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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Bölléreink télbúcsúztatója
Az idei év számos újdonsága mellett, úgy
tûnik, a népi disznóvágást is meghonosítottuk kicsiny falunkban.
Bölléreinkben fogalmazódott meg a
kérdés, sok falu példáját követve, miért ne
próbáljuk meg mi is? Miután a képviselõtestület egyetértett a felvetéssel, a fizikai
állomány és a falubéli önkéntes böllérség
egy emberként sorakozott fel az ügy mögött.
Hozta ki-ki a saját eszköztárát, ötleteit, receptjét, pálinkáját a hajnali találkozóra,
mikor is kezdetét vette a disznóvágás. Bár a
helyszínen már a tényleges ölésnek nem lehettünk tanui, de a többi munkafázist láthattuk, annak részesei lehettünk. A segítõ kezek
elkéltek, aki bármiféle rutinnal bírt az ügyben, bizony az asztalok, eszközök, edények
mellé állt. Az elsõ fogás hamar elkészült,
Bocskayné Kurucz Mónika kezei alól került
ki; resztelt májával kezdõdött az egész napos
ízkavalkád. Készült még orjaleves sok-sok
zöldséggel és a hamisíthatatlan ízzel, Horváth István kivitelezésében. A pecsenyék,
oldalas folyamatosan, frissen kerültek elõ a
vészhelyzet esetére felállított sátorból Nagy
Tamás és családja közremûködésével. A
kolbászok, hurkák készítésére nagy csapat
verõdött össze, Kántor József, Kurucz István és felesége, valamint sógorasszonya,
Marton János, Jánosi Attila, Meilingerék,
Tigelmann János, Békefi László, Mórádi Tibor, Marton László, Selmeczi Ferenc és még

sokan mások aktívan dolgoztak, keverték a
töltenivalót, tekerték a töltöttet és uralták a
terepet, hogy az esti disznótorosra minden
egybe legyen.
Így is volt, mire a hurkák, kolbászok
is megsültek, az asztalok megteltek savanyúsággal, édes és sós süteményekkel,
borokkal, amit a közben folyamatosan érkezõ
vendégek hoztak, és közben még a böllértér
is rendbe vágódott alpolgármesterünk és a
hölgy fizikai személyzet jóvoltából. Mindenki aktívan tette a dolgát, hogy a disznó,
melyet természetesen állatorvos is bevizsgált, jól végezze asztalunkon.
A nap összegzéseként elmondhatjuk,

ilyen télbúcsúztatót, farsangi utolsó nagy
evés-ivást máskor is összehozunk, hogy
az egész falut összehozzuk. na meg persze
azért, hogy aki most fogyókúra okán nem
kóstolt, se maradhasson ki a hamisíthatatlan
finomságokból.

Idei elsõ megjelenésünk alkalmából boldog új esztendõt, tartalmas Krónikákat kívánunk
Olvasóinknak, mely szerkesztéséhez, írásaihoz továbbra is várjuk észrevételeiket, írásaikat!

2 – 2012. FEBRUÁR

Udvari" Krónikás

XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZ.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖZMEGHALLGATÁS
Hagyományosan idén is a március
15-i események helyi ünnepén kerítünk sort elsõ közmeghallgatásunkra.
Március 14-én, szerdán, 18 órakor tartjuk a megemlékezést, ahol
az ünnepidézõ mûsor után Dr. Bóka
István, országgyûlési képviselõ mond
beszédet.
Terveket, beszámolókat, lehetséges irányvonalakat ismerhetnek meg
a továbbiakban az önkormányzat
illetve a meghívott társszervezetek
részérõl. Ezt követõen az Önök véleményére, hozzászólásaikra kerítünk
sort, várjuk észrevételeiket!
Mindenkit szeretettel várunk a
kultúrházba!
(A nyári falugyûlés ideje: augusztus 5., vasárnap de. 10 óra – kultúrház)
M
TÁJÉKOZTATÁS A JÉGEN
VALÓ TARTÓZKODÁS
SZABÁLYAIRÓL
Tisztelt Lakosság! Az elmúlt hetekben beköszöntött igazi hideg téli
idõjárás meghozta a jégen való téli sportolás örömét is az azt kedvelõknek.
Ennek kapcsán az alábbiakról szeretnék tájékoztatást adni:
– Balatonudvari közigazgatási területén nem kerül sor hivatalosan jégpálya kijelölésére. Ez nem kötelezettsége az önkormányzatnak, nincs erre
kötelezõ jogszabály. Azonban azok
védelme és biztonsága érdekében, akik
a jégen szeretnének hódolni a téli sportok örömeinek tájékoztatásul ismertetjük, hogy a vízi mentéshez szükséges
mentõfelszerelés hozzáférhetõ helyeken elhelyezésre került. Az alábbi
mentõfelszerelések kihelyezésére került sor:
– 1 db dobókötél kb.20– 25 méter;
– 1 db csáklya;
– 1 db könnyû létra;
– 1 db mentõgyûrû.
A mentõfelszerelés a balatonudvari
Fizetõ Strandon a mentõshelyiségben,
a fövenyesi Szabad Strandon pedig a
WC-öltözõ épülete melleti fa szerszámtárolóban van elhelyezve.

