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Örömmel tájékoztatjuk a Kedves La-
kosságot és a Nyaralótulajdonosokat 
egyaránt, hogy március végén elkészült a 
fövenyesi strand felújítása.

Balatonudvari Község Önkormányzata az 
elmúlt évben pályázati támogatást nyert 
az MVH 1645330785 számú határozatával 
a 11/2013. (III.5.) VM rendelet alapján az 
Innovatív vízpartfejlesztés a Balaton part-
ján című projekt megvalósításra. A pályá-
zatban több település vett részt, melyben 
együttműködő partner volt önkormány-
zatunk is, a projekt koordinátora a Ba-
kony és Balaton Keleti Kapuja Közhasz-
nú Egyesület volt. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni az Egyesületnek a pályázat 
benyújtásában, koordinálásában való ki-
emelkedő segítségét és támogatását. 
A megújult strandon új térköves sétány 
épült ki és a wc - vizesblokk épület bővíté-
se is elkészült (családbarát öltöző, babape-

lenkázó, mozgássérült WC-öltöző helyisé-
gek kialakításával), valamint a szezonban 
már működni fog az új akadálymentesített 
vízi bejáró is, mely a mozgássérült vendé-
gek vízbe jutását fogja megkönnyíteni. A 
pályázat részét képezte még a strandi par-
koló bővítése is. 
A május 24-i fövenyesi főzőverseny ren-
dezvény részét képezi majd egy kis strandi 
pályázati lezáró esemény is, mely rendez-
vényre szeretettel várjuk a kedves látoga-
tókat. 
A pályázat mellett, attól függetlenül, ön-
kormányzatunk saját forrásból tovább 
szépítette a strandot, elkészült egy kültéri 
zuhanyzó és nagymértékű területalakítás, 
tereprendezés történt meg, a füvesítés és a 
virágosítás is folyamatban van. 
A strand területén elbontásra került az 
évek óta üresen álló büfé épülete, mely 
területre az önkormányzat földhasználati 
szerződés alapításával hirdet pályázatot 

büfé épület építésére és működtetésére. 
Ezúton is köszönjük a strandot látogatók 
megértését a munkálatok okozta kisebb 
kellemetlenségek miatt. Bízunk benne, 
hogy az új megszépült strand kivívja a 
helybeliek elismerését és a környék ked-
velt fürdőző helye lesz. Reményeink sze-
rint a pénzügyi lehetőségek függvényé-
ben a további fejlesztése sem marad el a 
strandjainknak. 

Balatonudvari Község Önkormányzata 

Véget ért az innovatív vízpartfejlesztési pályázat

balatonudvari.hu

Balatonudvari Község Önkormányzatának tájékoztató lapja

Balatoundvari diáklány 
sikere Kínában

3. 4. 6.

Udvari mulatságok  
- képes összefoglaló

Civil egyesület alakulhat 
településünkön
Megalakulhat községünkben a „Bala-
tonudvari Baráti Kör Civil Egyesülete”.

Képes összefoglaló az „Udvari mulatsá-
gok” programsorozat eseményeiről.
 

Rangos elismeréssel térhetett haza 
Bolla Noémi az I. Nemzetközi Oktatási 
Konferenciáról.

Hagyományos májusfaállítás
A májusfát csoportba szerveződve állítot-
ták a legények a lányoknak, akiknek ez 
nagy megtiszteltetés volt. 

Magas sudár fák voltak erre alkalmasak, 
melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek 
éjjel, vagy kora hajnalban. Általában szí-
nes szalagokkal díszítették. Az udvarló le-
gény vezetésével állították a fát, de egyes 
területeken, a legények a rokonlányoknak 
is állítottak fát. Gyakran a közösségeknek 
is volt egy közös fája, aminek a kidönté-
sét ünnepély, és táncmulatság kísérte. 
Mi is így együtt, közösen jó kedvvel ün-
nepeltük a hagyományos májusfaállítást 
Balatonudvariban. Az erős férfi kezek 
kivágták, kicsik és nagyok feldíszítették.  

