
Megújulnak és komfortosabbak lesznek strandjaink a június 
18-i szezonkezdésre. 

Jelenleg mederterület karbantartás és tisztítási munkák zajlanak 
a balatonudvari strandon, melynek célja, hogy megszűntesse a 
lágy iszap és hínár által okozott kellemetlenségeket. A munká-
latok a teljes partszakaszt érintik és a parttól befelé körülbelül 
150 méter távolságig terjednek. A strand parti területe, a jelen-
legi tartósan magas vízálláshoz képest alacsony, ezért a kitermelt 
iszappal emeljük meg a szintjét, ezáltal szeretnénk kiküszöbölni 
az esőzések miatt keletkező pangó vizek, tócsák kialakulását.

A kivitelezési munkálatokhoz az önkormányzat engedéllyel ren-
delkezik, melyet a BÉTA-Q Kft. végez és a területet végleges te-
reprendezésével együtt április 15-ig ad át. T-Garden Vállalkozás 
öntözőrendszert telepít, majd az önkormányzat füvesíti a terüle-
tet. A szakszerű munkavégzést felelős műszaki vezető felügyeli. 
A pénzügyi forrást az önkormányzat saját költségvetéséből biz-
tosítja.

Ezen fejlesztések megvalósulása után egy szép, rendezett stran-
dunk lesz, melyre nehéz gépjárművek nem hajthatnak, ezért volt 
szükséges a veszélyes fák korona könnyítésére. Az önkormányzat 
nem szeretné, ha a fák lehulló ágai balesetet okoznának.

A strandi szezon kezdetéig tervezzük a jelenlegi öltöző épületé-
ben további vizesblokk kialakítását és a stand területén nádtetejű 
napernyők telepítését.

A fövenyesi strandon gyermek pancsoló került kialakításra, re-
ményeink szerint a gyermekes családok örömére.

Mindezekkel a fejlesztésekkel szeretnék hozzájárulni ahhoz, 
hogy a nálunk nyaraló vendégek  még kényelmesebben és kom-
fortosabban érezzék magukat. 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.C. 
törvény 3. II.4. melléklete – Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása pályázati lehetőséget kihasználva, 
11.120.114 Ft támogatásnak köszönhetően megújul a Kerkápoly 
utca járdaburkolata. Az önkormányzat 10% önrész vállalásával 
járul hozzá a fejlesztéshez. Fontosnak tartjuk, hogy a strandra 
vezető utca rendezett és esztétikus legyen. Természetesen, ha 
pályázati forrásokhoz jutunk, akkor további járda és út felújítá-
sok is várhatóak lesznek. A kivitelezést a Flanna Kft. április 30-ig  
végzi el.

Tisztelettel: 
Rolkó Gábor
alpolgármester

Képes összefoglaló  
az év végi programokról

2. 3. 5.

Tényleg mindenki azt épít 
amit akar?

Minden településnek  
vannak értékei
Interjú Varga Sándor  
nyugdíjas kádármesterrel.

Kéri Katalin települési főépítész  
összefoglalója az új lakossági  
építési rendeletekről.

Adventi Varázs, Mikulás nap, Bűvész 
Show és Irodalmi Est is színesítette az 
év végét Balatonudvariban.

Balatonudvari Község Önkormányzatának tájékoztató lapja

Közéleti információs lap balatonudvari.hu 2016. március

Strandi fejlesztések és új járda a szezonkezdésre



2

2016.  március

Tavaszhívogató 

Adventi varázs címmel szerveztünk több eseményből álló programsorozatot 2015 év végén. Meglátogatott bennünket a Mikulás. 
A Dallamvilág zenés produkció segítségével hangolódtunk az ünnepekre. Nagy érdeklődés mellett, idősek és fiatalok közreműködé-
sével, rengeteg mézeskalácsot is sütöttünk egy jó hangulatú délutánon, amit a Mindenki Karácsonya rendezvényen osztottunk szét 
a vendégek körében. Adventi kézműves vásárt 2015-ben programokkal is színesítettük, Bűvész-show-t és Irodalmi-estet láthattak és 
hallhattak az érdeklődők.