Felhívjuk a jégen tartózkodók figyelmét arra, hogy a Balaton jegén csak
saját felelõsségére tartózkodhatnak, és
a Balaton befagyását követõen a jégen
tartózkodás szabályait a 46/2001. (XII.
27.) BM rendeletben foglaltak szerint
tartsák be! Ez a rendelet az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a jégen való
tartózkodásról:
5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.
(2) A szabad vizek jegén tartózkodni
csak akkor szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
b) jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
c) kikötõk és veszteglõhelyek területén;
d) folyóvizeken.
6. § (1) Aki jégen jégkitermelést
folytat, vagy a halak oxigén ellátását
biztosító, 1 négyzetméternél nagyobb
léket vág, köteles a jégmentessé vált
területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább 10– 10 centiméter
széles, piros-fehér csíkozású korláttal
ellátni.
A kihelyezõ a jégmentessé vált területet jelzõ eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztetõ jelzés elhelyezésére
okot adó körülmény megszûnésekor.
(2) Aki a jégen 1 négyzetméternél
kisebb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterrõl
jól felismerhetõ módon megjelölni,
amelyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve,
száraz ágak) is fel lehet használni.
Még néhány fontos íratlan szabály,
amit jégre lépéskor tanácsos szem elõtt
tartani:
– ne menjünk mélyvizû területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes;
– a parttól ne távolodjunk el nagyon,
mert drasztikusan csökken a belátható
jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a
szabad vízterületek, vagy vegyes jég-

területek elzárnak minket a kijutási
lehetõségtõl;
– soha ne tartózkodjunk egyedül a
jégen;
– legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés
során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (1817-es
vízi segélyhívó, vagy a 112-es segélyhívó telefonszám);
– Jégbeszakadás esetén elõször mindenképpen a tûzoltóságot értesítsük,
mert õk rendelkeznek elsõsorban a
jégbõl mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelõen kiképzett szakemberekkel. (105 –ös segélyhívó);
– soha ne aludjunk el a jégfelületen;
– A víziközlekedés rendõrhatósági
igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.)
BM rendelet 2. § d) illetve l) pontjában foglaltak alapján, a vízirendészet
rendõri szervei ellenõrzik a szabad
vizek jegén tartózkodás szabályainak
megtartását, valamint ismeretterjesztõ
tevékenységet fejtenek ki – az országos
és helyi tapasztalatok felhasználásával
– a hajózással összefüggõ, valamint a
vízi közlekedési szabályok megszegésével elkövetett bûncselekmények és
szabálysértések, a vízi közlekedési balesetek és vízbefulladások megelõzése
érdekében az állami és társadalmi szervezetek, egyesületek bevonásával.
A jégen tartózkodás során bekövetkezõ balesetek megelõzése érdekében a vízirendészet rendõri szervei
jogsértések észlelése esetén enyhébb
esetekben elõször „csak” figyelmeztetnek, a komolyabb vagy visszatérõ
esetekben azonban súlyosabb szankciók alkalmazására jogosultak (helyszíni
bírság, szabálysértési feljelentés) Intézkedéseink során elsõsorban a tájékoztató, figyelemfelhívó, figyelmeztetõ
jelleg dominál.
M
TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV
HULLADÉK-GYÛJTÉS
SZABÁLYAIRÓL
Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében 2011 májusától lehetõség nyílt a településen a
hulladékok elkülönített gyûjtésére.
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
edényeit az önkormányzat által kijelölt közszolgáltató, a PROBIO Zrt.
végzi. A szelektív gyûjtõknél fontos
a rend, tisztaság megtartására való törekvés, alapkövetelmény a hulladékok
megfelelõ módon történõ elhelyezése.
A gyûjtõszigeteken a következõ hulladékokat lehet elhelyezni, az alábbi
szabályok betartásával
A KÉK színû konténerbe PAPÍR
hulladékok helyezhetõk:
– Fekete-fehér, színes folyóirat, újság,
– kartonpapír,
– hullámpapír,
– füzet,
– könyv,
– katalógus,
– irodai papír.
A nagyobb méretû darabokat laposan, összehajtva kell behelyezni.
NEM LEHET a papírgyûjtõben
szennyezett, zsíros, mûanyaggal, fémmel kevert papírt, indigót, ismeretlen
anyagot, szemetet elhelyezni.
A SÁRGA színû konténerbe
MÛANYAG hulladékok helyezhetõk:
– PET palack (tiszta üdítõs, ásványvizes mûanyagpalack),
– mûanyag zacskó, fólia,
– italoskarton doboz (tejes, üdítõs),
– mosószeres flakon,
– tejfölös, margarinos doboz,
– alumínium doboz.
A pet-palackot, alumínium dobozt
és az italoskarton dobozokat laposra
taposva, kupak nélkül kell elhelyezni.
NEM LEHET a mûanyag gyûjtõben
vegyszerrel szennyezett mûanyaghulladékot, hungarocellt, mûanyag játékokat, bútorokat, ismeretlen anyagokat, szemetet elhelyezni.
A ZÖLD színû konténerbe ÜVEG
hulladékok helyezhetõk:
– Tiszta, kiöblített, ép vagy törött fehér vagy színes üvegpalack
Az üvegeket tetõ illetve kupak nélkül kell elhelyezni.
NEM LEHET az üveg gyûjtõben zsíros, olajos, vegyszeres illetve mérgezõ
anyaggal szennyezett sík- vagy fémszálas üveget valamint ismeretlen
anyagot, szemetet elhelyezni.
Kérjük, szíveskedjenek a fentiek
szerint eljárni a hulladékok elhelyezé-

