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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Boldog Húsvéti ünnepeket kívánunk
Olvasóinknak!

PÜNKÖSDI PINCEPÖRKÖLT VERSENY
Május 3-án, vasárnap délelõtt 10 órától
a fövenyesi strandon hagyományteremtõ céllal meghirdetjük pincepörkölt fõzõ versenyünket, és az alábbi pünkösdi programjainkat!
VÁRHATÓ PROGRAMOK:
– 10 órától pincepörkölt fõzõ verseny,
nevezési határidõ: május 20.
– Amíg a zsûri kóstol... Pünkösdikirályválasztás gyermekeknek, felnõtteknek
ügyességi próbákkal. Nevezési határidõ:
május 20. (A pünkösdi király egy évre
szóló étel-ital kedvezményt kap.)
– Pálinka kóstoló.
– Borkóstoló.
– Gyermekprogramok.

– Pünkösdi vigalom 18 órától. Strandbál a fövenyesi strandon.
A fövenyesi strandon megrendezésre
kerülõ versenyre elõzetes jelentkezést kérünk
május 20-ig. Minden jelentkezõ részére 3 kg
húst biztosít a polgármesteri hivatal. Választható húsok: sertés lapocka, marhalábszár ill.
a kettõ vegyesen. Az igényelt húsokat a
versenyzõk a felállított bográcsaiknál személyesen vehetik majd át; a további alapanyagokról mindenki maga gondoskodik,
csakúgy, mint a fõzõ, ill. sütõ alkalmatosságokról is. Tûzifát a helyszínen biztosítunk
minden versenyzõ számára. Jelentkezni lehet
Ihász Csillánál, a 30-226-8346-os telefonszámon, valamint Tigelmann Jánosnál a 30902-97-87-es telefonszámon ill. a Polgár-

mesteri Hivatal címén írásban. (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16., e-mail: ihasz.csilla@
balatonudvari.hu)
Programsoroló:
Április 9., csütörtök Húsvéti matiné: játszóház, nyuszi simogató, vetélkedõ gyermekeknek és nyuszi ajándék mindenkinek.
Április 14., 28. Nyugdíjas Klub.
Április 25., szombat 15 órától Idõsek Napja
a kultúrházban.
Április 30., péntek 18 órától májusfa állítás,
borkóstoló a kultúrháznál.
Május 30., szombat Májusfa kitáncolás,
májusfa kitáncoló nosztalgia est a balatonudvari strandon.
Május 31., vasárnap Pünkösdi Pincepörkölt
verseny és programok a fövenyesi strandon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
LOMTALANÍTÁS ÁPRILIS 14-ÉN
Önkormányzatunk idén két alkalommal, április 14-én, kedden és
október 5-én, hétfõn tart lomtalanítást. A feleslegessé vált lomok,
gallyak, háztartási hulladékok kihelyezését április 14-én reggel 8 óráig
tegyék meg, hogy azok elszállításra
kerülhessenek. Építési hulladékot,
veszélyes anyagot továbbra sem áll
módunkban elszállítani.
Köszönjük együttmûködésüket és
megértésüket.

A strandfoci pályák és egy majdani játszótér kialakítása érdekében a
szennyvíztisztitó telep elbontásra és
rekultivációra került. Nyárra biztosan
labdába rúghatunk új pályáinkon.
Várhatóan július 11-én nagyszabású
Pályaavató Kupát szervezünk.
A tavasz folyamán a Levendula
utcai szolgálati lakás is megújul, átalakul Civil Házzá. A tervek szerint az
új szolgáltató központban helyet kap
fodrászat, kozmetika, manikûr,
pedikûr és masszázs egyaránt.

A PROBIO ZRT.
TÁJÉKOZTATÓJA
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
a szemétszállítás idõpontja az alábbiak
szerint alakul: 2009. április 1-tõl
szombatonként lesz.
PROBIO Zrt.

ÉPÍTÉSI ÜGYEK
FOGADÓ ÓRÁJA
Új építési ügyintézõnk, Szilágyi
Réka, minden hónap második csütörtökén 8,00–9,00 óráig tart fogadóórát a balatonudvari Polgármesteri
Hivatalban.
További ügyfélfogadás a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatalban, emelet,
24. iroda. Tel: 87/581-240.

