az alábbi
figyelmeztetéseket, mellyel egészségünk érdekében, gondtalanságunk
megõrzésére sokat tehetünk!
– 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).
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UDVARI FORGATAG PROGRAMJAI

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a
teljes szezonban változatos szórakozást kínáló programjainkkal strandjainkon, kápolnánkban, kultúrházunkban!
Június 25., szombat: Udvari Forgatag nyári fesztiválnyitó, szezonnyitó ünnep a balatonudvari
strandon. Marhahúsból készült
ételek versenye 10 órától, közben:
Kézmûvesek, biopiacosok, gólyalábasok, gyermek játékok fa körhintával, 14,00 órától „Jó ebédhez szól a
nóta!” Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band mûsora, 15,00 órától a
Golding Tse táncmûsora 18,00
órától ünnepélyes szezonnyitó díjátadással a Galériánál, elõtte 17,30tól Térzene a Polgármesteri Hivatal
elõtti téren, majd felvonulás indul
népi táncosokkal, borlovagokkal, a
Balatonfüredi
Fúvószenekarral,
gólyalábasokkal a szezonnyitóra.
Borkóstoló, majd este strandbál az
SMS együttessel.
Július 2., szombat: Csoki Kupa Ricsi
Emlékére a balatonudvari futballpályán.
Július 6-tól 10-ig: A nap bármely szakában… a Soltis Lajos Színház
Pedál Színház kerékpáros vándortársulatának vásári komédiái a
településen és a környéken.
Július 9. 18,00: Néptánc-mese
hétvége a balatonudvari strandon.
Július 16.: Hetedhét Mesehétvége.
Mindkét strandunkon és Balaton-

akaliban az alábbiak szerint: Íróolvasó találkozó Kozák Ágnessel,
aki Mesevilág a Balaton mélyén
címû könyvét mutatja be, bábelõadások 15,00 órakor a fövenyesi
strandon, 17 órakor a balatonudvari
strandon, kirándulás az esti balatonakali Alma koncertre mesevonattal –
indulás: 18,00 órakor a Balatonudvari strandtól, egy fövenyesi
megállóval, visszaindulás a koncert
után. Kérjük, utazási szándékukat
lehetõség szerint elõre jelezzék,
mert a kisvonat max. 72 fõt tud
elszállítani, ha ennél nagyobb az
érdeklõdés másik szállítójármûvet is
biztosítunk.
Július 23., szombat 19,00: Pro
Musica hárfa–oboa komolyzenei
koncertje a fövenyesi kápolnában.
Július 24., vasárnap: Lovasi és a
véletlenek – egésznapos program,
11 órától gyermekmûsorral, este
koncerttel a fövenyesi strandon.
Július 30., szombat 18,00: Kiállítás
megnyitó, utána mûsoros est a
Galériában.
Augusztus 3., szerda 19,00: Gitárkoncert a kápolnában Szilvágyi
Sándor közremûködésével.
Augusztus 5., péntek 20,30: Török
Ádám és a Mini koncert a balatonudvari strandon.
Augusztus 6., szombat 19,00: Gitárkurzus zárókoncert – Hangversenyterem (Kerkápoly utca).
Augusztus 13. szombat 20,30: Sipos
F. Tamás koncert a balatonudvari
strandon.
Augusztus 19., péntek 19,00:
Zeneakadémia növendékeinek gitár
–fuvola koncertje a fövenyesi kápolnában.
Augusztus 20., szombat 20,00: Póka
Éva (Madách Színház) és Mohácsi
Attila (Gyõri Nemzeti Színház)
mûsora, fáklyás felvonulás a
Polgármesteri Hivatal elõtti térrõl,
néptánc, tûzgyújtás, strandbál a balatonudvari strandon.
Augusztus 27., szombat: Balaton