sénél, hozzájárulva ezzel környezetünk
védelméhez.
PROBIO ZRT.
M
LOMTALANÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Balatonudvari település
lakóit és üdülõtulajdonosait, hogy a
PROBIO ZRt. lomtalanítást szervez
2012. május 2-án, szerdán.
A lomtalanítás problémamentes,
minél gyorsabb és tisztább lebonyolításának érdekében szükségünk van az
Önök segítségére, ezért kérjük, hogy
az összegyûjtött lim-lomot 2012. május 2-án reggel 7 óráig helyezzék ki a
megfelelõ helyre.
Kérjük továbbá, hogy a kihelyezett
lim-lom hulladékot, ahol lehetséges
szelektáltan, anyagfajtánkként helyezzék ki, mert ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat. A hatékonyabb helykihasználás érdekében a
bútorokat szétszerelve szíveskedjenek
kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésbõlbontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelõanyag, stb.), törmeléket,
hulladékká vált gumiabroncsot, kerti,
valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat. Elektronikai hulladék
gyûjtése elkülönítetten történik.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál, kereskedõnél van
lehetõség leadni.
M
2012. ÉVBEN TÁRSASÁGUNK
KÜLÖN ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓT
IS SZERVEZ
az önkormányzat által kijelölt helyszínen. Az elektronikai hulladékokat (tv,
hûtõszekrény, mosógép, kisháztartási
gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következõ idõpontig:
Elektronikai hulladékgyûjtés helyszíne: Balatonudvari Polgármesteri
Hivatal udvara.
Elektronikai hulladék elhelyezésének idõpontja: 2012. május 02– 04.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
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az elektronikus hulladékot május 4-én
reggel 7 óráig helyezzék ki!
A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A
lomtalanítás napján az esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342633-as telefonszámon tehetik meg.
Tevékenységünkkel segítsük elõ
környezetünk védelmét, és tegyünk
meg mindent környezetünk tisztaságáért!
M
GALLYZÚZÁS
Önkormányzatunk ez évi elsõ gallyzúzását a lomtalanításhoz kapcsolódóan május 2-tõl 5-ig végzi, kérjük,
hogy ezeket a zöldhulladékokat is jól
elkülönítve helyezzék ki. Még egy
gallyzúzás ez évre az önkormányzat
saját szervezésében tervben van, ennek
idõpontjáról a késõbbiekben nyújtunk
tájékoztatást.
M
MÉG MINDIG A DISZNÓÖLÉS...
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Változások a kábeltelevízió szolgáltatásban
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a kábeltelevízió szolgáltatás-     
 
ban bekövetkezõ változásokról!
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– áremelést csak az áfa 2%-os emelkedése miatt
– csatornamódosítást gazdasági okokból illetve, felmerülõ
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igények kielégítése miatt hajtunk végre.
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dosult 2012. január 1 –tõl.

