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Ünnepi megemlékezés
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 2014. március 14-én, pénteken 17 órára a Balatonudvari Kultúrházban tartandó
megemlékezésre.
A Tihanyi Általános Iskola kis diákjai műsorukkal idézik majd fel a történelmi eseményeket.
Ezt követően beszédet mond: Szabó László polgármester.
Emlékezzünk együtt!
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Önkormányzati hírek
LOM- és LOMBTALANÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Balatonudvari település
lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a
PROBIO ZRt. lomtalanítást szervez
2014. április 28-án, hétfőn.
A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább lebonyolítása
érdekében szükségünk van az önök
segítségére, ezért kérjük, hogy az ös�szegyűjtött lim-lomot 2014. április 28-án
reggel 7 óráig helyezzék ki a megfelelő
helyre.
Kérjük továbbá, hogy a kihelyezett lim-lom hulladékot szelektáltan,
anyagfajtánkként helyezzék ki, így
nagymértékben segíthetik munkánkat,
és a kipakolt kupacok széttúrását is megakadályozhatjuk.
A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésbőlbontásból származó anyagot (ajtó, ablak,
szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, akkumulátort
és gyógyszereket, festékes és olajos
flakonokat.
A lombtalanítást szintén szelektáltan
végezzük, kérjük a zöld hulladékot szállítható állapotban, szintén szelektáltan
kihelyezni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká
vált gyógyszereket a gyógyszertárakban,
a hulladékká vált gumiabroncsokat a
gyártónál, kereskedőnél van lehetőség
leadni.
k
ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓT
A PROBIO ZRt. külön elektronikai
hulladékgyűjtési akciót is szervez 2014ben.
Az elektronikai hulladékokat (tv, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek,
számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az
alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani
a következő időpontig:
Elektronikai hulladékgyűjtés helyszí-

ne: Balatonudvari Polgármesteri Hivatal
udvara.
Elektronikai hulladék elhelyezésének
időpontja: 2014. április 28–30. (a Hivatal
nyitva tartási idejében).
A hulladék elszállítását költségtérítés
nélkül, ingyen hajtjuk végre.
A lomtalanítás napján az esetleges
észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342633-as telefonszámon tehetik meg.
Tevékenységünkkel segítsük elő
környezetünk védelmét, és tegyünk meg
mindent környezetünk tisztaságáért!
k
Tájékoztató
A Babakötvényről
2013. december 2-án bocsátotta ki
a Magyar Államkincstár a speciálisan
Start-értékpapírszámlára
vásárolható
Babakötvényt.
Az új konstrukció lényegesen megkönnyíti a szülők és hozzátartozók
számára gyermekeik megtakarításainak
kezelését.
A Babakötvény egy olyan egyszerű
és átlátható befektetési forma, amely a
piacon kiemelkedő hozamot biztosít. A
gyermekeik számára előtakarékoskodni
szándékozóknak így a lehető legjobb választás: megkönnyíthetik vele a gyermek
életkezdését, például felsőfokú tanulmányainak megalapozását, pályakezdését,
családalapítását.
Babakötvény legfőbb jellemzői:
– 1 forintos alapcímletű;
– 19 éves futamidejű;
– Változó kamatozású, az éves kamatozás mértéke az előző év átlagos
fogyasztói árindexe, növelve az első
sorozat esetében 3% kamatprémiummal;
– Kamatjóváírás az első sorozat –
2032/S – esetében minden év december
2-án.
Következő sorozatok esetében kamatjóváírás minden év február 1-jén;
– A gyermek születési évéhez igazodó
állampapír-sorozat, amely folyamatosan,
a futamidő végéig megvásárolható;
– Automatikus újrabefektetés lehető-