Maraton verseny a balatonudvari
strandon – további info:seekajaking.hu.
Szeptember 3., szombat: Horgász- és
halászléfõzõ verseny a balatonudvari strandon. Programok: 6 órától
horgászverseny, halászléfõzõ verseny (nevezési határidõ: augusztus
27.), szórakoztató egésznapos kísérõ
programok, este strandbál.
További információ, nevezések:
www.balatonudvari.hu,
ihasz.csilla@balatonudvari.hu
06-30-226-83-46.
(A programváltozás joga fenntartva!)
FOLYAMATOS
PROGRAMJAINK
Strandi játszóházak
Mindkét strandunkon július 1-tõl péntekenként (10,00–12,00 óráig a
fövenyesi, 14,00–17,00 óráig a balatonudvari strandon) gyermekkuckó játszóházzal várjuk a kicsiket!
A sportos életmód kedvelõinek péntek
esténként a balatonudvari strandon
zumba foglalkozásokkal, szombat
délutánonként Mozdulj Balaton
sportprogramokkal kedveskedünk!
Gyermek–Könyv–Kuckó. A balatonudvari strandhoz közeli Könyvtárban minden hétfõn és szerdán
(17,00–19,00) Gyermek–könyv–
kuckó Játszóházzal a könyvtári órák
alatt, ugyanitt egész évben mackókiállítással várjuk a kedves gyermekeket, érdeklõdõket!
Udvari Galéria. Állandó helytörténeti
kiállítással és idõszaki tárlatokkal
várjuk a látogatókat. Helytörténeti
Galériánk június 1-tõl augusztus
21-ig tart nyitva. Állandó kiállításaink mellett idõszaki tárlatokkal
várjuk az érdeklõdõket! (Kiállítások: Helyes Jenõ, Kodolányi István
és Horváth Ferenc mûveibõl).
Bõvebb információ: www.balatonudvari.hu, kisbírók kidobolása, Udvari
Krónikás nyári számaiban, illetve a
programszervezõnél: 30-226-83-46os telefonszámon.
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SZEZONÁLIS HÍRMORZSÁK
STRANDOLJUNK!
A Balatonudvari Fizetõ Strand
Pünkösdre megnyitotta kapuit, augusztus 28-ig várja a vendégeket. Napi
nyitvatartás: 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. 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.
Jegyárak:
Napi teljes árú
350,- 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 21-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 1-tõl augusztus 21-ig,
naponta 10,00 és 18,00 óra között.
A horgászat a strandokon tilos.
Kérjük, ne veszélyeztessék a strandolókat, környezetünket elvesztett,
balesetveszélyes horgokkal.
l
POSTA NYITVATARTÁS
Értesítjük Balatonudvari és Fövenyes lakóit és üdülõtulajdonosait, hogy
2011. június 6.–augusztus 28. közötti
idõszakban Balatonudvari, Levendula
u. 16. szám alatti postai szolgáltatóhely (Balatonudvari Posta) ismételten
üzemel.
A szolgáltató helyen valamennyi
postai szolgáltatás igénybe vehetõ.
Szerencsejáték terminál üzemeltetésével totó, lottó, keno stb. forgalmazása
történik.

A posta az alábbi idõszakban:
Hétfõtõl péntekig: 08:00–11:00,
13:00–17:30 óráig tart nyitva.
Szombat, vasárnap: zárva tart.
Balatonudvari Község
Önkormányzata
l
KISBÍRÓK A FALUBAN
JÚLIUS 8-TÓL
Minden pénteken „Közhírré
tétetik”! Kisbírónk, Marton János és
segítõi idén a nyári szezonban 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 Posta téren, 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
FÕZZÜNK JÁTSZÓTERET
DELIKÁT VONALKÓDDAL
BALATONUDVARIBA!
Kérjük Önöket idén is, hogy a
Delikát 8 ételízesítõ vonalkódjait
gyûjtsék velünk, juttassák el a Polgármesteri Hivatalba, ahol postázzuk
ezeket a nyeremény reményében.
A „Fõzzön játszóteret!” program
eddigi 4 évében 36 biztonságos játszótér készült el mintegy 180 millió
forintból. Ezzel a Delikát8 az eddigi
beküldõk segítségével az ország legnagyobb nem állami játszótérépítõjévé
lépett elõ. 2011-ben újabb nyolc
település lakói nyerhetnek összefogásukkal egy-egy vadonatúj játszóteret.
A játék 2011. január 15-tõl 2011.
augusztus 15-ig tart. A pályázatok
beérkezésének végsõ határideje 2011.
augusztus 15., így kérjük Önöket, hogy
legkésõbb augusztus elejéig juttassák
el vonalkódjaikat, hátha kedvez a