Csatornamódosítás egyik legfõbb oka, euro – forint árfo
lyam alakulása.

Viasat Exproler és a Viasat 6 mûsorok esetében igaz ez, így
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szerzõdésünket. A Viasat Exproler helyére a Viasat 3 kerül
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a Viasat 3 helyére sokak által keresett „Digisport” csatornát,
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illetve a Viasat 6 csatorna helyére a „Digisport +” csatornák
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kerülnek.
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Az NMMH által elõírt helyi vagy országos körzeti Tv csa* ,&' .
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tornát kell szolgáltatni 2012 elsõ felétõl a tárgyalások még je7  G H
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lenleg is zajlanak, terveink szerint az egyik német nyelvû adó
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helyére fog bekerülni!
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Ezekkel, az apró módosításokkal el tudtunk kerülni egy
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Továbbá tájékoztatjuk Balatonudvari állandó és nyaraló
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lakosságát 2012-ben tervezett kábeltelevíziós akcióinkról és

1 ,&' 3
%&'
 0
.12).2 ,-
további mûszaki fejlesztésrõl!
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Tekintettel az idei sokak számára fontos sporteseményekre,
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Olimpia és futball EB, a cégvezetése segíteni szeretne azoknak,
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akiknek már van kábeltelevíziós elõfizetése és azoknak is, akik
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azon gondolkodnak, hogy bekötessék, vagy beruházzanak vala
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mi más elõfizetõi rendszerre!
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Olyan technikai megoldás mellett döntöttünk, amely olyan
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pluszszolgáltatást nyújt a kábelhálózaton az elõfizetõknek,
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mely további beruházást nem vagy csak kevés befektetést igé.0 ,  %LB %L
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nyel! Az UHF 31 analóg csatorna helyére bekerül a DVB-T
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„A” mux digitálisan szabadon fogható csatorna változata! (Ma%&'
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gyar 1, Magyar 2, Duna Tv, és Duna World)
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Tehát ha az ügyfélnek van egy MPEG -4 impregnált tele.* <  %
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víziókészüléke, (lapos Tv) akkor a csatorna behangolása után
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digitálisan és akár HD –ben élvezheti az adás minõségét!
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Azok az ügyfelek számára, akinek a televízió készüléke
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ezt nem tudja (hagyományos képcsöves, vagy nincs ben0   *
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ne az MPEG -4 vevõtuner) akkor egy szabadon futó DVB-T
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vevõegység beiktatásával lehet igénybe venni a szolgáltatást!
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A szolgáltatás független az elõfizetõi díjcsomagtól, de az
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%&'
8/ 0*
255).2 ,-
esetlegesen felmerülõ igénybevételt mindenképpen jelezni kell
az ügyfélszolgálati irodában!
Bekötési akciót hirdetünk 2012. március, 01. –tõl visszavo   
násig!! Aki igényli a kábeltelevízió szolgáltatást, annak a be,  %% %&E!"#"B/$ I4 $J
kötési díjat (25. 000,- azaz huszonötezer,- Ft) most elengedjük,
< %&E
!(("B /$ I4 $J
határozott idejû szerzõdés megkötése esetén.
! 9  %&E )!#" B /$ I4 $J
A csatornakiosztást és csomag árakat a mellékelt táblázatban
megtekinthetik!
Köszönettel és tisztelettel:
Csikhon László ügyvezetõ % ' 4  > > % @ #   0(B0 05205+   #%  /  >  ! C
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Újra itt van a két
nagy csapat!
Lányok & Fiúk…
Idén sem hagyják szórakoztató
mûsor, vendéglátás nélkül a helyi
hölgytársadalom, majd férfitársadalom
neves képviselõi lakótársaikat.
A fiúknak szervezõdött ajándékestre február 25-én, szombaton, 18 órától
kerül sor.
A mûsort követõen a Silveradó Duó
húzza a talpalávalót.
A fiúk március 17-én, szombaton,
18 órától kényeztetik a hölgyeket, lányokat mûsorukkal, finom falatokkal,
frissítõkkel és tánccal. Ezen az estén az
SMS Együttes zenél.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

