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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kedves Olvasóinknak, Ingatlantulajdonosainknak,
valamint Családtagjaiknak szeretetteljes, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk!
Decemberi köszöntõ
(részlet)

Csengõ szánon jön a Tél,
Jön, jön nemsokára,
Hat hófehér gímszarvas
Lesz a paripája,
Felhõ lesz az országút,
Kocsis a hóember,
Amerre jár, hull a hó,
Köszöntlek, December!

Szeress hát minket is,
koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat.
Csengess éjünkön át,
s csillantsd elénk
törékeny játékunkat,
a reményt.

Mikulás és Karácsony
Ajándékot hoznak,
Gyermekszívnek mindenhol
Örömet okoznak.
Telnek-múlnak a napok,
Álmodik az erdõ,
Szilveszterrel búcsúzik
A régi esztendõ.

Babits Mihály:
Karácsonyi ének
(versrészlet)

Meghívó
Közös karácsonyi ünnepségünket 2007. december 22-én, szombaton este 17 órától tartjuk
a Posta téren. Hosszú évek hagyományát követve gyermekeink betlehemes játéka eleveníti
meg a szeretet ünnepének jellegzetes mozzanatait. Emellett rendhagyó ünnepi mûsorunkat
is megtekinthetik. Ezt követõen idén is várjuk kedves vendégeinket egy kis szívet-lelket
melengetõ forró italra. Ünnepeljünk együtt, számítunk Önökre!
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Kedves Gyerekek!
Megkaptam leveleitek, rajzaitok –
köszönöm, hogy gondoltatok rám.
Bizony nekem is sokszor eszembe juttok, már készítem is a puttonyom, hogy
hamarosan útra keljek hozzátok.
Talán idén is jut mindenkinek csomag… Találkozzunk a kultúrházban,
december 7-én, pénteken este 18
órától.
Nagy szeretettel várlak bennetek,
remélem néhányan verssel is megörvendeztettek majd!
Mikulás bácsi

ÜNNEP- ÉS ESEMÉNYNAPTÁR
December 6. Miklós nap.
December 7. Mikulás ünnep a kultúrházban.
December 22. Falukarácsony a Posta
téren.
December 24. Karácsony szentesete.
December 25–26. Karácsony.
December 31. Szilveszteri bál a kultúrházban.
Január 1. Újév.
Február – következõ lapszámunk várható megjelenése.
A programokról, eseményekrõl
lapunkban bõvebben is olvashatnak!

Köszöntjük a falu legidõsebb emberét, Jenõ bácsit!
Alig néhány hónapja köszöntöttük
Marton Jenõt, a Magyar Köztársasági
bronz Érdemkereszttel történõ kitüntetése alkalmából. Tartalmas, dicséretes
élete újabb mérföldkövét értük el.
Jenõ bácsi 90 éves lett.
Kilenc évtized akkor is sok, ha csak
elszáll mellettünk. Fõleg sok, ha történéseit kell megtanulnunk, felidéznünk –
például történelemórán. Végigélni,
végigalkotni, jelentõs lenyomatokat
hagyni benne, különösen sok, mondhatni lehetetlen. És látjuk: mégsem az!
Élõ példáját tárja elénk Jenõ bácsi kis
falunkban eddigi tartalmas életével,
alkotókedvével, munkáival.
„Isten mindennap ad nekünk egy pillanatot, amikor megváltoztathatunk
mindent, ami boldogtalanná tesz. S mi
mindennap úgy teszünk, mintha nem
vennénk észre ezt a pillanatot, mintha
nem is létezne, mintha a ma ugyanolyan
lenne, mint a tegnap, és semmiben sem
különbözne a holnaptól. De aki résen
van, az észre fogja venni a mágikus pillanatot. Bármikor meglephet minket:
reggel, amikor bedugjuk a kulcsot a
zárba, vagy az ebéd utáni csöndben, és
a nap bármelyik percében, amelyik nem
látszik különbözõnek a többitõl. Mert ez
a pillanat létezik, és ebben a pillanatban a csillagok minden ereje belénk
száll, és segítségükkel csodákra leszünk
képesek.” (Paulo Coelho)
Jenõ bácsi gyakran találkozik A PILLANATTAL; gondoljunk csak írásaira,
egyre szélesedõ néprajzi gyûjteményé-