A jó hangulatról a tapolcai Kinizsi Nép-
tánc Csoport gondoskodott, akik a közön-
ség bevonásával, fergeteges műsorral, egy 
felejthetetlen délutánt varázsoltak körénk. 

Marton Éva
kulturális munkatárs
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Hamarosan itt a nyári szezon
strandi tájékoztatóink
A képviselő-testület döntése értelmében az idei nyári szezonban 
az alábbi nyitvatartási időben fognak működni strandjaink: 

Balatonudvari Strand: 2014. június 19-től 2014. augusztus 30. 
napjáig. Fövenyesi Strand: 2014. június 26-tól 2014. augusztus 
30. napjáig.  
A strandi nyitvatartási idő változott: reggel 8 órától délután 19.00 
óráig üzemelnek az önkormányzati strandi szolgáltatások mind-
két strandunkon pl. vízimentős ellátás, illetve ebben az időszak-
ban kell a belépő jegyeket megváltani. 
Felhívjuk a Kedves Strandolók figyelmét, hogy a strandok nyit-
vatartási idején kívül, tehát reggel 8 óra előtt és délután 19 óra 
után a strandot mindenki saját felelősségére használhatja fürdő-
zési célra! Kedvezményes jegyárat 16.00 óra helyett 17.00 órától 
lehet vásárolni a strandokra. 
Az idei évben a képviselő-testület módosította a standi belépő-
jegyek árát. A változtatás indoka, hogy elkészült az innovatív 
vízpart fejlesztési pályázat szerinti strandi felújítás a fövenyesi 
strandon. Ennek eredményeképpen egy színvonalas, megújult 
strand várja látogatóit Fövenyesen az idei évtől. Mindkét stran-
don működni fog a szezontól a mozgássérült vízi bejáró is. A 
képviselő-testület döntése értelmében egységesítésre kerülnek a 
települési strandi jegyárak, mindkét strandon egyforma árkép-
zést vezetünk be a nyári szezontól. 

A jegyárak az alábbiak lesznek: 

A  BALATONUDVARI  STRAND JEGYÁRAI:

Belépő  
megnevezése

Felnőtt
Kedvezményes  

(diák, nyugdíjas)

17.00 óra 
utáni  

kedvezmé-
nyes jegy

Napi jegy
8,00 – 19,00 óráig

400 Ft 250 Ft 250 Ft

Heti bérlet 2.200 Ft 1.100 Ft -
Szezon bérlet 10.000 Ft 5.000 Ft -

A FÖVENYESI  STRAND JEGYÁRAI:

Belépő  
megnevezése

Felnőtt
Kedvezményes 

(diák, nyugdíjas)

17.00 óra 
utáni 

kedvezmé-
nyes jegy

Napi jegy
8,00 – 19,00 óráig

400 Ft 250 Ft 250 Ft

Heti bérlet 2.200 Ft 1.100 Ft -
Szezon bérlet 10.000 Ft 5.000 Ft -

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésé-
re vonatkozó közszolgáltatás 2013. január 1-jétől a vízgazdál-
kodás szabályozási tárgykörébe tartozik.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény ( a további-
akban: Vgtv.) 4.§-a rögzíti, hogy a településen szennyvízbekötés 
nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése a tele-
pülési önkormányzat feladata.
A jogszabályi kötelezettségének eleget téve Balatonudvari község 
Önkormányzata megalkotta  helyi rendeletét: 
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté-

sére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
A rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba. 
A rendelet 1. melléklete tartalmazza a közszolgáltatási díjakat:
 I.  0-7 m3-ig: 
   a) alapdíj:  14.500 Ft + ÁFA
   b) ürítési díj:  604,6 Ft / m3 + ÁFA
 II.  8-11 m3-ig: 
   a) alapdíj:  16.500 Ft + ÁFA 
   b) ürítési díj:  604,6 Ft / m3 + ÁFA