szerencse településünknek, újabb modern játszóhelyet adva a nálunk
élõknek és pihenõknek!
l
Fövenyesi strandra keresünk fiatal, magas munkabírású, agilis munkatársakat. Betöltendõ munkapozíciók: szakács, pultos, konyhai kisegítõ.
Önéletrajzokat erre az email címre várom:
gerardferenc@gmail.com.
l
SKRABSKI BORÁSZAT
8242 Balatonudvari, hrsz. 1206
Tel.: +36-70/5908-626,
+36-20/5892-779
e-mail: info@skrabski.hu
www.skrabski.hu
A Leshegyen évszázadok óta
borászkodnak, errõl árulkodnak a jellegzetes öreg présházak. A legenda
szerint ez a hegyoldal a betyárok kedvenc tanyája volt, hiszen a jó kilátásnak köszönhetõen messzirõl látták, ha
idegenek közeledtek. Az elmúlt ötvenhatvan év megviselte a hegyoldalt, a
régi pincék közül sok összeomlott és a
szõlõk helyén egyre inkább csak bozót
nõ.
Azonban néhányan mégis fantáziát
láttak a gyönyörû panorámás hegyoldalban, így (Skrabski Árpád és Kopp
Mária), akik már 1970-ben elkezdték
az egyik romba dõlt pince felújítását.
Késõbb megvették Skrabski Fruzsinának a szomszédos szõlõt présházzal
és innentõl nem volt megállás. Férjével
Dáviddal mindent megtesznek a hajdan híres szõlõtermesztés és borkultúra visszaállításáért.
Jelenleg a Skrabski birtok öt hektár
szõlõt mûvel, melybõl két hektárt
2011. májusban telepített. Jellemzõ
fajtái: Olaszrizling, Szürkebarát,
Rajnai Rizling, és van egy kevés
Kékfrankos is, valamint nagy izgalommal tekint az új telepítésû furmint termõre fordulására.
A szõlõk mûvelése nagy gondossággal és odafigyeléssel történik.
(Folytatás a 6. olalon)
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(Folytatás a 5. olalról)
Az ültetvényeken erõsen korlátozott
tõketerhelést alkalmaznak. A szõlõtermesztésben természet közeli szemléletmódot követnek és szívügyüknek
tekintik a termõföld és az idilli
környezet sokszínû élõvilágának
megõrzését. A pincében kézmûves
borkészítést folytatnak, ami többek
között azt is jelenti, hogy fajélesztõt és
egyéb borászati adalékanyagokat nem
használnak. A lehetõ legkevesebb beavatkozással igyekeznek a borokat
elkészíteni, hogy azokban a fajta és
termõhely egyedisége minél jobban
megmutatkozzon a borbarátok örömére. A jövõben abban kívánnak
tökéletesedni, hogy egyre többet
õrizhessen meg abból az értékbõl,
amit a természet pazarló bõkezûségével adni kíván.
Régi tapasztalat, hogy a szõlõ ott
érzi magát a legjobban, ahol
csodálatos kilátás van. Nem tudni,
hogy ez annak köszönhetõ, hogy a
szõlõtõkék is szívesen gyönyörködnek
a panorámában, vagy annak, hogy a
Balatonról visszatükrözõdõ napsugarak gazdagítják a fejlõdésüket. A
köves talajszerkezet további minõség-