sége. A kamat összege az ügyfél állandó
rendelkezése szerint automatikusan a
gyermek születési évéhez igazodó állampapírba kerül befektetésre.
A Babakötvény első sorozata – 2032/S
– kizárólag a 2014. január 31. napjáig
született, a Magyar Államkincstárnál
Start-értékpapírszámlával
rendelkező
gyermek javára vásárolható. A 2014.
január 31. után született gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente
kibocsátásra kerülő 19 éves futamidejű
állampapír vásárolható. A számlanyitás
éve nem befolyásolja a gyermek részére
megvásárolható állampapír kondícióit,
hiszen az minden esetben a gyermek
születési évéhez igazodik függetlenül a
számlanyitás időpontjától.
A Babakötvényt a Kincstár legkorábban a gyermek 18. életéve betöltésének
napján visszavásárolja és a fiatal felnőtt
részére a névértékkel és a felhalmozott
kamatokkal növelt összeget kifizeti.
A Magyar Állam évente, a Start-értékpapírszámlára magánszemély által
befizetett összeg 10%-át, de maximum
évi 6.000 Ft támogatást ír jóvá minden
számlán.
Amennyiben a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor a számlájára történő szülői
befizetés
20%-ának megfelelő, de maximum
12.000 Ft összegű támogatásban részesül.
Ugyanez a 12.000 Ft összegű támogatás
illeti meg a nevelt gyermekeket is.
A 2013. december 1-jét megelőzően
a Kincstárnál vezetett Start-értékpapírszámlán nyilvántartott, állampapír formájában meglévő követeléseket a szülők
az adott állampapír lejáratáig tarthatják,
a lejáratot követően, valamint a futamidő közbeni kamatok vonatkozásában a
követelés automatikusan a 2013. évben
kibocsátott 2032/S sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumokról a www.allamkincstar.gov.hu
oldalon, vagy a Megyei kirendeltségeken
érdeklődhetnek.
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Móka, játék, kacagás

2014. február 8-án tartottuk az idei
év első rendezvényét, a Gyermekfarsangot. A Balatonudvari Kultúrházban izgatott jelmezesek, még izgatottabb szülei és nagyszülei gyűltek
össze.
A jelmezes felvonulás jól sikerült,
sok-sok ötletes megoldással, saját

készítésű jelmezzel találkozhattunk.
A 3 tagú zsűrinek (Kuruczné Ilike,
Bocskay Bálint és Marton János) nehéz dolga volt, de végül igazságos
döntés született. Mindenki elismerésben részesült, oklevelet és ajándékot
kapott.
Ezt követően kezdetét vette a já-

tékos vetélkedő, ahol játékonként
szintén minden résztvevő apró
meglepetésekkel lett gazdagabb. Természetesen a büfé asztal is roskadozott a finomságoktól és a zene is szólt,
így a jó hangulat megalapozott volt.
Bizonyítékul szolgáljon az alábbi
néhány fotó…

Malacságok és forraltbor

2014. február 15-én, szombaton, gyönyörű tavaszi
időben került felavatásra a
régi Halkeltetőnél épített kemence.
Pácolt és sörrel locsolt csülök sült benne, illetve krumpli, amivel a résztvevőket az
Önkormányzat megvendégelte.
Volt finom pogácsa, perec,
forraltbor, pálinka és tea is.
Forraltbor főző versenyt is
hirdettünk, ahol az abszolút
győztes a „FŰSZERES VÍZ”
csapata lett, akik oklevelet és egy díszüveges bort
vehettek át Szabó László
polgármestertől. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Tigelmann Jánosnak – a nap
főszakácsának – a finom falatokat, valamint a szorgos aszszonyi kezek, és a kemence
felfűtésében segítkezők önkéntes munkáját.
KÖSZÖNJÜK!
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BOR- és BORKORCSOLYA VERSENY
Idén is megrendezésre került a
hagyományos Bor- és Borkorcsolya
verseny a Balatonudvari Kultúrházban. A Borversenyre 6 borosgazda 7
féle borral, a borkorcsolya versenyre
pedig 6gazdasszony 8 féle borkorcsolyával nevezett. A társadalmi zsűri
(azaz a résztvevők) mellett, neves 4 tagú
zsűri bírálta a számmal ellátott borokat
és borkorcsolyákat. A szakértőkből
álló zsűri tagjai voltak: Baksa Erzsébet borászati szaktanár, Punk Ferenc
gasztronómus, Gyukli Gyula borász és
Végh Endre, a Balatonfüred és Környéke
Borút Egyesület elnöke. 5 olaszrizling és
két cuvee szállt versenybe, melyek tisztaság, szín, illat, illetve íz és összhatás
alapján kerültek pontozásra. Három bor
arany, kettő ezüst és szintén kettő bronz
minősítés kapott. A gazdasszonyok 7
sós és egy édes borkorcsolyával szálltak versenybe. Kóstolhattunk narancsos májpástétommal töltött gomba
fejeket fűszeres grissinivel, fűszeres
húsgolyókat, sonkás muffint, sonkássajtos kiflit, májjal töltött palacsintát, saját készítésű (olivabogyós, lilahagymás
és diós) sajtokat, házi készítésű hidegtálat
finom kolbásszal és sonkával, valamint
egy csodálatos szőlőfürt formájú diós
kelt tésztát is. A borkorcsolyák versenyét
a házi készítésű sajtok nyerték. De hogy
ki is lett az ÉV BOROSGAZDÁJA és az
ÉV GAZDASSZONYA? Ezt megtudhatják 2014. június 21-én, a szezonnyitó
ünnepségen, ahol hivatalosan is kihirdetésre kerül az eredmény és hagyományosan a díjak is itt kerülnek majd átadásra.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek!