Az önkormányzat kijelölte a Közszolgáltatót, amely a Kontirak 
Kft. Balatonfüred.
A közszolgáltató székhelye: 8230 Balatonfüred, Vázsonyi út 31/B
Ügyvezető: Aradi Ferenc

Elérhetőségeik a következők:
 Cím: 8230 Balatonfüred, Vázsonyi út 31/b
 Tel.Fax.: 87/341-164
 Mobil: 30/9466-735 
 E-mail: kontirak@freemail.hu
 www.kontirak.hu

Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését szip-
pantás igénybevételével oldják meg, 2015. évtől kezdődően 
kizárólag a kijelölt közszolgáltatót, a Kontirak Kft-t bízhatják 
meg a folyékony háztartási szennyvíz elszállításával. Kérjük ér-
deklődjenek a fenti elérhetőségeken. 
A szállítást évente egyszer kötelező igénybe venni. Kérjük az érin-
tetteket, hogy a szállítás igénybevételéről szóló, a közszolgáltató 
által kiállított számlát igazolásképpen megőrizni szíveskedjenek. 

Lakossági tájékoztató
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról
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Balatonudvari diáklány sikere a Kínában megrendezett 
I. Nemzetközi Oktatási Konferencián

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2015. március 1-től 
a FERGAl-SAT Kft. jogutódként átadta a települési kábel-tv és 
internet szolgáltatását a KábelszatNet-2002. Kft. részére. Az új 
szolgáltató a szolgáltatást változatlan feltételek mellett biztosítja. 
Megszűnt viszont az információs iroda, mint tájékoztató és in-
ternet elérhetőségi pont. A szolgáltató jelzése szerint megoldja, 
hogy az információs iroda épület környezetében internet elérhe-
tőséget biztosít az iroda működtetése nélkül is.

 

Az új cég elérhetőségei az alábbiak: 
Kábelszat-Net  2002. Kft.  
 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. 
06 (89) 324-698; 06 (40) 102-208
mailto: ugyfelszolgalat@kabelszat2002.hu
www.kabelszat2002.hu
Hibabejelentés: 
8261 Badacsonytomaj, Fő út 10.
(87) 777-110, (87) 472-104, (20) 9250-127
Kérdéseikkel, bejelentéseikkel forduljanak bizalommal az új 
szolgáltatóhoz. 

Balatonudvari Önkormányzat

Áprilisban rendezték meg Pekingben TIIKM’s  I. Nemzetközi 
Oktatási Konferenciát, melyre Bolla  Noémi Balatonudvariban 
élő diáklány a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 
végzős hallgatója, és szaktársa Neubrandt Fanni is meghívást 
kaptak. 
A konferenciáról rangos elismeréssel térhettek haza. A szekció 
legjobb előadásáért járó díjat a „(Komoly) Játékok fejlesztése 
Android platformra - Szelektív hulladékgyűjtés és környezet vé-
delem oktatása általános iskolás gyerekek számára” c. munkáju-
kért kapták meg. 
Településünk valamennyi lakosa nevében nagy szeretettel gratu-
lálunk a kiváló teljesítményhez!

Balatonudvari Község Önkormányzata

Balatonudvari Község Önkormányzata a 2015-ös nyári szezonra, elsősorban helyi és környékbeli diákok jelentkezését várja animá-
tori feladatok ellátására. 
Bővebb információ, jelentkezés: szervezo@balatonudvari.hu vagy 20/285-4668
Jelentkezési határidő: 2015.05.30.

Kábel TV és internet szolgáltatás

Felhívás nyári diákmunkára

Ez az év sem telhet el a hagyományos Pünkösdi Pincepörkölt Fő-
zőverseny nélkül Balatonudvari-Fövenyesen! Szeretnénk ha a csa-
ládok apraja és nagyja kiválóan érezné magát ezen a napon. Ennek 
érdekében rengeteg gyerekprogrammal, kézműves vásárral, népi 
komédiával, könnyűzenei műsorokkal várunk minden kedves láto-
gatót! Természetesen az elkészült ételekből kóstolni is lehet, tehát ér-
demes beírni a dátumot a naptárba! Várunk mindenkit szeretettel!  
Részletek a hátoldalon.