2012. FEBRUÁR – 5

Bor- és Borkorcsolya Verseny
Az idei házi borok és borkorcsolyák
versenyére március 3-án, szombaton,
kerül sor. A megmérettetésre helyi
kötõdésû (vagy helyi szõlõ mûvelésû)
urak és hölgyek nevezhetnek boraikkal, sós, fûszeres süteményeikkel,
falatkáikkal. Jelentkezni a helyszínen
lehet, 16 órától 1,5 liter bor ill. egy tányér lefedett (pl. dobozba csomagolt)
borkorcsolya kíséretében. A program
várhatóan 17 órától kezdõdik a helyi
FEBRUÁR
25., szombat 18,00 Fiúnap
25.
Gazdafórum Balatonakaliban
MÁRCIUS
3., szombat 17,00
14., szerda 18,00
17., szombat 18,00
ÁPRILIS
6., péntek

kultúrházban. A nevezettek maguk is
megkóstolják, minõsítik majd a borokat és sós süteményeket, a vendégek
által legjobbnak ítéltek közönségdíjat kapnak. Emellett szakmai zsûri
segít az év boros gazdája, valamint
gazdasszonya cím megítélésében. Az
eredményekrõl mindenki a helyszínen
értesül, a díjkiosztóra hagyományosan a szezonnyitón, idén június 16-án,
szombaton kerül sor.
Kultúrház
Balatonakali

Bakali Borút Egyesület
kistérségi programja

Házi borok, borkorcsolyák versenye Kultúrház
Nemzeti ünnep, közmeghallgatás Kultúrház
Nõnap
Kultúrház
Húsvéti túra – tojáskereséssel

Hegy

Játékokat avattunk
Még a tavalyi év folyamán sikerült egy kis fejlesztési támogatást
fordítanunk a kultúrházi eszközök,
berendezések gyarapítására, melyek
decembertõl, januártól használatba
is kerültek. A gyermekjátékok avatását januárban tartottuk meg egy korai
farsang keretében. Mindkét rész nagy
sikerrel zajlott, hiszen 19 jelmezesünk
vonult fel karneváli hangulatban, majd
a hangulat egész estig csak fokozódott,
az új játékok, eszközök birtokba vétele
kifogyhatatlan játék lehetõséget kínált,

elárasztva a kultúrházat nevetéssel,
örömmel, gondtalansággal.
A farsangolók mindegyike ajándékot kapott, a jelmezesek közül külön
elismeréssel díjazta a szakavatott zsûri
Szabó Regina katicabogarat, Balogh
Sára nyuszit, és Balogh Ádám robotot.
A többi jelmezesünk is nagyon eredeti,
ötletes volt, színes kavalkádot jelenített
meg. A rendezvényen készült fotók a
jókedv, gondtalan játék bizonyítékául
szolgálhatnak....
I. Cs.
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AKALI GAZDAFÓRUM
Balatonakali Önkormányzata és az
Akali Borút Egyesület közös szervezésében szakmai tájékoztatót tartunk
szõlõ-bortermelõknek.
Helye: Kultúrház Balatonakali (a
vasútállomás felett)
Idõpontja: 2012. február 25. (szombat) 15 óra
PROGRAM
15.00 Polgármesteri köszöntõ. Koncz
Imre polgámester

15.15 Az Akali Borút Egyesület eddigi tevékenysége. Nagy Imre elnök
15.30– 16.15 A borok forgalmazásának szabályai és annak ellenõrzése.
Kulka Gábor borászati fõfelügyelõ
MgSzH Borászati Igazgatóság
16.15– 17.00 A 2011-es évjárat tapasztalatai, aktuális munkák a szõlõültetvényekben. (Rügyvizsgálatok,
károsítók áttelelése.) Dr. Májer János igazgató, PEAC Szõlészeti Borászati Kutató Intézete Badacsony

17.30 Korszerû növényvédelem a
szõlõben. Növényvédõszer gyártók
és forgalmazók ajánlásai 2012-évre
a gazdáknak
19.00 Egészségünkre! Finom falatok, jó borokkal… (A rendezvény
támogatóinak ajánlásával!)
Minden szõlõ-bortermelés iránt érdeklõdõt szívesen látnak a szervezõk a
gazdafórumra.
A részvétel ingyenes!