re, melyekkel mindannyiunkat megajándékoz. Önzetlenül, csendben. Talán
bele sem gondolunk mennyi munka,
elszántság, küzdelem van ebben a dolgos csendben.
Évek óta minden nyáron ugyanazt
látjuk, mondhatni természetes része
életünknek Jenõ bácsi, amint ballag a
galériába, vagy amint kalauzolja a
helytörténeti kiállítás vendégeit. Mindezt kilencven évesen is nap, mint nap
megteszi. Érdemes egy pillanatra elgondolkodnunk…
Szeretettel köszöntjük Jenõ bácsit a
falu valamennyi lakosa és önkormányzatunk nevében, kívánunk Neki
további boldog alkotóéveket, hozzá sok
erõt, kitartást és egészséget!
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Balatonudvari
Öböl Csónakos Egyesület
hírei
A Balatonudvari Öböl Csónakos
Egyesület vezetõsége az alábbiakról
kívánja tájékoztatni a tagságot:
Egyesületünknek jeleneleg 92
regisztrált tagja van. Megjegyzendõ,
hogy nem mindenki fizette be a
2007. évi tagdíját, s ezzel az alapszabályunk értelmében kizárja magát az
egyesületbõl.
A csónakkikötõ terve elkészült,
viszont az engedélyeztetés – rajtunk
kívül álló okok miatt – sajnos késik.
Ennek oka, hogy a mederhasználati
engedélyeztetés átkerült a Magyar
Államkincstár hatáskörébe, és õk
ezidáig nem írták alá. Ennek hiányában nem írhattunk ki pályázatot a
kivitelezésre. Reméljük, a közeljövõben ez az akadály is elhárul, és
az építéshez szabad utat kapunk. Ha
az engedélyt megkapjuk, a kivitelezésre pályázatot írunk ki. A legelõnyösebbet kiválasztva konkrét
anyagi kalkulációt tehetünk a tagság
elé. Bízunk abban, hogy ezt a 2008.
évi márciusi taggyûlésen már megtehetjük.
Kérelmet adtunk be a Balatonudvari Önkormányzat Képviselõtestületéhez a megelõlegezett tervezési költség visszafizetési határidejének módosítására, 2008.
május 30-ig.
A testület kérésünket megértéssel
fogadta, a módosításhoz egyöntetûen hozzájárult.
Köszönjük megértésüket és a
kikötõ építéséhez való pozitív hozzáállásukat!
Az év végéhez közeledve minden
egyesületi tagunknak és hozzátartozóiknak kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, békés, boldog újévet!
A Balatonudvari Öböl Csónakos
Egyesület vezetõsége nevében:
Tigelmann János, elnök
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ÕSZI, TÉLI PROGRAMJAINKRÓL
GYERMEKKUCKÓ –
KERÉKPÁRON, TÖKKEL
ÉS ÜVEGFESTÉSSEL

A kedvezõ idõjárást kihasználva a
legfiatalabbak közremûködésével kerékpárra pattantunk, és meg sem álltunk Aszófõig. Eredeti terv szerint
csak Örvényesre indultunk, de a
malom megtekintése után, kihasználva
gyermekeink energiakészletét, még az
aszófõi romtemplom is belefért a
kellemes vasárnap délutánba.
Tök jó, hogy jött az õszi szünet, töklámpással vártuk; a téli ünnepekre
pedig saját díszítésû üvegmécsesekkel,
üvegfestéssel készültünk. Ünnepi mûsorunk elõkészületei folyamatban vannak, az eredményrõl ki-ki maga is
meggyõzdhet betlehemes mûsorunk
bemutatásakor, december 22-én.
Mindenkit szeretettel és izgalommal
várunk!

SZILVESZTEREZZEN
A KULTÚRHÁZBAN!
Téli közös ünnepeink után közös
szórakozásra várjuk a kedves lakosságot. Szilveszterezzen a kultúrházban,
köszöntsük együtt az újesztendõt!
A program: 20 órától élõ zene, zenél
a RO-KING, éjfélkor virsli, pezsgõ,
amely benne foglaltatik az 1000 forintos belépõjegyben.
Minden további ételt-italt a résztvevõk szabadon hozhatnak, batyús bál
jelleggel.
A jó hangulat fokozása érdekében az
asztaltársaságok vidám, szilveszteri
játékokban is részt vehetnek.
Elõzetes jelentkezés, és a belépõdíj
befizetése után biztosítjuk a helyeket,
asztalokat. A részvételi szándékot
december 22-ig kérjük jelezni!
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
Jelentkezés, további információ a
06-30-226-83-46-os telefonszámon.
Ihász Csilla, programszervezõ