BETEKINTÉS
FELÚJÍTÁSAINKBA
A fövenyesi CAMP-OH kempingben egy vizes blokk, valamint a szolgálati lakás felújításra került.

RENDÕRSÉGI FOGADÓÓRA
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy

a Balatonfüred Rendõrkapitányság
Balatonakali kmb. csoportjának fogadóórája az alábbiak szerint változik
2009-ben:
Minden hónap harmadik hetének
csütörtöki napján:
Balatonudvari, Levendula u. 16.
szám kmb. iroda: 08.00–08.50
Telefonos elérhetõség:
Balatonfüred Rendõrkapitányság:
06-87/482-288.
Segélyhívó: 107
Dávid Lajos r.tzls.: 06-30/630-8107
Sóvári Attila r.ftzls:06-30/600-4620
INGYENES
SZÛRÕVIZSGÁLATOK
Április 23-án, csütörtökön, délelõtt 10-12
óráig (40 év feletti férfiaknak) és 14-16 óráig
a balatonudvari kultúrházban egészségügyi
szûrõvizsgálatokat tartunk.
Délelõtt a 40 év feletti férfiaknak lesz PSA,
vércukor, koleszterinszint mérés, délután vércukor, vérnyomás, látás, testmagasság, testsúly vizsgálatok lesznek. A további részletekrõl hirdetõinken keresztül tájékozatatjuk kedves olvasóinkat.

DELIKÁT HÍREK
Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy
játszóterünk kifõzéséhez már rengeteg
alapanyagot kaptunk, beküldtünk több
pályázatot.
Az országos eredményeket figyelve még
van mit erõsítenünk!
Gyûjtsük tehát továbbra is együtt a Delikát8 vonalkódokat, hiszen az elsõ sorsolás,
ami érinti településünket április végén lesz,
ebbe az április 15-ig elküldött vonalkódok
számítanak bele.
Ha elõször mégsem nekünk kedvez Fortuna, még mindig versenghetünk augusztus 15-ig, ahol az arányaiban legtöbbet
beküldõk közé van esélyünk bekerülni.
Gyûjtsünk és adjuk le a vonalkódokat a
Polgármesteri Hivatalban, a Kultúrház rendezvényein vagy az Információs Irodában.
Mindenki segíthet, segítsen Ön is,
hogy egy jót játszhassunk!
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FIÚNAP – NÕNAP
Önszervezõdõ, aktív közösségeinknek
hála, idén sem maradtunk szórakoztatás
nélkül a télies hónapokban. Elsõként a
lányok, majd a fiúk csillogtatták meg tehetségüket a világot jelentõ deszkákon.
Fényképes összeállításunkban megtekinthetnek néhány remek pillanatot, de a mûsorokról
készült felvételeket is bárki rendelkezésére
tudjuk bocsátani.
KÖSZÖNET VALAMENNYI AKTÍV
KÖZREMÛKÖDÕNEK, LEGYEN AZ
ÍRÓ, RENDEZÕ, SZEREPLÕ, TECHNIKUS VAGY ELÕADÓ.
Mûvészeinknek és családjaiknak (valamint
további mûsoraink résztvevõinek, a gyermekeknek is) egy kellemes szabadtéri sütõsfõzõs programmal, „évadzáró mûvész
majálissal”, is kedveskedünk, valamennyi
érintett személyt külön értesítünk a pontos
dátumról, programról.
AKIKRE MÉG
BÜSZKÉK LEHETÜNK
Az elmúlt idõszakban farsangoltunk, bor-