Programajánló: Pünkösdi Családi Nap (2015.05.24)
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Nőnap
Szórakoztató, humoros előadással ké-
szültek a Fiúk, Férfiak az idei Nőnapra 
is. Igazán jól sikerült nap volt, rengeteget 
nevettünk! 

Köszönjük szépen: Lányok, Asszonyok

Udvari mulatságok - képes összefoglaló

Bor-és borkorcsolya verseny
Több mint 20 fajta bor és egy tucat borkorcsolya versengett a 
márciusban megrendezett Bor -és borkorcsolya versenyen Bala-
tonudvariban. 
A zsűri, Szabó István a Balatonfüred- Szőlős Hegyközség elnöke 
a Balatonvin Borlovagrend tagja, Gyukli Gyula borász a bala-
tonfüredi borút és borlovagrend oszlopos tagja és Huszár Zoltán 
étteremtulajdonos, borász Kántor Gyula, Nagy Gyula és Marton 
József olaszrizlingjét ítélte a legkiválóbbnak. A borkorcsolyák ver-
senyében nagyon szoros küzdelemben Mészáros Zsuzsa májser-
kentő falatkái, Keller Dorka füstölt sajtos mandulás rúdja és Varga 
Zoltán sonkás napraforgója léphetett fel a képzeletbeli dobogó 
első három helyére. Sok szeretettel gratulálunk a nyerteseknek és 
köszönjük minden egyes résztvevőnek az aktivitást! Az ünnepé-
lyes eredményhirdetésre a Szezonnyitón kerül sor.

Családi Farsang
Sok nevetés, szuper jelmezek, a lufihajtógató Tibi bo-
hóc műsora, csillogó gyerekszemek, rengeteg tréfás já-
ték, családi karaoke, finomságok- mindez az Udvari 
mulatságok Családi farsangján. Reméljük, akik eljöt-
tek, azok jól éreztétek magukat!

Fiúnap
Szuper volt Lányok! Köszönjük Nektek, 
most is remekül szórakoztunk! 

a Fiúk
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Tavaszköszöntő Családi Nap 
 Húsvéti Morzsa Party a Halkletetőnél
2015. április 11-én került megrendezésre 
először kis községünkben a tavaszköszön-
tő családi nap. 

Igazán szép napra virradhattunk, az égiek 
gondoskodtak a verőfényes napsütésről, 

kellemes időről. A jó hangulatú program 
tíz órától vette kezdetét, ahol a finom házi 
sonka, főtt tojáson kívül, még készült ke-
mencében sült házi kenyér, halászlé, sült 
hal és erdélyi rakott káposzta. Nem csak a 
felnőttek érezhették jól magukat, hiszen a 
gyerekek számára is készültünk meglepe-
téssel. A kézműves foglalkozáson bőrből 
készült karkötőket, nyakláncokat lehetett 
készíteni ezen kívül még számos kreatív 
dolgok elkészítésére volt lehetőség. Töb-
bek között volt kődíszítés szalvéta techni-
kával, kincskeresés, mely a fűben elrejtett 
ajándék cukorkával megtömött tojások 
megkereséséről szólt. Itt ragadnánk meg 
az alkalmat, hogy megköszönjük a segít-

séget minden közreműködőnek. Bízunk 
benne, hogy mindenki nagyon jól érezte 
magát, és egy felejthetetlen délutánnal lett 
gazdagabb.

Marton Éva
kulturális munkatárs

Idősek Napját ünnepeltük
A télkergető disznóvágást a tavaszkö-
szöntő „Morzsa party” követte.
Úgy látszik, nálam ez már hagyomány, 
hogy az első rendezvényen nem veszek 
részt. Sajnos nem értem rá. De azért a 
visszhangja hozzám is eljutott. Nagyon 
jól sikerült. Kisebb-nagyobb döccenőkkel 
ugyan, ám ez a lényegen nem változtatott.
Aztán soron következett az Idősek Nap-
ja, amely már nagyon régóta, lehet tán, 
hogy 40 éve is ( vagy még annál is több), 
szerepel Balatonudvari éves rendezvényei 
között.