fokozó hatást fejt ki. Mindenesetre a
helyiek tudni vélik, hogy a Balaton
„bearanyozásának”
köszönhetõen
készülnek ilyen különlegesen finom
borok a környéken.
Látogasson el a Skrabski borászathoz Balatonudvariban a Leshegyre,
ahol finom borokat kóstolhat és
vásárolhat pince áron is, miközben
gyönyörrel tölti el a tó lenyûgözõ
látványa.
l
A ROYAL BALATON
GOLF & YACHT CLUBBAN
nyár kezdetét egy kivételes jótékonysági golf kupával és családi nappal kezdjük meg, a Veszprémi Rotary
Club Kolontári projektjét és a családi
és baráti összetartást erõsítve. Haribo
játszópark, légvár, lovaskocsizás, golfoktatás és sok minden más várja a hozzánk látogató vendégeket. A nevezési
díj jelentõs része a Devecser és
Kolontáron károsultak segítésére kerül
felhasználásra. A versenyre szeretettel
várjuk a magyar és a külföldi golfozó
és nem golfozó rotarista barátainkat és
természetkedvelõ, pihenni vágyó
családtagjaikat, gyermekeiket!
Kétségkívül az Junior Európa

Végre itt a nyár...
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Bajnokság, a European Young Masters
teszi fel a koronát a Royal Balaton
Golf & Yacht Club nyári versenyprogramjára, amelynek küzdelmei július
18–24 között zajlanak majd az udvari
golfpályán. Reméljük, hogy a
Balatonudvariban több edzõtábort is
megjárt válogatottak szép eredményeket érnek majd el ezen a rangos
viadalon és a pálya szépsége mellett
játékukkal is felhívják az európai
golftársadalom figyelmét a magyar
golfra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Az eseményre önkéntes és lelkes
segítõk jelentkezését várja a Magyar
Golf Szövetség, akinek van balatoni
szálláslehetõsége, fontos feladatok
ellátására. Önkéntes munka jelentkezés.
Varga Adél
Royal Balaton Golf & Yacht Zrt.
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.
Tel.: +36-87/549-200;
Fax:+36-87/449-024
Mobil: +36-30-869-56-05
http://www.balatongolf.hu/
www.balatongolf.hu

UdvariAKrónikás
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Kundenservice im Bürgermeisteramt / Customer service in Mayor's Office
Polgármesteri Hivatal, telefon és
fax: 87/449-266, 87/449-188,
email: jegyzo@balatonudvari.hu.
Ügyfélfogadás, ügyintézõk /
Kundenservice, Sachbearbeitern /
customer service: Hétfõn és
szerdán / Montag und Mittwoch /
Monday and Wednesday: 8–15.
Péntek / Freitag / Friday: 8-12.

Keddi és csütörtöki napokon az
ügyfélfogadás szünetel / Am
Dienstag und Donnerstag gibt es
kein Kundenservice / On Tuesdays
and Thursdays there is no customer
service.
Fogadóórák / Sprechstunden /
Hours. Jegyzõi feladatokat ellátó
igazgatási fõelõadó / Sachbearbei-

MEGNYITOTTUNK!
„FÖVENY” ABC
FÖVENYESEN
(Kossuth u.–Strand u. sarkán)
Nyitva tartás:
minden nap 7–19 óráig
Élelmiszerek széles választéka,
zöldség, gyümölcs, italok,
vegyiáruk, dohánytermékek,
jégkrém,
STRANDCIKK, JÁTÉK,
újság.
Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!

terin fürs Wervaltung der Aufgaben
des Notars / Main administrative
officer performing the duties of the
notary: Nagy-Zvér Ildikó, csütörtök
8– 12.
Polgármester / Bürgermeister /
Mayor: csütörtök 8 – 12.

Mégis
Mozdulj Balaton!
Június 25. szombattól ismét lesz lehetõségünk a
balatonudvari strandon szombat délutánonként
sportolni, versenyezni.
A körülmények kicsit szolidabbak, csupán önkormányzati támogatással bírnak, így a jutalmazás, a
tárgyi emlék idén hiányozni fog.
Streetball-, röpi-, és strandfoci pályánk készen áll
a szombat délutáni mérkõzésekre, tartsanak velünk,
sportoljunk együtt!
A Mozdulj Balatonos hétvégék június 25-tõl
augusztus 20-ig várják a sportos életmód kedvelõit.
Ihász Csilla-ihasz.csilla@balatonudvari.hu
programkoordinátor
Balatonudvari, 8243, Ady u. 16.
06-30-226-83-46

Anyakönyvi hírek
Szeretettel köszöntjük Simon Natália és Meilinger Róbert kisfiát, Mátét, aki szédítõ
gyorsasággal adta tudtunkra megérkezését, valamint Plesche Tibor és Kántor Adrienn
kisfiát Viktor Márkot.
Mindkét apróságnak és szüleiknek jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk!