versenyt tartottunk, megemlékeztünk nemzeti
ünnepünkrõl.
Farsangunkon, ha a nézõi létszám a tavalyi
alatt is maradt, a beöltözöttek száma
kiemelkedõ, hiszen 17 jelmezessel
találkozhattunk. Mindenki ajándékot, elismerést kapott. A majdnem legfiatalabb és
legidõsebb „egy” jelmezbe öltözött, a kis
hercegnõ, szolgálója-dadája és testõrei
bõrében „tarolt” is a jelmezes Szabó család.
Külön elismerés a legifjabb Fodor
Boldizsárnak is, õ is a díjazottak közé került.
A legjobb jelmezesek közé kerültek még:
Ender Patrícia, Sötét Szonja. Persze a soksok maszka közül mindenki kiválaszthatta
saját kedvencét is. Az elmaradhatatlan
versenyek és tombola után biztosan nem volt
nehéz az esti elalvás sem.
Mint
ahogyan
a
borversenyen
résztvevõknek sem, hiszen a verseny során
valamennyi benevezett bort, valamennyi résztvevõ maga is végigkóstolta. A
szakmai zsûri minden borról elismerõen szólt,
tipikus balatonudvari borokat kóstolhattak,
több aranyérmet is kiosztottak.
Pintér Csaba, az év borosgazdája, Bíró
Gyuláné, az idei év gazdasszonya. További
„aranyos” borokkal büszkélkedhet: Varga
Zoltán és Mester György is.
Sajnos, kevesen szántak idõt e délutáni
összejövetelre, pedig kevés verseny akad,
ahol a versenyzõ maga is pontoz, bírál, s fõleg
önzetlen tanácsokat kap. Mindezt jóindulattal, segítõ szándékkal, emberien.
Márciusi ünnepünkön az udvari gyermekek mûsorát szinte valamennyi „idegen”,
közmeghallgatásra meghívott megdicsérte;
büszkék lehetünk gyermekeinkre, akik pontosan, figyelmesen és fegyelmezetten adták
elõ mûsorukat. Munkájukat ezúton is
megköszönjük, Ender Patríciának, Horváth
Franciskának, Marton Dominikának, Molnár
Rebekának, Liptai Fanninak, Bocskay Ádámnak, Varga Gábornak – a mi kis márciusi
ifjainknak!
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HÚSVÉTI
GYERMEKKUCKÓ
Teljes délelõtti programmal várjuk idén a
nyuszit a kultúrházban 2009. április 9-én,
csütörtökön, a tavaszi szünet elsõ napján,
délelõtt 9 és 12 óra között.
Ügyeskedhettek tojásfestésben, ajándék
húsvéti csipesz készítésében, emellett lesz
nyuszi simogató, az ismert házi nyúl mellett
egy különleges törpenyúllal is találkozhattok, és kiderül, kié lesz a legnagyobb tojás.
Ez utóbbi egy vetélkedõ gyermekeknek soksok ajándékkal.

IDÕSEK NAPJA
Idén április 25-én, szombaton 15 órától
köszöntjük a falu szépkorúit. Az ünnepség
ezúttal is a helyi kultúrházban lesz.
Vidám, zenés mûsorral kedveskednek
gyermekeink a meghívottaknak, akik megvendégelését ezúttal is a helyi lányok, aszszonyok finom süteményei és a helyi borok
garantálják. A harmonika szó, reméljük,
ezúttal is táncra perdíti ünnepeltjeinket.
Minden közremûködõ szereplõnek, és
ügyes kezû hölgynek köszönjük, hogy részt
vesznek a délután emlékezetessé tételében.

MÁJUSFA ÁLLÍTÁSTÓL
KITÁNCOLÁSIG
Április 30-án, pénteken este 18 órától
kerül sor a falu májusfájának felállítására.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk
a rendezvényre, ahol a májusfa lombjának
díszítésében kedves vendégeink segítségére
is számítunk.
A régiek szalagokkal, zsebkendõvel, virágokkal, teli üveg borral, kolbásszal, díszítették fel a májusfát, mielõtt a földbe beásták.
Mi a bort illetõn a fa felállítását, köszöntését
követõen találkozunk, a kultúrházban
esedékes borkóstoló folyamán.
Ha már a fa felállításához kaptunk segítséget, lebontásához is számítunk Önökre.
Május 30-án, szombaton, 18 órától kerül sor
a fa kiemelésére, kitáncolására.
A kitáncolásban közremûködnek népitáncosok, majd az est során a balatonudvari
strand nosztalgiaestjén ki-ki maga is rophatja.
Ihász Csilla