Felhívás tavaszi és őszi kirándulásra

Tisztelt balatonudvari és fövenyesi
lakosok. Ezúton szeretnénk önöket az
alábbi kirándulásokra meginvitálni:

Tavaszi kirándulás:
Május 2., vagy 3. hétvégéjére tervezünk egy Ópusztaszeri kirándulást,
ahol az Emlékparkot, illetve a méltán
híres Feszty körképet tekintenénk
meg és egy finom ebédet is elköltenénk a közelben.

Kérjük, hogy amennyiben szívesen
részt vennének ezen a kiránduláson,
előzetesen jelezzék ezt Németh Borbála művelődésszervezőnél 2014.
március 31., hétfő 16 óráig az alábbi
elérhetőségek valamelyikén: szervezo@balatonudvari.hu; 70/203-90-53.

Őszi kirándulás:
Még egy útirányt tűztünk ki célul,
méghozzá egy Keszthely–Hévíz–

Cserszegtomaj kirándulást, melyre az
ősz folyamán kerítenénk sort.
Többek között a Festetics Kastélyt
és parkját, a Hintómúzeumot, a Pálmaházat, a Marcipán Múzeumot és a
Cserszegtomaji Csodavárat látogatnánk meg.
A kirándulásról további részleteket
a későbbiekben olvashatnak majd a
település honlapján, illetve az Udvari
Krónikásban.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR – 2014.
Február 8., szombat 15,00

Gyermekfarsang

Február 15., szombat 17,00 Kemence avató / Bor és borkorcsolya verseny
Március 1., szombat 18,00

Fiúnap

Március 14., péntek 18,00

Megemlékezés

Március 22., szombat 18,00 Nőnap
Április 12., szombat 14,00

Idősek köszöntése

Április 19., szombat 14,00

Húsvéti játszóház

Május 1., csütörtök 14,00

Májusfa állítás

Május 31., szombat 14,00

Gyermeknap és Májusfa kitáncolás

Június 7., péntek

KÖZMEGHALLGATÁS

Június 8., vasárnap

Pünkösdölő (Pincepörkölt főző verseny)

Június 21., szombat

UDVARI FORGATAG / Szezonnyitó
(Marhahúsból készült ételek versenye)

Június 28., szombat

UDVARI FORGATAG

Július 5., szombat

UDVARI FORGATAG

Július 12., szombat

UDVARI FORGATAG.
(Koncert a Fövenyesi kápolnában)

Július 19., szombat

UDVARI FORGATAG

Július 26., szombat

UDVARI FORGATAG

Augusztus 2., szombat

UDVARI FORGATAG.
(Koncert a Fövenyesi kápolnában)

Augusztus 9., szombat

UDVARI FORGATAG

Augusztus 16., szombat

UDVARI FORGATAG.
(Koncert a Fövenyesi kápolnában)