A szervezését annak idején, kb úgy 30 éve 
vettem át Marton Jenőné Valika nénitől. 
Mindig voltak segítőim, akik nagy lelkese-
déssel és örömmel jöttek. Összeszedtük az 
ajándékokat, sokat törtük a fejünket, hogy 
mi legyen a csomagban, és végül mindig 

összeállt. Örültünk. Az ajándékcsomag 
hagyomány volt.
Csalódást csak annak láttán éreztünk, mi-
kor kevesen jöttek el.
Az idei év másképp alakult számomra. Én 
is vendégként vettem részt az ünnepségen. 
Persze azért kicsit besegítettem, ahogy 
Marcsika is mondta „koordinátorként”, 
mert azért az ember nem tud kilépni ön-
magából. És öntelten még arra is gondol, 
hogy nélküle nem úgy valósulna meg a 
dolog, ahogy azt szeretné.
Pedig hát megvalósult, és szebb nem is na-
gyon lehetett volna. Meglepetés volt, hogy 
nem kapunk kézzel megfogható ajándé-
kot, hogy nem szendvics vagy virsli volt az 
asztalon.
Kaptunk viszont nagyon kedves műsort a 
gyerekektől, jó hangulatú, vidám előadást 

Szeles József művész úrtól,  „lukulluszi” 
uzsonnát, és hozzá jó kedvű beszélgető 
társakat.
És nagyon sokan eljöttek, aminek nagyon 
örültem. Csak a segítők fogyatkoznak. A 
régi magnak mára már csak a töredéke 
maradt. De köszönjük nekik! 
Köszönjük az Önkormányzatnak és a 
Szőlészeti és Borászati Szövetkezetnek az 
anyagi támogatást.
Köszönjük a szereplőknek, hogy boldog 
perceket szereztek nekünk. Mert az aján-
dék nemcsak a kézzel fogható dolgokat 
jelenti. Ajándék egy mosoly, egy kedves 
szó. Ajándék a ránk szánt idő, és ajándék a 
megbecsülés, a törődés. 
Egyszóval: gazdagabbak lettünk egy nagy 
csokor ajándékkal. Csak tudni kell meg-
becsülni.

Molnár Józsefné
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Civil egyesület alakulhat településünkön
Megalakulhat községünkben a „Balatonudvari Baráti Kör Civil Egyesülete”. 

Miért is lenne jó ez a civil Egyesület? Erre válaszolva, egy pár gondolat:

Már több mint 4O éve töltöm hétvégéimet, szabadságomat Balatonudvariban, de nem egyedül vagyok ezzel így, 
sok jó barátság, kapcsolat alakult ki ezen idő alatt.

Na igen, pont ez az a lehetőség, ami előre vihetné elképzeléseinket, gyerekeink, unokáink, pedig folytathatnák 
a megkezdett utat. Hát még akkor, ha ezzel olyan pénzeket nyerhetnénk pályázatokon, amit a saját életünk job-
bá tételére fordíthatnánk. De nemcsak a pénz körül forog a világ. Minden olyan önkormányzati testületi ülésen 
szívesen látják építő kritikánkat, javaslatot tehetünk elképzeléseinkről, ami az itteni tartózkodásunkat emberivé  

és jobbá tehetné.

Ezért kérek minden olyan érdeklődőt, aki az Egyesület megalakulását támogatná, jöjjön el az alakuló közgyűlé-
sünkre, mely időpontja

2015. július 25. szombat 10 óra Kultúrház
Erről még időben újra tájékoztatót küldenénk.

Megalakulásunkkor megválasztásra kerül: elnök, vezetőségi tagok, felügyelő bizottság, könyvelő, tagság.

Kérésem az lenne, hogy ha körünkben van olyan jogi személy, aki jártas az egyesület megalakulásában, kérem, 
támogassa tudásával, megjelenésével a szervezet megalakulását.