KÖNYVTÁRNYITÁS
Márciustól ismét megnyitotta kapuit
Községi Könyvtárunk. A kibõvített könyvtár
nyitva tartása a következõ:
2009. március 23-tól minden héten hétfõn
és szerdán 17,00-18,00 óráig.
Nyitvatartási idõn túl a következõ telefonszámon állok a tisztelt könyvtárlátogatók rendelkezésére: 06-20/225-93-60.
Bocskay Balázs könyvtárvezetõ
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Számítógépeztünk, számítógépezünk...
A
NETREKÉSZ
program
keretében március 25–27. között 21
„kisdiák” látogatta szorgalmasan a
kultúrház számítógépes oktatásait.
A képzés során, a számítógép
bekapcsolásától saját e-mail cím
létesítéséig, használatáig terjedt a
tudásanyag, melynek begyakorlásában az elõadó mellett még két fõ
segített. A csapat nagyon lelkes,
érdeklõdõ volt, összesítette a tapasztalatokat az elõadó, ugyanakkor a
résztvevõk is elismerõen szóltak a
három kemény, intenzív napról.

KEZDÕDIK A TAVASZI
BAJNOKSÁG

GOLF
Visszavonhatatlanul beköszöntött a
tavasz a Royal Balaton Golf & Yacht
Club pályáján.
Örömmel tudatjuk minden kedves
olvasóval, hogy a greenek és az elütõk
már kiheverték a téli idõjárás viszontagságait, és újult erõvel, gondosan
ápoltan várják a golfosokat.
A kisszámú, de annál lelkesebb
résztvevõt felvonultató Speed Golf
verseny után áprilisban már „igazi”
megmérettetésre invitáljuk Önöket.
Áprlis 13-án veszi kezdetét a már
hagyományosnak számító Balaton
Golf Kupa sorozat, amelynek elsõ
állomása Húsvétkor kerül megrendezésre.
Nyerjen Ön is betekintést a golf
rejtelmeibe! Vegyen részt húsvéti golf-

versenyünkön, mint nézõ a Balaton
elsõ golfpályáján!
Kedvezményes látogatójegy: 4500
Ft-ért váltható. (Az ár egyszeri étkezés
díját is tartalmazza.) Elõzetes idõpont
egyeztetése szükséges! Sportcipõ és
sportosan elegáns ruházat ajánlott!
A Royal Balaton Golf & Yacht Club
megkülönböztetett figyelmet fordít a
jövõ golfnemzedékének nevelésére.
Az idei szezonban még nagyobb
hangsúlyt szeretnénk fordítani a környék fiatal golfos tehetségeinek felfedezésére, támogatására és oktatására.
Érdeklõdjön 2009-es Junior programunkról az alábbi elérhetõségek
egyikén.
Royal Balaton Golf & Yacht Club
8242 Balatonudvari, Vászolyi utca
Tel: 87/549-200
E-mail: royal@balatongolf.hu

2009. április 5-én csapatunk megkezdi
a tavaszi bajnokságot.
Régi játékosaink mellé új játékosokat,
fõleg balatonudvariakat és néhány balatonfüredit igazoltattunk. Reméljük a
csapatszellem is megváltozik, bízunk a
sikeres szereplésekben és mérkõzéseink
látogatottságában.
Mellékeljük a Balatonudvari SE–A
2008/2009. évi bajnokság tavaszi forduló
mérkõzéseinek sorsolását.
2009. április 5., vasárnap 15,30 óra:
Balatonudvari SE–Csajág FC.
2009. április 12., vasárnap 15,30 óra:
Litér SE–Balatonudvari SE.
2009. április 19., vasárnap 16,00 óra:
Balatonudvari SE–Olaszfalu SK.
2009. április 26., vasárnap 16 óra:
Eplény SE–Balatonudvari SE.
2009. május 3., vasárnap 16,30 óra:
Balatonudvari SE–Nemesvámos LSE.
2009. május 10., vasárnap 16,30 óra:
Dudar SE–Balatonudvari SE.
2009. május 17., vasárnap: Balatonudvari SE szabadnapos.
2009. május 24., vasárnap 17,00 óra:
Balatonudvari SE–Balatonakali SE.
2009. május 31., vasárnap 17 óra:
Bakonynána SK–Balatonudvari SE.
2009. június 7., vasárnap 17,00 óra:
Balatonudvari SE–Jásd SK.
2009. június 14., vasárnap 17,00 óra:
Porva SE–Balatonudvari SE.
Mórádi Tibor SE elnök
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A húsvét története
A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását
ünneplik mindenhol a templomokban. A
történet szerint két nappal elõtte, pénteken,
feszítették keresztre õt a római katonák,
azzal gyanúsították, hogy forradalmat
indíthatott volna a tanításaival és hogy õ
akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis
koronát tettek a fejére, kezét, lábát
odaszegezték a kereszthez és a feje fölé
odatûztek egy papírt, amin ez állt: I.N.R.I.
– Iesus Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul:
Názáreti Jézus, Judea királya. Szegény,
meg is halt néhány órán belül, a családja
eltemette, zsidó szokás szerint egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén
és egy nagy, nehéz kõvel takarták be a sírt.
Lévén, hogy másnap szombat volt és

angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: „Nincs már itt, mert feltámadt!”
A Húsvét dátuma évrõl évre változik. A
március 21 utáni elsõ teliholdat követõ
elsõ vasárnap a Húsvét. Azért tudjuk, hogy
akkor volt, mert a biblia szerint az ekkor
ünnepelt zsidó Peszach elsõ napján tartóztatták le Jézust. Az úgynevezett Utolsó
Vacsora alkalmával.

KASSÁK LAJOS:

olyankor a tízparancsolat szerint pihenni
kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit
találtak ott...!? Üres volt a gödör! Egy

RECEPT
KÜLÖNLEGES HÚSVÉTI
TOJÁSOK
Elkészítése:
A piskótamaradékot vagy széldarabokat szétmorzsoljuk. A csokoládét eltördeljük és vízfürdõben
megolvasztjuk. A folyékony csokoládét és a margarint egy tálban összekeverjük és 5 percig habosítjuk. A piskótamorzsát a mandulával, a rummal
vagy a likõrrel (esetleg konyakkal
vagy reszelt narancshéjjal) elkeverjük,
majd kis ideig állni hagyjuk. Az „aromázott” piskótamorzsát elkeverjük a
csokoládékrémmel és 30 percre hûtõbe
tesszük. Egy-egy evõkanálnyit kiveszünk a masszából és tojást formázunk

A világ minden táján ünnepelnek
valamilyen tavaszi ünnepet a nem
keresztények is. Mióta a világ világ, az
emberek örvendeztek és megünnepelték a
tavaszt, a természet felújulását. A leguniverzálisabb szimbólum a tojás, mivel az a
termékenységet, új életet juttatja eszünkbe.
Gyakori ötlet a tojások színezése, a
„piros”, vagy „hímes” tojás, már az õsi
Babilonban is csinálták. Késõbb az egyiptomi templomokat is kidíszítették velük
tavasszal.
belõle. A tojásokat tortadarába, reszelt
csokoládéba, pisztáciába vagy aprított
mandulába forgatjuk és mignonpapírba helyezzük. A tojásokat sütemény-,
illetve cukormázzal is bevonhatjuk és
a tetejükre mintát rajzolhatunk.
Használhatunk fehér csokoládét vagy
marcipánt, de forgathatjuk kókuszreszelékbe is.
Színes cukormáz elkészítése:
A kristálycukorhoz színes ételfestéket keverünk és addig csepegtetünk
hozzá citromlevet, amíg folyóssá
válik.
Tipp
Jó tanács: A húsvéti tojások hûtõben
vagy hideg helyen egy hétig frissek
maradnak. Tálcán egymás mellé
helyezve, fóliával lefedve tároljuk.

Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják õt a vének és
a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében
lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok
bárkájában.
Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók
és mesteremberek
Akik hû követõi vagytok
valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az
igazságban
Igen, igen, az Õ árnya is visszhangja
vagyunk mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány
húsát
mindennapi kenyerünkben s izünkben
dicsérjük,
hogy vérünkbõl való s meghalt értünk
a kereszten.
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal telefon- és
fax:
87/449-266,
87/449-188,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk: hétfõ–szerda: 8–15, valamint péntek 8–12.
Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Jegyzõi feladatokat
ellátó igazgatási fõelõadó: (Zvér
Ildikó) csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi
Polgármesteri Hivatal illetékes, Szilágyi Réka építési ügyintézõ,

87/581–240, emelet 24. iroda.
Fogadóóra a Balatonudvari Polgármesteri Hivatalban minden hónap
második csütörtökén 8–9 óra között.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, Lõrinczné Németh
Lilla, fogadóórája minden hónap harmadik péntekén 10–11-ig.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hét hétfõjén 8–11 óráig tart fogadóórát a
Polgármesteri Hivatalban
A falugazdász, Szabó István, min-

den páros héten szerdán 14–15,30-ig
tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban. Elérhetõsége: 06-30/2394-699. 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
A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás menedzsere: Marsó
Barna. Címe: Tihany, Aranyház u. 30.
Telefon: 87/714-007, 20/223-7282.