Bucherrál, barkácsol, megcsinál
Folytatva, a 2012-tõl elindított
cikk-sorozatot, a mostani számban a
következõ aktuális kérdésekkel foglalkozom.
– A mûanyag csónakok átvizsgálása, esetleges hibák javítása,
– a megváltozott horgászrendrõl,
– a csónakok felszereltsége a szabályzatban leírtak szerint.
– A csónakot, mielõtt vízre tesszük,
a következõ átvizsgálást tegyük meg:
– az ülések alatt kialakított légkamrák megvizsgálása, esetleges repedések, mûgyantával való javítása.
– Az evezõ villatartók állapotának
ellenõrzése.
– Az evezõk állapota, villába csúszó
bõr, és ütközõ ellenõrzése.
–
Kikötõkarikák,
lánckarikák
ellenõrzése.
– Lábrács átvizsgálása, itt jegyzem
meg, hogy a mûanyag csónakokban
nagy szerepet játszik egy jó lábrács,
ugyanis stabil mozgást biztosít, de a
csónakban lévõ víz sem csurog a lábunk alá.
– Utoljára hagytam a csónak oldala-

it, és az alját, ugyanis számos betegség
megtámadhatja, ezek közül a legveszélyesebb az OZMOZIS.
– Mi az OZMÓZIS: meghatározás:
– folyadékok,diffúziója, az anyagok
membránjain, vagy pórózus részecskéin keresztül szivacsos szerkezet keletkezése.
– hogyan alakul ki:
– a laminátorokon belül delaminációs folyamat, amit a víz és még a ki
nem kötött anyag maradványainak kémiai reakciója, a víz és a gyanta savas
erjedésbe lép. Hatalmas belsõ nyomást gerjeszt, hólyagok és repedések
képzõdéséhez vezet, így alakul ki a
szivacsos szerkezet.
– Hogyan ismerjük fel:
A többnyire hajlításoknál nagy
erõteljesen igénybe vett részeknél, és
a víz alatt található hajszálrepedések,
felpúposodott részek, lyukacskák jelzik, hogy az OZMOZIS dolgozik.
– A púpokat kilukasztva, szúrós szaga, ragacsos állaga utal az ozmózisra.
– Mi a következménye?

– Az ilyen részeknél kilógó rostszálak alakulnak ki, olyanok, mint egy
petróleumlámpa kanóca,
– a mûanyag testben a hajszálcsövesség elvén átereszti a vizet, a csónak
nehezebb lesz, mélyebbre merül, nehéz
vele evezni és manõverezni.
Javítás: A teljes technológiát részletesen nem kívánom leírni, mert akkor egy regény lenne belõle, de a fõbb
lépéseket, irányvonalakat leírom és
akit bõvebben érdekel, személyesen
keressen meg, mindenkinek szívesen
segítek.
Javítási lépések: GEISHIED-féle alkalmazás.
– teljes kiszárítás,
– púpok kicsiszolása,
– alapozás,
– gyantázás,
– több rétegben fedõfestés
– vízvonal alatti rész algagátlása.
A javításra felhasznált anyagokról
bõvebb információval is segítem azokat, akik az észlelt hibát orvosolni szeretnék.
S. F.

Udvari Forgatagos
kitekintõ

igényelhető) a polgármesteri hivatal biztosít minden jelentkező részére 3 kg-ig, melyet a helyszínen a verseny előtt, 9 órától,
érkezési sorrendben, kizárólag a felállított
bográcsoknál lehet átvenni. A húsok feldolgozása, előkészítése kizárólag a helyszínen,
megfelelő védőfelszerelésben, egészségügyi
szabályok betartásával lehetséges. A további alapanyagokról mindenki maga gondoskodik, csakúgy, mint a főző ill. sütő alkalmatosságokról is. Tűzifát, vizet biztosítunk.

Nevezni lehet június 10-ig Ihász Csillánál, a
06-30/226-8346-os telefonszámon, valamint
Tigelmann Jánosnál a 06-30/902-97-87-es
telefonszámon, ill. a Polgármesteri Hivatal
címén írásban. (Balatonudvari, 8242, Ady
E. u. 16., e-mail: ihasz.csilla@balatonudvari.hu)
Zsűri: Veszprém Megyei Gasztronómiai
Társaság, elnöke: Domonkos Miklós
Díjazás: Vándorserleg, ajándékcsomagok, különdíjak.