Igaz, még csak február 20-a volt, utána még egy hét a hónapból, 
de mint minden évben, immár 18 éve, ismét kergetni kezdtük a 
telet.
Az időjárás ugyan már kezd hasonlítani a kedvderítőhöz, de még 
lehetne javulnia. De mit is akarunk, mikor még csak február van.
No de ne kanyarodjunk el a témától! Szóval tavaszcsalogatónak 
megvolt a „nagykorúság” jelzőjével illetett Fiúnapi „buli”. És le 
is zajlott, ahogy az illik,  nagyon vidám hangulatban. Meg kell 
azonban állapítanom, hogy fogyatkozunk. A régiek kikopnak 
– ki ezért, ki azért – az utánpótlás pedig kevés, viszont annál 
lelkesebb. És ez nagyon jó érzés. Nagy részük van benne a szü-
lőknek is, akik kapacitálják a gyerekeket, és sokat adnak hozzá a 
gyerekek is , mert hajlandóak szerepelni. Köszönet illeti őket. És 
persze köszönet illeti a „magot”, akik évről évre – először kicsit 
tanácstalanul – de később annál nagyobb lelkesedéssel és ötletek-
kel újra és újra odaállnak, és kitesznek magukért. Egyik nagyon 
tisztelt költőnket idézve: „Megfogyva bár, de törve nem” állnak 
(vagy ülnek, vagy fekszenek, ahogy éppen a szerep megkívánja) 

a mi kis szűkebb hazánk „piedesztálján”, amit nevezhetünk Bala-
tonudvari Község Kultúrháza színpadának is. Köszönjük szépen!
És persze köszönet a lelkes közönségnek is. Csak a férfiak bátor-
ságát hiányoltam a kvíz játékhoz. De talán majd jövőre.
Március… én úgy hívom: a kikelet félmosolya. Nagyon várjuk 
már, és vele együtt a fiúk revansát. És megígérjük, hogy nem fél-
mosolyt fognak kapni. 
Lehet, hogy mire ez a kis szösszenet megjelenik, már túl leszünk 
rajta, - mármint a fiúk műsorán -  de most, a Fiúnap kapcsán 
ezek az apró gondolatok jutottak eszembe.

Molnár Józsefné

Év végi képes összefoglaló
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Tényleg mindenki azt épit amit akar? 
– azért ez, nem teljesen van így!

Bizonyára Önök is értesültek róla – hi-
szen ezzel van tele a média – a kormány 
a lakossági építéssel kapcsolatban új ren-
deletet alkotott és ezáltal módosította az 
építési törvényt és módosított építéssel 
kapcsolatos  rendeleteket is.  

A jogszabályok ismertetése helyett nézzük 
a tényeket!

2016.január 1-től az új lakóépület építése 
esetén, ha annak összes hasznos alapte-
rülete legfeljebb 300 m2 egyszerű beje-
lentéssel kell élni az építéshatóság felé.

Mit is jelent ez?

Új lakóépületet „belterületen” lehet épí-
teni, annak megfelelő építési övezetben 
és építési telken. Üdülőövezetben, illetve 
üdülőterületen a lakóépület építését kor-
mányrendelet tiltja. Szintén nem lehet 
külterületen sem lakóépületet építeni!

Összes hasznos alapterület: az épület he-
lyiségeinek összes területe. Ha tetőtér be-
építés is van, akkor az 1,90m belmagasság 
feletti helyiségterületek számítanak bele.

Figyelem! Az építési telkünkre maximum 
akkora épület építhetünk, melyet a helyi 
építési szabályzat arra a területre enge-
délyez! Építési szándék esetén, az övezeti 
előírásokról mindég kérjen felvilágosítást 
a hivatalban. Hogy segíteni tudjunk, ön-
nek ismerni kell a telke nagyságát!

Új bejelentési forma lépett életbe tehát, ez 
az egyszerű bejelentés. Szándékosan nem 
beszéltem eljárásról, mert ez nem az! És 
ez nagyon fontos! Az építéshatóság nem 
indít engedélyezési eljárást, mert nincsen 
ebben az esetben építési engedély. A beje-
lentést – a benyújtott dokumentáció alap-
ján – tudomásul veszi. Ebben az esetben 
nincsen szomszéd megkeresés, nincsen 
fellebbezési jog! 