Hungarikumaink térségünkben
– kistérségi konferencia Alsóõrsön
A Magyar Országgyûlés 2008. júniusában határozatot fogadott el a hungarikumok védelmérõl. Ebben
megállapította, hogy a Kárpát-medence magyarlakta
vidékein, s ezeken belül az egyes tájegységekbe is
számtalan szellemi és tárgyi érték halmozódott fel.
Fontos feltárni és számba venni a már ismert
egyedülálló magyar különlegességek mellett azokat a
helyi, térségi értékeket, amelyek az adott településre,
kistájra jellemzõek, specialitásuk, minõségük miatt
lényegesek az ott élõk számára, legyenek azok szellemi, természeti vagy tárgyi értékek.
Mindezek megvalósítása érdekében Veszprém megyében kistérségenként konferencia sorozat indul a

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet és a Veszprém Megyei Közgyûlés szervezésében. A rendezvény
védnöke: Talabér Márta a közgyûlés alelnöke.
Kistérségünkben 2009. április 10-én, pénteken, 16
órakor Alsóõrsön kerül sor a konferenciára.
Fõbb programpontok:
– Miért fontos a hungarikumok védelme?
– A néptánc, mint a sajátos magyar nemzeti hungarikum.
– A helyi bor, mint lehetséges hungarikum stb.
Minden érdeklõdõt várnak Alsóõrsre, hogy részvételükkel, hozzászólásaikkal segítsék e közös cél
megvalósulását.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Köszöntjük Teklovics Barbarát és Resze Norbertet ifjú házasainkat, sok boldogságot kívánunk
közös életükhöz!
Szeretettel köszötjük legifjabb lakosunkat: Meilinger Gergõt, Simon Natália és Meilinger Róbert gyermekét, aki
viharos sebességgel érkezett hozzánk, szülei, nagyszülei, barátok nagy örömére. Gratulálunk Gerényi Amira
érkezéséhez, a boldog szülõknek Árpási Dórának és Gerényi Zoltánnak sok örömet kívánunk gyermekükhöz!
Sok boldogságot, egészséget kívánunk a kisbabáknak!
Halálozás: Fájdalommal búcsúzunk Himmer Istvántól, nyugodjék békében.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor Április 12., vasárnap 14 óra, 13., hétfõ 14
óra, április 26., vasárnap 14 óra, május 10., vasárnap 14 óra, május 24., vasárnap 14,00 óra.
Katolikus templom: Áprilisban: 12., vasárnap 9,30 óra, 13., hétfõ 9,30 óra, 19., vasárnap 9,30 óra, 25., szombat 19,00 óra, májusban: 3., vasárnap 9,30, 9., szombat 19,00 óra, 17., vasárnap 9,30 óra, 23., szombat 19,00,
31., vasárnap 9,30.
Fövenyesi templom: Minden vasárnap reggel 8 óra. Áprilisban: 12., vasárnap 8 óra, 19., vasárnap 8 óra, 26.,
vasárnap 8 óra, májusban: május 3., vasárnap 8 óra, 10., vasárnap 10 óra, 17., vasárnap 8 óra, 24., vasárnap 8,
óra, 31., vasárnap 8 óra.
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XV. ÉVFOLYAM 2. SZ.
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
Sóvári Attila: 06-30/600-46-20.
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: 06-40/330-330
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,
40-949-000 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!
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:
jegyzo@balatonudvari.hu.
A továbbiakban ide várjuk
elektronikus leveleiket. Látogassák
községünk oldalát továbbra is a
www.balatonudvari.hu címen!

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs kiadó: Zvér Ildikó
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