Augusztus 20., szerda

UDVARI FORGATAG / Ünnep és Strandbuli

Szeptember 6., szombat

Szezonzáró / Horgászés halászlé főző verseny

November 15., szombat

Márton napi búcsú és bál

November 29., szombat

Adventi vásár és játszóház

December 6., szombat

Mikulás váró játszóház és ünnep

December 13., szombat

Adventi játszóház és
I. Mézes sütemények versenye

December 23., kedd

Karácsonyi játszóház és ünnepség

December 31., szerda

Szilveszteri bál

Részletes programok a plakátokon, szórólapokon
és a település honlapján olvashatók majd.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Felhívás I. világháborús
dokumentumok, emléktárgyak
kiállításához
2014. szeptemberében Balatonfüred városa az
I. világháború centenáriumára, a nagy világégés
kezdetére emlékezve nagyszabású rendezvénysorozattal készül és ehhez kapcsolódóan a Kisfaludy
Galériában helytörténeti kiállítás megrendezését
tervezi. Ehhez anyagokat gyűjtenek Balatonfüred
járás területéről. A kiállítás képet adna Balatonfüred és a környező 20 település, emlékeiről.
Az emléktárgyak, dokumentumok több jelentéssel bírnak, mint egyszerű kiállítási tárgyak: a
mögöttük élt embereket, családokat, közösségeket,
településeket szeretnénk rajtuk keresztül megidézni, megörökíteni. Az önök családját, nagyszüleit,
dédszüleit, a családok egykori ismerőseit…, így
kívánunk nekik maradandó emléket állítani.
Kérünk tehát mindenkit, aki szívesen hozzájárul e közös emlékezet életben tartásához, a kiállítás
megvalósításához, aki a családjukban őrzött…
– egykori leveleket, képeslapokat, tábori levelezőlapokat, naplókat;
– a háború ideje alatt készült térképeket,
fényképeket (a hadszíntéren vagy a hátországban
készülteket, katonai arcképeket, életképeket);
– egykori újságokat, folyóiratokat;
– a háború ideje alatt kiadott, azzal kapcsolatos
témájú könyveket,
– a háború idejéből származó tárgyakat (fegyvereket, kitüntetéseket, jelvényeket, zászlókat, a
mindennapi hadiélethez szükséges eszközöket);
– a hadifogság emlékeit szívesen felajánlja
számunkra vagy kölcsönzi egy tárlat erejéig, az
jelezze ilyen irányú szándékát!
A kölcsönadásról, illetve az adományozásról
adatfelvételi lapot / megállapodást készítünk,
melyet a dokumentumok átadásával egy időben
átadunk.
A kiállítás tervezett helyszíne és időpontja: Balatonfüred, Kisfaludy Galéria, 2014. szeptember.
(Pontos dátum később realizálódik.)
A fotókat papír alapon és jpg formátumban,
e-mailben is eljuttathatják.
A fényképek fájltípusa: JPEG. Méret: hosszabbik oldal minimum 1400 pixel.
Kérjük, a maximum méret ne haladja meg az
5 MB-ot.
Jelentkezésüket várjuk a 87/343-070/12-es
mellék, vagy a 87/580-040-es telefonszámon,
illetve a bfhtgy@gmail.com, vagy az igazgato@
varosikonyvtar.t-online.hu e-mail címen vagy
személyesen.
A tárgyak és a fotók leadási helye: a Városi
Múzeum, 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.,
illetve a Városi Könyvtár, 8230 Balatonfüred,
Kossuth Lajos u. 35.
Postacím: 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u.
3., illetve 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35.
E-mail cím: bfhtgy@gmail.com, vagy igazgato@
varosikonyvtar.t-online.hu
A leadás határideje: 2014. március 31.
Köszönjük, hogy hozzájárul tárlatunk sikeréhez, a nemzeti emlékezet megőrzéséhez, továbbéléséhez!
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Ügyfélfogadás a Balatonudvari Kirendeltségen és egyéb ügyintézői fogadóórák
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16. Tel./fax:
87/449-266, e-mail: jegyzo@
balatonudvari.hu
Ügyfélfogadási rend: hétfőn
és szerdán 8–15 óráig, pénteken
8–12 óráig.
Dr. Panyi Szilvia Orsolya
kirendeltség-vezető valamennyi
ügyfélfogadási idõben áll az
ügyfelek rendelkezésére.

Szabó László polgármester
ügyfélfogadási ideje: minden
szerdán 8 órától 12 óráig.
Kéri Katalin települési főépítész ügyfélfogadási ideje:
minden csütörtökön 9 órától 12
óráig.
(Telefonos elérhetősége: 0630/380-31-01, e-mailben is kereshetik az alábbi levelezési címen: foepitesz@balatonudvari.
hu)
A Balatonfüredi Szociális

Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hétfõn 13–15 óráig
tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban.
A falugazdász fogadóórája
minden hétfõn 8–12 óra,
Balatonakaliban, a kirendeltségi
hivatalban.
A rendőrség fogadóórája
minden hónap 3. szerda, a helyi
körzeti megbízotti irodában.