Milyen tervet kér az építéshatóság? 

Ebben óriási a változás! A régi típusú en-
gedélyezési terv ebben az esetben a múlté. 
A tervezőnek, ugyan úgy meg kell tervez-
ni az épületet, célszerű egyszerűsített kivi-
teli tervet kérni tőle, mely alapján tudjuk, 

hogy teljesültek-e elképzeléseink az épü-
lettel kapcsolatban, de ez alapján tud kor-
rekt ajánlatot adni a kivitelező is. Erről a 
tervről tudja a tervező azt a bejelentéshez 
szükséges „lebutított” M 1:200-as tervet 
szolgáltatni, mely a hatóságnak szükséges.

A kiviteli terv ebben az építkezési formá-
ban nem kötelező. De, ha felelősséggel 
gondolkodunk, belátható, hogy ajánlott és 
hasznos, a fent elmondottak miatt.

Itt szeretném megjegyezni, hogy az épít-
tető és a tervező felelőssége, hogy az el-
készült terv, és majdan az épület is meg-
feleljen valamennyi hatályos, az építést 
szabályozó jogszabálynak. Mert ezt a meg-
felelést most már a hatóság nem vizsgálja. 

De térjünk vissza a bejelentés folyamatá-
hoz. Tehát megtörtént a bejelentés az épí-
téshatóság felé, (Balatonfüred, Szent I. tér 
1. ). Annak végén, az építéshatóság, tudo-
másulvételéről, 15 napon belül tájékoztat-
ja a bejelentőt. A 16. naptól építkezhetünk. 

Az építkezés akkor is megkezdettnek mi-
nősül, ha ténylegesen nem indul meg a 
kivitelezés. Erre nagyon oda kell figyelni, 
mert, az építkezés befejeztével nem hasz-
nálatbavételi engedélyt kell kérni, hanem 
a település illetékes jegyzője hatósági bi-
zonyítványt állít ki, az épület építésének 
megtörténtéről. Ennek a hatósági bizo-
nyítványnak igazgatási szolgáltatási díja 
van. Ezek az alábbiak. Itt nagyon fontos, 
hogy a három éven belül legyünk az építés 
befejezésével.

A bejelentéstől  
számított évek száma

Fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj

0–3 díjmentes
3–4 200 000 Forint
4–5 400 000 Forint
5–6 600 000 Forint
6–7 800 000 Forint
7–8 1 000 000 Forint
8–9 1 200 000 Forint

9–10 1 400 000 Forint
 
Fontos! ha a 10 évből kicsúszunk bármi-
lyen oknál fogva, az épületet le kell bon-
tani!

Mire kell figyelni az egyszerű 
bejelentéssel épülő házak kivitele-
zésénél?

Tudni kell, hogy a tudomásulvételről az 
építéshatóság az építésfelügyeletet tájé-
koztatja!

A kivitelezésről elektronikus építési naplót 
kell vezetni, mindaddig még az tart. Ha 10 
évig, akkor addig! Az elektronikus nap-
lóba fel kell tölteni a tervezőre vonatkozó 
adatokat, a kivitelező személyét, a velük 
kötött szerződéseket, és azokat a terveket, 
melyek alapján a kivitelezést végzik. Az 
e-napló vezetéséről külön jogszabály ren-
delkezik.

Az építésfelügyeleti ellenőrzésen az épület 
kivitelezését, valamint a vonatkozó jog-
szabályok – építési, munkaügyi, munka-
védelmi – betartását fogják vizsgálni. Ezek 
lefolytatásáról, az esetleges bírságértékek-
ről szintén külön jogszabály rendelkezik.

Tehát látható, hogy szabadnak kiáltották 
ugyan ki a „pályát”, de csöppet sem aka-
dálymentes rajta a közlekedés. 

Mi a helyzet egyéb építési ügyekben?