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap 14 órakor. Július 3,. vasárnap 14 óra, július
17., vasárnap 14 óra, július 31., vasárnap 14 óra.
Fövenyesi kápolna: Szeptember 15-ig minden vasár- és ünnepnap 8 órakor. Július 3., vasárnap
8 óra, július 10., vasárnap 8 óra, július 17., vasárnap 8 óra, július 24., vasárnap 8 óra, július
31., vasárnap 8 óra.
Katolikus templom: Minden vasárnap 10 órakor. Július 3., vasárnap 10 óra, július 10., vasárnap 10 óra, július 17., vasárnap 10 óra, július 24., vasárnap 10 óra, július 31., vasárnap 10
óra.

UdvariAKrónikás
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INFORMÁCIÓ / INFORMATIONEN / INFORMATION
Orvosi rendelés / Artztsprechstunden / Doctor's surgery hours
Hétfõ / Montag / Monday: 10.30–11.30,
Kedd / Dienstag / Tuesday: 10.30–11.30,
Szerda / Mittwoch / Wednesday: 13–14,
Péntek/Freitag/ Friday: 10.30–11.30.
Dr. György Balla: +36-20/9529-455.
Városi Rendelõintézet / Stadtliche Ordination / Town Clinic:
Balatonfüred, Csárda str. 1. +36-87/580-885, +36-87/580-886
(ügyelet / Bereitschaftsdienst / duty).
Körzeti megbízott / Polizeibeauftragte / Area comissioner:
Lajos Dávid +36-30/630-81-07.
Polgárõrség / Bürgerwache / Citizens' Watch:
János Marton, +36-20/545-9860, +36-70/409-04-52,
+36-87/449-393,
Atilla Jánosi: +36-70/4090- 348.
Eon Iroda / Eon Büro / E-on office: Balatonfüred, Jókai str. 5.
Schadenmeldung / Reporting errors: +36-80/533-533.
DRV Vízmû / DRV Wasserwerke Gmbh / DRV Waterworks,
Balatonfüred.
Ügyfélfogadás / Sprechstunden / Service: Balatonfüred,
Kossuth L. str. 33. Tel: +36-40/240-240.
Probio Rt. / Probio Gmbh / Probio Ltd.:
Balatonfüred, Fürdõ str. 20. Tel: +36-87/342-633.
(Szemétszállítás / Müllabtransport, Garbage transport).
Földhivatal / Landbüro / Land Authority,
Balatonfüred: Felsõ köz 2. +36-87/581-190.
Kögáz Rt. / Kögáz Gmbh / Kögáz LTD,
Veszprém, Mártírok str. 9.
Számlázás / Rechnungen / Bills: +36-40/444 -000.
Központi telefonszám / Zentraltelefonnummer / Central:
+36-88/579-810.
Gázszivárgás, hibabejelentés / Gassickern, Betriebsstörung /
Gas leaks, Faults: +36-40/301-301, +36-40/949-000.
Kögáz Rt. / Kögáz Gmbh / Kögáz Ltd.
Nagykanizsa, Zrínyi str. 32. Tel: +36-93/310-183.
Fogorvosi rendelés / Sprechstunden des Zahnartztes / Dentist,
Balatonakali: Dr. Zsolt Hargitai
Hétfõ / Montag / Monday: 8–11.30.
Kedd / Dienstag / Tuesday: 13–18.
Szerda / Mittwoch / Wednesday: 13–18.
Csütörtök / Donnerstag / Thursday: 8–11.30.
Tel: +36-87/444- 086.
Elõzetes idõpontegyeztetés telefonon lehetséges. / Vorherige
Anmeldung ist nötig um eine Termin zu haben. / Appointments
can be made by phone in advance.
Mentõk / Rettungsdienst / Ambulance: 104.
Tûzoltók / Feuerwehr / Fire Brigade: 105.
Rendõrség / Polizei / Police: 107.
Vízirendõrség / Wasserwesen / Water Police: Zánka,
Tel: +36-87/568-599.
Vízimentõk / Wasserrettung / Water ambulance: 24 órás ügyelet
/ 24 Uhr Bereitschaftsdienst / 24 hour duty, Segélyhívó / Notruf
/ Emergency: Zánka: +36-30/383-8383, +36-87/568- 168.
Vízi rendészet Zánka: 06-87-568-599
Vízi mentõk Segélyhívás 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383, 87-568-168
Hegyõr / Dorfwachmann / Mountain guard: László Békefi , Tel:
+36-70/53-57-147.
A polgármesteri hivatal e-mail címe:
jegyzo@balatonudvari.hu. Ide várjuk elektronikus leveleiket.
Kérjük látogassák meg honlapunkat:
www.balatonudvari.hu.
Hiermit teilen wir mit dem Bewohnerschaft mit dass die Emailaddresse des Bürdermeisteramtes hat sich geándert:
jegyzo@balatonudvari.hu. Auf diese Adresse erwarten wir Ihre
Emails. Besuchen Sie weiterhin unsere
Webpage: www.balatonudvari.hu.
We inform our readers that the email address of the mayor's
office has changed: The new adddress is: jegyzo@ balatonudvari.hu , We are awaiting your emails. Plese visit our website:
www.balatonudvari.hu.