Idei forgatagunk korábban indul, már
június közepén, 16-án, szombaton megtartjuk szezonnyitónkat és a kapcsolódó
rendezvényeket, népszerű marhahúsból
készült ételek versenyét. A verseny a korábbiak szerint alakul idén is. Az esemény
helyszíne a balatonudvari strand parkolója. Húst (marhalábszár vagy marhacomb
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Megváltozott a horgászrend!
Minden kedves horgásztársnak felhívom a figyelmét, hogy a horgászjegyek
megvásárlása után olvassa el figyelmesen
a fogási naplót, hogy meglepetés ne érje a
vízparton:
– elõzetesben egy pár fontos információ
a változásról:
– változott a fogási naplók vezetése,
még a horgászat megkezdése elõtt a naptári
rész kialakításánál jelezni kell, hogy a horgászatot megkezdtem.
A kifogott halat (nemes) óra és percnyi
pontossággal, azonnal rögzíteni kell a súlymegjelöléssel együtt.
– A vízterületet, és azt is, hogy partról,
csónakból, vitorlásról, stégrõl fogtad a halat. A horgászat befejeztével a szákban, bilincsben lévõ halat meg kell ölni, az élõ hal
szállítása szigorúan tilos.
A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
JEGYEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
– horgásztilalmak, szemetes horgászhelyen még a horgászatot sem szabad elkezdeni,
– tilalmi idõk megváltoztak:
bojlizás, radarozás, stb. tiltása.
Azért hívom fel a horgásztársak figyelmét, mert 2012-tõl változott a balatoni
Halgazdaság hozzáállása az ellenõrzéshez,
létszámukat bõvítették, a parti ellenõrzést
„akcióterv” szerint sûrített ütemben hajtják
majd végre, a vízi ellenõrzéseket több hajóval, technikájukat kibõvítve radarral, és

A Polgárõrség
jelentése
Elöljáróban minden kedves Olvasónak sikerekben gazdag, boldog, új
esztendõt kívánok, családjuk körében
erõt, egészséget, sok boldogságot.
Tevékenységünk során egy októberi vezetõségi ülés után megtartott
közgyûlésen megújítottuk a szolgálati
beosztásokat. Eszerint minden nap két
fõ, túlnyomó részt éjszaka, valamint a
hegyi szolgálat naponta 8 órát teljesít.
A szokatlanul hideg idõre tekintettel
különös gondot fordítunk a településen
élõ egyedülálló, idõs emberekre, hogy
legyen mindig tûzifájuk, élelmük,
gyógyszerük. A rossz idõ miatt felkérést kaptunk a katasztrófavédelemtõl,

éjjel-látóval felszerelve végzik. Joguk van
a kocsik, és vízi jármûvek teljes átkutatására.
A szabálytalankodókkal szemben nulla
tolerancia van, ezt követi a szabálysértési
feljelentés, ill. engedély-bevonási eljárás.
Ezeket a kellemetlenségeket csak a szabályok pontos betartásával tudjuk elkerülni.
Az elõírásokat a halak védelmének érdekében hozták, visszaszorítva a horgászokat, de azt mi horgászok tudjuk, és nem
kell minket beetetni, hogy a halak legnagyobb ellensége a halászháló, mert látva a
halászhajót, aki tevékenységét kora tavasztól a tó befagyásáig mindennap folytatja, az
eresztõ hálóval, kerítõhálóval, nem kímélve a süllõzõ horgászt sem, aki körül kirakják hálóikat, a vitorlások, a szakszerûtlenül
kivilágítatlan hálóba gabalyodva próbál
szenvedélyének hódolni.
Nem titkolva azt a tényt sem, hogy egyre több személy halértékesítõ boltot nyit és
üzemeltet a Balatonból kifogott halakból.
Természetesen a horgászok érdekében teszik ezt, és próbálják elhitetni velünk, hogy
csak szelektív, nagy lukú hálóval busáznak.
Abban bízunk, hogy a ponty és a süllõ
nagyon okos hal és tudja, hogy neki a hálóba menni tilos, de ha mégis beletévedne, azt a halászok biztosan az elõírtaknak
megfelelõen kíméletesen visszaengedik.
Itt szeretném idézni a reklámszöveget
„de hülye azért még nem vagyok”. Ezt

igazolja az elõzõ években csökkenõ horgászok száma is, mely több évvel ezelõtt
100000 fõrõl 30000 fõre esett vissza, de ha
ez a szellem és hozzáállás lesz a Balatoni
Halgazdaság részérõl, akkor úgy ez a tevékenység elõbb-utóbb megszûnik.

ha szükséges 6 fõ polgárõrt biztosítsunk, akik segíthetnek a bajban. Ha
enyhül az idõ az esetlegesen elfagyott
vízórák miatt tüzetesebben fogjuk figyelni az ingatlanokat.
A Balatonfüredi Rendõrkapitányságon minden hónapban egy alkalommal
tájékoztatót tartanak a polgárõr csapatoknak, be kell számolnunk a végzett
munkánkról, eseményekrõl.
A korábban villámcsapás miatt
megsérült sebességmérõ mûszerünket
megjavítottuk. Formaruháinkat igény
szerint cseréljük, hiányosságaikat pótoljuk. Tavasszal pedig ismét felkészülünk az éves rendezvénysorozatra,
biztosításukra.
Nem tudjuk figyelmen kívül hagyni az Önök önzetlen segítségét, hogy

adójuk 1 %-ával támogatják munkánkat, az Önök, ingatlanjaik érdekében.
Idén is kérjük kedves Olvasóinkat,
ingatlantulajdonosainkat, hogy adójuk
1%-ával támogassák szervezetünket
a minél hatékonyabb és korszerûbb
munka érdekében.
Segítségüket elõre is tisztelettel köszönjük!