NYUGDÍJAS KLUB

Októbertõl ismét várja a Nyugdíjas
Klub kéthetente szerdánként az
idõsebb korosztály képviselõit. Õszi
programjaink keretében szerveztünk
kirándulást Tihanyba, de a nap õszi
sugarait élveztük helyi strandunkon is.
Beszélgetéseink mellé a zord idõ
beköszöntével egy-egy pohár forró ital
is jár, csakúgy mint egy kis karácsonyi
készülõdés, ráhangolódás apró kézimunkáinkon keresztül. Mindezek
mellé a jó hangulatról, a humorról a
fiúk gondoskodnak. Decemberben is
várjuk régi kedves társainkat és minden új érdeklõdõt, társaságba vágyót!

Royal Balaton Golf & Yacht Club

BÚCSÚI BÁL
Szép számú érdeklõdõ és jó hangulat mellett valósulhatott meg a
Sportegyesület hagyományos búcsúi
bálja. Ezúton is köszönetünk fejezzük
ki kedves vendégeinknek, hogy a focicsapat mûködési feltételeit javították,
hiszen minden megvásárolt belépõt az
egyesület támogatására fordítottunk.
Hajrá Fiúk, rajtatok a sor, góllövésben
gazdag új esztendõt kívánunk a csapatnak!
A Közbiztonságért Alapítvány és a
balatonudvari Polgárõrség nevében
kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendõt kívánok minden
ingatlantulajdonosnak és családjaiknak!
Marton János,
Polgárõrség

Golfpálya
A Royal Balaton Golf & Yacht Club gyakorlópályája és klubháza 2007. július 1. óta várja a
golf iránt érdeklõdõket. A Balaton elsõ,
nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, festõi, mediterrán hangulatú, 18 lyukú
golfpályája 2008. tavaszán nyitja meg kapuit. A
világszerte elismert építész, Hans-Georg Erhardt
tervei alapján 67 ha-on mintegy 300 000 m3 föld
megmozgatásával, 30 000 m2 vízfelület
kialakításával, valamint 15 tonna fûmag
elvetésével épült golfpálya a kikapcsolódás új
dimenzióját hozza a Balaton partjára. A változatos vonalvezetésû pálya páratlan természeti
környezetben, Tihany szomszédságában, Balatonudvari és Örvényes között terül el, lélegzetelállító panorámát nyújtva a Balatonra.
Négy pályaszakasz erdõvel övezett, – a táj
szépségét dísztavak, nádasok, és szõlõk emelik.
A pálya határos a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal, valamint magában foglalja a természetvédelmi területnek minõsített örvényesi
murvabányát is, amelyet körbejátszhatnak a golf
szerelmesei.
A Royal Balaton Golf & Yacht Club tagsági
rendszere segítséget nyújt az üzleti és baráti
kapcsolatok kialakításához, ápolásához, miköz-

ben a szabadidõ eltöltésének is kellemes, tartalmas és hazánkban még újszerûnek számító formáját biztosítja.
Céges vagy magán klubtagsággal mindez
kedvezményesen megvalósítható.
Yacht kikötõ
Balaton Yacht Club építése 2008. tavaszán
indul a golfpályától 2 km-es távolságra. Az 1,3
ha vízfelülettel rendelkezõ, 133 hajó befogadására alkalmas vitorláskikötõ BalatonudvariFövenyesen valósul meg. A kikötõhelyek vízvillany-, kábeltelevízió- és internet csatlakozási
lehetõséggel ellátottak. A vitorláskikötõ 1000 m2
kiterjedésû szárazföldi létesítményével, széles
körû szolgáltatásaival, apartmanházával és éttermével várhatóan 2009. tavaszán nyitja meg
kapuit.
Villapark
A Balaton Golf Villapark beruházás
keretében 1 ha-os területen 70 különbözõ
méretû, luxus golfrezidencia épül a golfpálya
tórendszere mellett. A 30 és 76 m2 közötti
alapterületû, Balatonra és a golfpályára
panorámás golfrezidenciák építése 2008.
tavaszától várható.
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal telefonés
fax-száma:
87/449-266,
87/449-188,
e-mail
címe:
jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk:
hétfõ–szerda: 8–15, valamint péntek 8–12. Keddi és csütörtöki
napokon az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák:
M.b. Jegyzõ (Sólyom Béláné):
csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal ille-