Továbbra is építési engedély köteles, így 
építési engedélyezési eljárást kell lefolytat-
ni az építési hatóságnak a régi megszokott 
rend alapján: 

• a meglévő lakóépület bármilyen bővíté-
se, átalakítása 

• új nyaralóépület építése

• meglévő nyaralóépület bármilyen bőví-
tése, átalakítása

• új gazdasági épület építése

• meglévő gazdasági épület bármilyen bő-
vítése, átalakítása esetében

A fenti eljárásokban továbbra is megma-
radt az engedélyezési eljárás előtti tele-
pülésképi véleményezés, melyhez a do-
kumentációt előzetesen egyeztetni kell a 
tervezőnek a települési főépítésszel. Ezt 
követően az elkészült engedélyezési tervi 
szintű dokumentációt be kell nyújtani a 
polgármester úrhoz.

folytatás a következő oldalon...
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Vannak olyan építési esetek, amelyek 
ugyan nem engedély kötelesek, de a tele-
pülésen ellenben bejelentés kötelesek.

Balatonudvariban, az alábbi esetekben az 
„engedélyt” (igazolást) - a polgármester 
úrhoz írásban történt bejelentést követő-
en- a főépítész szakmai véleményét kikér-
ve a polgármester úr adja meg.

a) A műemléki jelentőségű területen a telek 
közterületi határához legközelebb, de legfel-
jebb 10 méterre álló meglévő épület átala-
kításának kivételével az építési engedéllyel 
építhető építmény átalakítása, felújítása, 
helyreállítása és korszerűsítése, valamint 
homlokzatának megváltoztatása, ha az 
építési tevékenységgel az építmény tartó-
szerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti 
elemeit nem kell

  aa) megváltoztatni,

  ab) átalakítani,

  ac) elbontani,

  ad) kicserélni,

  ae) megerősíteni vagy

  af) változatlan formában újjáépíteni.

b) A meglévő építmény utólagos hőszigete-
lése, a homlokzati nyílászáró – áthidalóját 
nem érintő – cseréje, a homlokzatfelület 
színezése, a homlokzat felületképzésének 
megváltoztatása.

c) Olyan új, önálló (homlokzati falhoz rög-
zített vagy szabadon álló) égéstermék-elve-
zető kémény építése, melynek magassága 
nem haladja meg a 6,0 m-t.

d) Az épület homlokzatához illesztett elő-
tető, a védőtető, az ernyőszerkezet építése, 
valamint a meglévő felújítása, helyreállí-
tása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, 
megváltoztatása, ha ehhez az épület tartó-
szerkezetét nem kell

  da) megváltoztatni,

  db) átalakítani,

  dc) megbontani,

  dd) kicserélni,

  de) megerősíteni vagy

  df) újjáépíteni.

e) Az önálló rendeltetési egységek számá-
nak változtatása az épületben.

f) Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű 
épület építése, bővítése, amelynek mérete 
az építési tevékenység után sem haladja 
meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve a 
műemléki jelentőségű területen a telek köz-
területi határához legközelebb, de legfeljebb 
50 méterre álló új épület építését, vagy a 
meglévő épület építésügyi hatósági enge-
délyhez kötött bővítését vagy átalakítását.

g) A nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény építése, bővítése, amelynek mére-
te az építési tevékenység után sem haladja 
meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m ge-
rincmagasságot.

h) Az önálló reklámtartó építmény építése, 
a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakí-
tása, korszerűsítése, bővítése, megváltozta-
tása, amelynek mérete az építési tevékeny-
ség után sem haladja meg

    ha) beépítésre nem szánt területen  
a 9,0 m magasságot,

    hb) beépítésre szánt területen a 4,5 m 
magasságot.

i)  Olyan növénytermesztésre szolgáló üveg-
ház építése, bővítése, a meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, 
megváltoztatása, amelynek legmagasabb 
pontja az építési tevékenység után sem ha-
ladja meg

 ia)beépítésre nem szánt területen  
a 9,0 m-t,

    ib)beépítésre szánt területen a nettó 100,0 
m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

j) Növénytermesztésre szolgáló fóliasá-
tor építése, bővítése, a meglévő felújítása,         
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, 
megváltoztatása, amelynek legmagasabb 
pontja az építési tevékenység után sem ha-
ladja meg

 ja)beépítésre nem szánt területen  
a 9,0 m-t,

 jb) beépítésre szánt területen a  
nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

k) A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, 
a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, 