VÍZI JÁRMÛ
FELSZERELÉSÉNEK SZABÁLYAI
(csónak)
– A szabályzatban elõírt felszereléseket
a vizimentõ szolgálat emberei, vagy akár
egy kukacoskodó vízi-rendõr is kérheti.
– névtábla,
– mentõmellény létszámnak megfelelõen,
– vízmérõ edény, „szapoly”,
– fehér mûködõképes jelzõfény, 360
fokban látható + tartalék égõ,
– horgony kötéllel,
– evezõ,
– mentõdoboz,
– iratok.
Ne feledjék, hogy ezek az eszközök saját életünket menthetik meg.
A következõ megjelenõ számban témáink:
– a vízi közlekedés szabályai,
– vihar közeledésének jelei,
– viselkedés viharban,
– a jelzõrendszer értelmezése,
– nap elleni védekezés.
Selmeczi Ferenc
8242 Balatonudvari Ady E. 8/a. Tel.:
06-30-9549-706

A Polgárõrség nevében
Marton János
BALATONUDVARI
KÖZBIZTONSÁG ALAPÍTVÁNY
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.
Bankszámlaszám:
11748069-20059439
Adószám: 18910595-1-19
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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: Dr. Panyi Szilvia
Orsolya jegyzõ: csütörtök 8,30–
11,30.
Szabó László polgármester:
csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal
illetékes, Hock János építési

ügyintézõ, 87/581-240, emelet
24. iroda.
Kéri Katalin társulási fõépítész fogadóórája 2012. január
1-tõl minden kedden 10–15ig 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 csa-

ládgondozója, Mészáros Zsuzsa,
minden hétfõn 12–15 óráig
tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban
A falugazdász, Zsargó Zsolt,
fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatalban. Elérhetõsége: 0630/23-94-699. 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.

Új falugazdásza van Balatonudvarinak
A 2012. évtõl új falugazdászunk van,
Szabó István nyugdíjba vonulása okán.
Az új szakember Zsargó Zsolt, elérhetõsége: +36-30/993-46-79. Fogadóórája
Balatonudvariban a Polgármesteri Hivatalban minden hétfõn, 10-12 óra
között van. Ügyintézés, esetleges kérdések céljából várja az õstermelõket,
érintetteket.
A falugazdász heti fogadóórái:
Hétfõ: 7,45-9,00 Balatonszõlõs

10,00-12,00 Balatonudvari:
12,30-14,00 Aszófõ
14,30-15,30 Csopak
Szerda: 7,45-15,30 Veszprémi Területi Iroda, Veszprém, Mártírok 11/A.
88/580-430., 88/580-431.
Csütörtök: 7,45-15,30 Veszprémi Területi Iroda, Veszprém, Mártírok 11/A.
88/580-430., 88/580-431.
Péntek: 7,45-11,30 Balatonfüred Közösségi Ház.

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!

Anyakönyvi hírek

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

Halálozás:
Búcsúzunk Kuzma Sándornétól, nyugodjék békében.

Vízi rendészet
Zánka: 06-87/568-599

Születés:
Még tavaly õsszel látta meg a napvilágot Varjú Veronika és Kovács László gyermeke:
Richárd. Köszöntjük, és reméljük, sok idõt tölt majd településünkön, ahol édesanyja is
boldog gyermekéveket tudhatott maga mögött.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Katolikus templom: Minden vasárnap 10 órakor.
Református templom: Minden második vasárnap 14 órakor. Március 4., vasárnap 14 órakor,
március 18., vasárnap 14 órakor, április 1., Virágvasárnap 14 órakor, április 6., Nagypéntek 14
órakor, április 8., Húsvét elsõ napja 14 órakor.

Udvari" Krónikás

Vízi mentõk Segélyhívás 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383, 87-568-168
Településõr elérhetõsége:
Békefi László, 06-70/53-57-147.
Nyaraló képviselõ:
Tigelmann János, 06-30/9029-787
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

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs szerkesztõ: Dr. Panyi Szilvia Orsolya
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