Köszönettel: Selmeczi Ferenc 
a nyaralók képviselője

Egy görbe éjszaka – diákszínpadi előadás
A balatonfüredi Lóczy Diákszínpad Rejtő Jenő: Egy görbe éjszaka című darabját mutatta be a Kultúrházban 2015. áprilisában.
 A Diákszínpad tagjaként, Varga Gábor balatonudvari fiatalember ismét megmutathatta tehetségét a hazai közönségnek.  Gábor ak-
tívan részt vesz a közösségi eseményeken, hallhattunk tőle verset és prózát már az idén Nőnapon és az Idősek napi rendezvényen is. 
Szorítunk neki, hogy a felvételi akadályokat sikeresen vegye és ezúton is köszönjük a rendezvényeken való szereplését!

http://www.balatonudvari.hu/telepulesi-programjaink/rendezvenyek-kepei/

Az Udvari Krónikás előző számában megjelent Disznóvágás TOTO helyes megfejtői közül, most Tóvári Szilvia Fövenyesi lakosnak 
kedvezett a szerencse. Könyvekből álló ajándékcsomagját márciusban átvehette a Polgármesteri Hivatalban. Köszönjük az eddigi 
megfejtéseket, további jó szórakozást, eredményes részvételt kívánunk a következő feladványokhoz is!

Szerkesztő

Kövessenek bennünket a                             -on is! 

2015 eddigi eseményeinek képes összefoglalóit megtekinthetik:
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ORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Balla György - 06-20/9529-455

Hétfő10.30-11.30, Kedd 10.30-11.00,
Szerda 12.30-14.00, Péntek 10.30-11.30

VÁROSI RENDELŐINTÉZET
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (ügyelet)

Fogorvosi rendelés
Dr. Hargitai Zsolt

Hétfő: 8.00–11.30, Kedd: 13-00–18.00
Szerda: 13-00–18.00, Csüt.: 8.00–11.30

Tel: 06-87-444-086

Gyógyszertár
Balatonakali, Révész u. 1.

Hétfő: 12.00-20.00
 Kedd 8.00-12.00, 18.00-20.00

Szerda 16.00-20.00
Csütörtök 8.00-12.00, 18.00-20.00

Péntek 10.00-14.00, 18.00-20.00 Szombat: 
9.00-12.00, 18.00-20.00

Rendőrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-8107

Polgárőrség:
Marton János - 06-70/409-0452

Jánosi Attila 06-70/409-0348
Sötété György - 06-70/409-0398

Nyaralós képviselők
Selmeczi Ferenc - 06-30/954-9706
Tigelmann János - 06-30/902-9787

E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.

Hibabejelentés: 06-80/533-533

DRV Vízmű Zrt ügyfélszolgálat 
Balatonfüred, Kossuth L. u. 33.

Tel.: 06-40/240-240

PROBIO RT. Balatonfüred, Fürdő u. 20.
(szemétszáll.) 87/342-633

Kögáz Rt. Veszprém, Mártírok útja 9.
Központ: 88/579-810

Számlázás: 40/444-000
Üzemzavar: 40-301-301

Vízi rendészet:
Zánka: 06-87/568-599

Vízi mentők - 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30/383-8383, 87/568-168

Általános segélyhívás:
Mentők: 104, Tűzoltók: 105,

Rendőrség: 107

Közérdekű információk

Halálozás: Búcsúzunk Csordás Dezsőné lakosunktól. Nyugodjon békében!

Születés: Meilinger Lili - Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Balatonudvari Önkormányzat 
Tájékoztató Lapja

Főszerkesztő: Stefanovitsné Sipos Mária
Grafika, tördelés: Pálfy János

Szerkesztőség: 
Balatonudvari Kirendeltség, Ady E. u. 16.