ömlesztettanyag-tároló, a nem veszélyes fo-
lyadékok tárolója, a nem veszélyes anyagot 
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem 
minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, 
tároló elhelyezéséhez szükséges építmény 
építése, a meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

m) A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb tér-
fogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb ma-
gánhasználatú kerti fürdőmedence és kerti 
tó építése.

n) Közterülettel határos kerítés, és kerti 
építmény ( lábon álló kerti tető ) építése,  
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakí-
tása, korszerűsítése, bővítése.

o) Közterületről látszó  klíma kültéri egy-
sége építményen való elhelyezése, ha ahhoz 
nem kell az építmény tartószerkezeti rend-
szerét vagy tartószerkezeti elemeit

  oa) megváltoztatni,

  ob) átalakítani,

  oc) elbontani,

  od) kicserélni,

  oe) megerősíteni vagy

  of) újjáépíteni.

p) Felvonulási építmény építése, amennyi-
ben az bruttó 50 m3 térfogatot meg nem 
haladó méretű.  

q) Olyan pince építése, vagy a meglévő fel-
újítása, helyreállítása, átalakítása, korsze-
rűsítése és bővítése, amely legfeljebb 2,0 m 
mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű.

A meglévő lakóépületek bontását be kell 
jelenteni az építésfelügyelethez. (Balaton-
füred Járási Hivatal Építéshatóság) A be-
jelentéshez jogszabályban előírt tartalmú 
dokumentáció szükséges.

Egyéb épületek bontása 300 lm3 –ig enge-
dély nélkül történhet. 

Kedves olvasóink! Bármi építéssel kapcso-
latos ügyben állunk szíves rendelkezésük-
re. Kérje segítségünket, tanácsunkat!

Kéri Katalin
települési főépítész



5

2016. március

,,Minden településnek vannak értékei” 
 Varga Sándor - kádár
Tudják Önök mit nevezünk csínyvágó-
nak, és cirklinek ? –bevallom őszintén én 
sem tudtam, amíg meg nem látogattam 
Varga Sándor nyugdíjas kádárt. 

Mára a kádármesterség is a kihaló szak-
mák közé szorult. A nehéz fizikai munka 
nem népszerű a fiatalok körében. Buda-
pesten oktatják egyedül az országban, de 
már több, mint 10 éve nem volt egyetlen 
kádártanuló sem. 
Az 1939-ben Balatonudvariban született 
Sándor az ipari iskolát Balatonfüreden vé-
gezte , a szakmát Kovács Gézától tanulta 
meg Balatonfüreden, 1958-ban vizsgázott 
kádárként. Az élet úgy hozta, hogy több-
féle foglalkozásba bele kellett kóstolnia, 
dolgozott a vegyiparban, a volánnál és a 
tanácsnál sofőrként / nem mellékesen 15 
féle járműre rendelkezik jogosítvánnyal/és 
csak 1983-tól tudott önálló kisiparosként 
dolgozni . Tizenhárom éven át, nyugdíjba 
vonulásáig munkálkodott a szakmájában.

~
- Kik voltak a megrendelők, kiknek dol-
goztak?
A téesznek és kistermelőknek készítettünk 
fahordókat. Én a legnagyobbat Honti Han-
na volt tihanyi üdülőjébe csináltam, ez 
1800l-es volt, a legmesszebbre, Kaliforniá-
ba került egy, amit hajón szállítottak el. A 
80-as években az NDK-s nyaralók 15-20li-
teres hordókban vitték haza ajándékként a 

magyar bort. A Salánki Pincészetnek is évi 
8-10 darabot készítettem.
- Van arról tudomása, hogy hányan űzik 
manapság ezt a szakmát a mi környékün-
kön és mennyien voltak 25 évvel ezelőtt?
Badacsonytomajon él egy idős kádár, Tót-
vázsonyban van tudomásom egy főről, 
többről  én nem tudok. Tapolcán a mi 
időnkben 13, Nagyvázsonyban 1, Balaton-
füreden 3-an voltak.
- Miért vannak most ilyen kevesen a 
szakmában? Van-e utánpótlás?
A fiatalokat a nehéz fizikai munka nem 
vonzza. Én még normában is dolgoztam 
beosztotként, egy darab 100 literest hordót 
kellett elkészítenem naponta. Nehéz volt, 
de szerettem. Önálló iparosként napi ezer 
kilométert is megtettem, amíg a megfelelő 
minőségű alapanyagot beszereztem Duna-
újvárosból, Győrből. 