A Polgárőrség Udvariért, Udvari a Polgárőrségért...
Kedves Olvasók! Bizonyára mindannyian
tudják, hogy településünk közbiztonságát
nagy részben polgárőrségünk szolgálja, akik
öntevékenyen, civil keretek között működnek.
Télen-nyáron járőröznek a település határain
belül és a környező borospincék, nyaralók
között, valamint a helyi rendezvények zavartalanságát is biztosítják.
Ezúton kérjük önöket, hogy szervezetüket,
a BALATONUDVARI KÖZBIZTONSÁG

ALAPÍTVÁNYT, adójuk 1%-ával támogassák, a minél hatékonyabb és korszerűbb
munka érdekében.
Segítségüket előre is tisztelettel köszönjük!
BALATONUDVARI KÖZBIZTONSÁG
ALAPÍTVÁNY
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.
Bankszámlaszám: 11748069-20059439
Adószám: 18910595-1-19

Meghívó – lányok & fiúk

Idén sem hagyják szórakoztató műsor, vendéglátás nélkül a helyi hölgytársadalom, majd férfitársadalom
lelkes képviselői az ellenkező
nem képviselőit, illetve lakótársaikat.
A fiúknak szerveződött

ajándékestre március 1-jén,
szombaton 18 órától kerül
sor. A műsort követően a Bakonyvári Duó húzza a talpalávalót.
A fiúk március 22-én,
szombaton 18 órától kényez-

tetik a hölgyeket, lányokat
műsorukkal, finom falatokkal, frissítőkkel és tánccal.
Ezen az estén az Ritmus Duó
zenél.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!

Anyakönyvi hírek
Szeretettel köszöntjük Horváth Erika Szandra és Hosszú Péter kislányát, Hosszú Emília Reginát,
aki 2014. február 2-án született.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a családnak!

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai
Katolikus: Minden vasárnap délelőtt 10 órakor.
Református: március 2. 14 óra, március 16. 14 óra, március 30. 14 óra, április
13. 14 óra (Virágvasárnap), április 18. 14 óra (Nagypéntek), április 20. 14 óra
(Húsvét első napja, Úrvacsora osztás), május 4. 14 óra (Anyák napja).

Udvari Krónikás

XX. ÉVFOLYAM 1. SZ.
Információk
ORVOSI RENDELÉSEK
IDŐPONTJAI:
Hétfő 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 Rendelőintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (ügyelet)
A BALATONAKALI GYÓGYSZERTÁR
Nyitva: Hétfő 12–20, kedd 8–12, 18–20,
szerda 16–20, csütörtök 8–12, 18–20,
péntek 10–14, 18–20, szombat 9–12, 18–20,
vasárnap zárva.
Tel.: 06-20/411-60-17
Rendőrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-81-07
Polgárőrség elérhetősége:
Marton János 06-70-409-04-52,
Jánosi Attila 06-70/409-03-48,
Sötét György 06-70/409-0398
E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.
Hibabejelentés: 06-80/533-533
DRV Vízmű Zrt: Balatonfüred lakossági
ügyfélszolgálat, Kossuth L. u. 33.
Tel.: 06-40/240-240
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft., Balatonfüred, Fürdő u. 20.
(szemétszáll.) 87/342-633
Gázszolgáltató, 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 időpontjai:
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
Előzetes bejelentkezés alapján időpont
egyeztetés!
Segélyhívó telefonszámok:
Mentők: 104. Tűzoltók: 105.
Rendőrség: 107
Vízirendészet
Zánka: 06-87/568-599
Vízimentők Segélyhívás 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383, 87-568-168
Nyaralós képviselők:
Selmeczi Ferenc, 06-30/9549-706,
Tigelmann János, 06-30/9029-787
Településünket keresse az interneten is,
megújult és folyamatosan bővülő
honlapunk a www.balatonudvari.hu
oldalon érhető el.

A balatonudvari önkormányzat lapja.
Felelős szerkesztő: Dr. Panyi Szilvia Orsolya
Főszerkesztő: Németh Borbála
Szerkesztőség: Balatonudvari Kirendeltség, Ady E. út 16.
Tel./fax: 87/449-266.
I + G Nyomda Bt. Balatonfüred (Hajógyár)
Felelős vezető: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