Tel./Fax: 87/449-266 
Mail: szervezo@balatonudvari.hu

OOK Press Nyomda Veszprém

Katolikus: Minden vasárnap 10.00 órakor
Református Istentisztelet vasárnap 14.00 órakor

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai

Anyakönyvi hírek

Barangolás a környéken
 - Nagyvázsony
Balatonudvaritól 16 km-re, a róla elnevezett medencében 
található Nagyvázsony, melynek leghíresebb látnivalója 
középkori vára, melynek nevét legdicsőségesebb uráról, 
Kinizsi Pálról kapta. Ma a vár kiállításoknak, fő- szezon-
ban várjátékoknak ad otthont. A település remek úti cél!
Egy kis játékra invitáljuk Önöket! A kérdésekre helyesen válaszolók között, családi belé-
pőket sorsolunk ki, melyekkel nagyvázsonyi látnivalókat, többek között a Kinizsi várat is 
megtekinthetik. Beküldési határidő: 2015. június 15. szervezo@balatonudvari.hu vagy Ön-
kormányzati Hivatal, 8242 Balatonudvari, Ady E.u.16. 
1. Milyen kiállítások tekinthetők meg a Kinizsi várban? /több helyes válasz is elfogadható/
 • fegyver
 • kőtár
 • várnyomda
 • Történelmünk nagyjai

2. Igaz-e a következő állítás? 
 A vár egész évben látogatható.  igen/nem

3. A következő programok előzetes egyeztetés alapján igénybe vehetőek: 
 Érmeverés / Íjászat / Póni lovaglás / Viaszpecsét nyomás / Idegenvezetés,

4. Igaz-e? 
 Várjátékok július 1-től augusztus 20-ig naponta 11 és 15 órakor.  igen/nem

5. Milyen kiállítások láthatók a Néprajzi múzeumban?
 • rézműves műhely
 • helytörténeti gyűjtemény
 • paraszti életet bemutató lakóház
 • vadászati bemutató

6. Melyik szerzetesrend neve kapcsolódik Nagyvázsonyhoz?  
 bencés / pálos / ciszter

7. Található-e épített emléke Nagyvázsonyban szerzetesrendnek? Mi az?
 .................................................................................................................

8. Nagyvázsonyban valaha postakocsi lóváltó-állomás is működött, ennek emlékét és 
más táv-és hírközlési emlékeket is megtekinthetnek. Hol? 
 ......................................

9. Hány templom található a településen? 
 1 / 3 / 5 / 5 –nél több

10. Milyen sportokat űzhetnek szervezetten a Nagyvázsonyba érkező vendégek?
 horgászat / lovaglás / úszás / tenisz
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Pünkösdd Családd Nap
éé Pincepörköll Főzőversenn Balatonudvaribaa

2015. májuu 24. vasárnap 10 órátóó egéé nap
p Fövenyess StrandooProgramoo:

A legkiválóbb Pincepörköll kerestetii! – főzőversenn csapatoknai eóőzeteu 
jelentkkéu alapjáo, p vendégei éámárp kktoláss lehelőséggeó 

10 órátóó

13 órátóó

15 órátóó

16 órátóó

Daniee Speer Brass
rézfúvv show   nap soráá többör

JJ ebédhh  óe   nót 
Több minl 30 féll játéi p „Fannűvő” játékparkbao - Fp körhintp, 
dongaverdp, óriáu lennőtekl, Medvetántorgg, Hordóo lovagláu, 

Óriáu ppzzll, Polip golf éu mén soi érdekeu játéi. Nee érdemeu kihagyns!

A kovácu, p kereskeeő éu   ördön - Vásárr komédi    Alii Színpaa eeőadásábaá

Pünkösds királn válaétásp hagyományy ügyességs játékoi keretébeo 

Varg  Ferr és Balásss Betts 
könnsűzener  űsor 

Arcfestés | Kéz űves portékáo, vásár

A programoo ingyeneseo. Bővebb informáciJ   programokróe és   főzőversenyrr törtéáő jelentkhésrőe: 
www.balatonudvarr.hh, Tee.: 20/285-4668

A progra  változtatásánao jogáá fenntartjuo!