~
 Sanyi bácsi megromlott egészségi állapota 
és kora miatt sem tudja már végezni ezt 
a szép, de fizikailag megterhelő foglalko-
zást.
A jól felszerelt műhelyben bármikor foly-
tatni lehetne a munkát, hiszen egyszerre 
megtalálhatóak benne a régi, hagyomá-
nyos és mai modern szerszámok is. Jelen-
leg erre azonban nincs vállalkozó. 
Sanyi bácsi Marton Jenő balatonudvari 
helytörténész kérésére 2000-ben aktívan 

részt vett a Helytörténeti Galéria eszkö-
zeinek felkutatásában és beszerzésében. 
A kiállítás borászattal foglalkozó részle-
gének 100 éves eszközeit Balatoncsicsóból 
sikerült megszereznie. Az ott látható hor-
dó a keze munkáját dícséri és Balatonud-
vari lakóinak ajánlotta fel.
Természetesen a cikk bevezetőjében fel-
tett kérdésekre is megkaptam a választ. 
Csínyvágó - a kádár kézi vagy gépi gya-
luja, cirklinek a körzőt nevezzük. És ha 
felmerülne bárkiben is, hogy mi lehet az 
a CSÍNY? Válasz: Párkány vagy mélyedés 
a hordó vagy más faedény dongájának a 
végén lévő beillesztésére.

Szerkesztő

Fejezetek egy klub életéből
Őszirózsa Nyugdíjas Klub...  
Kevesen vagyunk, de lelkes társaság. 
Nem sok minden történik, inkább csak 
múlatjuk az időt kicsit távol a családtól, 
csak úgy magunkban, magunknak.  Be-
szélgetünk. Na jó, lehet, hogy kicsit plety-
kálkodunk is, de Isten bizony, csak jókat 
mondunk másokról,  Mert úgy is lehet ám 
pletykálkodni. Szóval csak vagyunk, és 
ahogy mondtam, múlatjuk az időt. És az 
múlik is, de még milyen gyorsan. 
A  múló idő egy röpke pillanat csupán. 
Nyomában emlékek, emlék töredékek ma-

radnak. Nagyon igyekszünk ezeket meg-
őrizni, hogy emlékezetünk maradványai-
ban ott legyenek, mert többek között ezek 
szépítik meg a gyorsan illanó napok per-
ceit. És így esett, hogy szép kerek szülina-
posokat köszöntött a mi kis társaságunk.
Teklovics Lászlóné Marika kerek 80 éves 
volt december 13.-án. Varga Gyuláné Er-
zsike 75 éves volt február 25.-én. 
A jó Isten éltesse őket nagyon jó egészség-
ben, és kívánjuk, hogy még sokáig közöt-
tünk legyenek! 
Szeretnénk hagyományt teremteni, és a 

75. életévtől minden kedves tagunkat kö-
szönteni minden 5. évben. 
Én optimista vagyok, remélem, sokszor 
kerül sor ilyen ünneplésre. Valamennyi 
tag felsorakozott. Most már az éveken 
múlik minden. No és persze a szerencsén.

Molnár Józsefné
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Rövid hírek
Egészség

Az önkormányzat támogatásával Egész-
ségnap valósulhatott meg január közepén. 
„Minden, amit a diabéteszről, cukorbe-
tegségről tudni érdemes” címmel tartott 
előadást Henn Dóra dietetikus.  Kísérő-
programként térítésmentes vércukor és- 
vérnyomásmérést valamint egészséges 
ételek kóstolóját szervezetek a résztvevők 
számára.
Heti rendszerességgel, szerdai napokon 

17.00-18.00 óráig Tartásjavító gerinctor-
na foglalkozáson vehetnek részt a mo-
zogni vágyók.