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs kiadó: Nagy-Zvér Ildikó (jegyzo@balatonudvari.hu)
Fõszerkesztõ: Ihász Csilla (ihasz.csilla@balatonudvari.hu)
Szerkesztõség: Balatonudvari Polgármesteri Hivatal,
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

Tisztelt Hölgyam/Uram!
Kérem engedje meg, hogy ezúton hívjuk fel figyelmét új Nyaraló
Sat TV szolgáltatásunkra, amit kifejezetten nyaraló
tulajdonosok részére
készítettünk és ajánlunk.

•
•
•
•
•
•

Nyaralás alatt sem marad le kedvenc m sorairól
évente akár 6 hónapig 0 Ft-os havi díjért szüneteltethet k
akár több TV-készülékre is használható
Széles csatornaválaszték digitális kép- és hangmin ségben
kényelmi szolgáltatások, mint az elektronikus m sorújság, a nyelvválasztás és
a gyerekzár
Most kedvez akciós ár

A tájékoztatás nem teljeskör . A Nyaraló Sat TV csomagok csak az ország meghatározott településein és
nyaralóövezeteiben érhet k el, szolgáltatási területekr l a mellékletben olvashat. További lehet ségekr l és
feltételekr l érdekl djön üzletünkben.

Nyaraló Sat TV ALAP csomag
Legalább egy TT-Home
Home
szolgáltatással szolgáltatással
nem rendelkez rendelkez
ügyfélkörnek
ügyfélkörnek

H ségid

Nyaraló Sat TV CSALÁDI csomag
Legalább egy TT-Home
Home
szolgáltatással szolgáltatással
nem rendelkez rendelkez
ügyfélkörnek
ügyfélkörnek

2 év

Csatornaszám

19 csatorna

58 csatorna

Egyszeri díj

8 990 Ft

4 990 Ft

8 990 Ft

4 990 Ft

Havidíj

2 090 Ft

1 590 Ft

3 690 Ft

2 690 Ft

Szüneteltetési díj

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Visszakapcsolási díj

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdekl dését, további részletekkel, megrendeléssel
kapcsolatban kérjük, keresse fel üzletünket vagy hívja szakértékesít nket, a 30/930-4507
-ös telefonszámon.

T-Pont üzlet Veszprém, Kossuth u. 3.
Üdvözlettel,
Magyar Telekom Nyrt.