tékes, Deák Péter építési ügyintézõ,
87/581–240, emelet 24. iroda.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, Szelesné Fehér
Viktóriának, fogadóórája minden
hónap harmadik péntekén 10–11
óráig.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hét
hétfõjén 8–11 óráig tart fogadóórát
a Polgármesteri Hivatalban
A falugazdász, Gyõrffy András,
minden hét hétfõjén 9–10,30-ig tart

fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban. A zánkai iroda megszûnt, a
Veszprém Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal veszprémi
irodájának telefon- és fax száma:
88/ 580-430.
A rendõrség fogadóórája minden páros hétfõn 8–9 óráig a helyi
körzeti megbízotti irodában
A Balatonfüredi Kistérségi
Többcélú Társulás menedzsere:
Marsó Barna. Címe: Tihany,
Aranyház u. 30. Telefonszám:
87/714-007, 20/223-7282.

Amíg emlékeznek rá…
Vali néni elment.
Filigrán termetével mindig gyorsan
szaladt a dolgára, aktívan, lendületesen,
mindent megoldva, elintézve, mosolyogva... De most elment.
Még fel sem fogjuk. Várjuk a vasárnapi misén, a könyvtárban, a színházban,
Ancsa kutyával az udvarban – mindenhol.
Emlékszünk, amikor ünnepséggel
köszöntötte az idõseket, vagy a Vöröskereszttel szervezkedett. A választásokon
várt bennünket, kollégaként mellettünk
állt. Biztos, kedves pontja volt az

életünknek. A családnak, a barátoknak, a
falunak.
Kereshettük, mindig megtaláltuk, vagy
õ talált meg bennünket ötleteivel, terveivel, biztató szavaival. Csupa vitalitás,
energia, mindez õ volt.
Kicsi, törékeny termetében egy szilárd,
precíz asszony.
Anya, nagyanya, dédnagyanya, barát,
társ.
Mondják: „Egy ember addig él, amíg
emlékeznek rá.”
Vali néni, jó, hogy velünk maradtál!
Köszönjük.

Anyakönyvi hírek:

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Katolikus templom:
December 9-én 9,30 óra, 15-én
16 óra, 23-án 16 óra, 25-én 9 óra,
26-án 9 óra, 29-én 16 óra, 31-én
16 óra.
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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
Rendõrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos 06-20/9524-945
Körzeti megbízotti iroda
Balatonudvari: 06-30/380-7500
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János 06-20/3715-974,
06-20/545-9860, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/540-9113
E.ON Rt. Veszprém
Hibabejelentés:
06-40/330-330
DRV Vízmû: Balatonszepezd,
Halász u. 3. 87/468-585.
Balatonfüred: 87/581-510, 343-010
PROBIO RT. Balatonfüred, Fürdõ u.
20. (szemétszáll.) 87/342-633

Házasságkötés: Szívbõl gratulálunk Simon Natália és Meilinger Róbert házasságkötéséhez,
sok boldogságot kívánunk a párnak!
Születés: Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóját, Balogh Sára Maját, szüleiknek
gratulálunk.
Halálozás:
Fájdalommal búcsúzunk Marton Jenõnétõl, a hozzátartozók fájdalmában osztozunk.

Református templom:
December 9-én 14 óra,
december 23-án 14 óra,
december 25-én 14 óra,
január 1-jén 14 óra.

INFORMÁCIÓK

Földhivatal Balatonfüred,
Felsõ köz 2. 87/343-881, 341-875
Kögáz Rt. 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
Városi Rendelõintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (hétvégi ügyelet)
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!
Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107

Ezúton is tájékoztatjuk olvasóinkat,
ügyfeleinket, hogy a polgármesteri
hivatal e-mail címe megváltozott.
Az új e-mail formátum:
jegyzõ@balatonudvari.hu.
A továbbiakban ide várjuk
elektronikus leveleiket. Látogassák
községünk oldalát továbbra is a
www.balatonudvari.hu címen!

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs kiadó: Sólyom Béláné
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