~
Környezetünk rendben tartása

Balatonudvari csatlakozik az országos 
TeSzedd szemétgyűjtési akcióhoz. Az 
ÖNKÉNTESEKET 2016. április 30 -án 
szombaton 9.00 órától várjuk az Önkor-
mányzati Hivatalnál. Védőkesztyűt, zsá-
kokat, harapnivalót a segítőknek biztosí-
tunk. A program zárásaként csemetefákat 

ültetünk a település különböző pontjain. 
Részletek később a www.balatonudvari.
hu-n és a hirdetőkben

~
Méltó módon ünnepeltük meg  

az 1848/49-es  
forradalom és szabadságharc 

168. évfordulóját
Az ünnepi összeállításban közreműködött 
Kőrösi Csaba a Veszprémi Petőfi Színház 
művésze.

Képes összefoglaló az év eleji programokról
Balatonszentelés

Disznóvágás

CSaládi Farsang

Nőnap

Fiúnap
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Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatást szeretnék adni a Balatonudvari Polgárőr Egyesület 
működéséről, szolgálatok ellátásáról. A napi rendszeres szolgá-
latokat március végéig folytatjuk a bel- és külterületen egyaránt, 
április hónaptól a nyaralók benépesedésével szolgálatainkat he-
tente két alkalommal a terület teljes bejárása formájában valósít-
juk meg, amelyet a Balatonfüredi Rendőrkapitányság szolgálatot 
teljesítő rendőreivel közösen végzünk.
 Az idei évben is biztosítjuk a helyi rendezvényeket. Május hó-
napban átfogó terület bejárást tartunk, amely a lomtalanítás ideje 
alatt lesz, ezzel is igyekszünk távol tartani a településünket nem 
turizmus miatt felkereső látogatókat. A területbejárás települé-
sünk körzeti megbízottjával, Dávid Lajos r. főtörzs zászlós úr ve-
zetésével történik.
 A pályázaton nyert gépkocsi nagy segítséget jelent a szolgálatok 
ellátásában.  Az üzembe helyezés óta közel száz szolgálatot tel-
jesítettünk vele. A gépkocsi a szolgálatok hatékony ellátásához 
elengedhetetlen, szolgálatonként a teljes terület bejárását tudjuk 
biztosítani.  Megjelenése a település területén nagyban növeli az 
itt élők biztonságérzetét, a nem jószándékkal érkezőket pedig tá-

vol tartja. Kapacitását kihasználva az Örvényesi Önkormányzat-
tal kötött együttműködési megállapodás keretében, rendszeres 
járőr szolgálatot végzünk Örvényes településen is, ezért 100.000,- 
Ft-tal támogatja az ottani önkormányzat egyesületünket.
Bűnügyi statisztikánk nagyon jó adatokat tartalmaz, amely 
nagyban hozzájárul a Balatonfüredi Rendőrkapitányság kima-
gasló eredményéhez.
Végül szeretném megköszönni a Balatonudvari Közbiztonságá-
ért Alapítvány számlájára befizetett támogatásaikat. Kérem Önö-
ket, amennyiben  elégedettek munkánkkal, továbbra is támogas-
sák alapítványunkat!

Tisztelettel:  a Polgárőrség nevében:  
Sötét György  

BALATONUDVARI KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Bankszámlaszám:
11748069-20059439

Adószám: 18910595-1-19

Polgárőrségi tájékoztató

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz 
elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott 

tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk.  
Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com

Telefonszám: 
70-884-5879
70-389-4178

Tájékoztató
Értesítjük Balatonudvari település lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

     Lomtalanítást szervez 2016. május 17-én, kedden.

A lomtalanítás problémamentes lebonyolításának érdekében szükségünk van az Önök segítségére, ezért kérjük, hogy az 
összegyűjtött limlomot 2016. május 17-én reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlan előtti közterületre. A bútorokat szétszerelve 

szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni: kommunális hulladékot, építésből- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), 

törmeléket, gumiabroncsot, akkumulátort, gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat. 
Zöldhulladék: az Önkormányzat kizárólag május 17-én, egyszeri alkalommal szállítja el az ingatlanok elől.  

Kérjük, ennek szíves tudomásul vételét!!!
Elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.) gyűjtése 

elkülönítetten történik az alábbiak szerint.
Elektronikai hulladékgyűjtés – 2016. május 17.  Önkormányzati Hivatal udvara, Balatonudvari Ady E.u.16.

A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az esetleges észrevételeiket, 
bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon tehetik meg.

Disznóvágás

Nőnap
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Tavaszi Programajánló

Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresz-
tény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását 
ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szere-
tetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a 
napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a 
napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. 

A Pünkösdi királyválasztás a középkor óta ismert szokás, ekkor 
ügyességi versenyen kiválasztották a megfelelő legényt, aki ké-
sőbb a többieket vezethette, minden lakodalomba, mulatságra, 
ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fo-
gyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztség egy hétig, 
de akár egy évig is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a 
legényeket, akik ezen túl, udvarolhattak, kocsmázhattak.

Pünkösd

2016.
április 9.

Házi sonka, szalonna, és friss kolbász kóstoló 
Káposztás  nomságok
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Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Balatonudvari Kirendeltsége

cím: 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.
tel./fax: 87/449-266

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 órától 15.00 óráig

Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel.
Szerda: 8.00 órától 15.00 óráig

Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel.
Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig.

dr. Panyi Szilvia Orsolya Balatonudvari aljegyző 
 és kirendeltség-vezető

valamennyi ügyfélfogadási időben áll az ügyfelek 
rendelkezésére.

Szabó László polgármester
ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 8.00 órától 12.00 óráig.

Kéri Katalin települési főépítész
ügyfélfogadási ideje:  

minden csütörtökön 9.00 órától 12.00 óráig
e-mailben is kereshetik az alábbi levelezési címen:  

foepitesz@balatonudvari.hu

Mészáros Zsuzsa családgondozó
ügyfélfogadási ideje: hétfő 12.30-16.00

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.

telefonszám: 580-885, 580-886 
ügyelet: 06-87-342-468

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:
Jánosi Attila - 06-70/409-0348
Sötét 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 Zrt. Balatonfüred, Fürdő u. 20.
(szemétszállítás) 87/342-633

E.ON Gáz Zrt. Veszprém, Mártírok útja 9.
Központ: 88/579-810

Ügyfélszolgálat: 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, 

Közérdekű információk

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: Szentmise minden vasárnap 10.00 órakor
Református Istentisztelet minden vasárnap 14.00 órakor

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai
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Pünkösdd Családd Nap
és Pincepörkölt Főzőverseny

2016. májuu 15.  10 órátóó egg nap   Fövenyyd strandoo

Programoo 10.00 órától:
A leggnomabb Pincepörkölt kerestetik!- főzőverseny csapatoknak előzetes 

jelentkezés alapján, a látogatók számára kóstolási lehetőséggel

 A program teljes ideje alatt élő zenét szolgáltatunk.  
 „Fanyűvő”  - játékpark, amit érdemes lesz kipróbálni!- fa körhinta, 

ssárkányűző, sajtlabirintus, vessződobáló, pallóütközet, tűzoltó rakodó, 
medvetántorgó, tandemsíkok, gólyaláb, mesedominó, faágyú várral 

Csillámtetkó, Játszóház, Kézműves portékák és Vásár

11.00 órától:
 Pünkösdikirály-választás hagyományos ügyességi verseny keretében 

- jelentkezés a helyszínen
12.00 órától:

  Jó ebédhez szól a nóta közben az elkészült ételek zsűrizése

14.00 órától:
 Bolondok háborúja - népi komédia az Alig Színpad előadásában

15.30 órától:

C A könnyűzenei műsora

A programok ingyenesek. A vendégek rendezvénytámogatói jegy vásárlásá-
val kóstolhatnak az elkészült ételekből. Bővebb információ a programokról, 

főzőversenyre történő jelentkezés: www.balatonudvari.hu 
Tel.: 30/493 7407 , Mail: balatonudvarionkormanyzat@gmail.com

A program változtatásának jogát fenntartjuk!


