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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és örömökben, sikerekben gazdag új esztendõt
kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak,
Lakosainknak!
DSIDA JENÕ:

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

„Ó, gyönyörû szép, titokzatos éj…”
Karácsony elõestéje a Posta téren
Asszonyaink kórusa már hangol, gyermekeink,
szereplõink már próbálnak, hogy idén is valami
szívbõl jövõvel lepjék meg vendégeinket közös
ünnepünkön.
Ezúton is hívjuk községünk valamennyi lakosát,
hogy osztozzunk együtt a szeretet ünnepének
hangulatában december 23-án, szerdán, 17
órától a polgármesteri hivatal elõtti téren.
Az est mûsorában karácsonyi dalok, történetek,
valamint Boldizsár király fia c. színdarab hangzik
el gyermekeink, felnõtteink tolmácsolásában.
Rövid mûsorunk után hagyományosan mindenkit várunk egy meleg italra, süteményre.
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Múzeumok Õszi Éjszakája,
avagy Márton napi programok, búcsú
Balatonudvariban Szent Márton
személyéhez és napjához kötõdik a
búcsú, mely évek óta kicsit feledésbe
merült.
A hagyomány felelevenítésére már
tavaly is sikerült lépéseket tenni,
programokat megvalósítani, elsõsorban a legfiatalabbaknak, hiszen a
búcsú legyen a gyermekeké.
Idén helytörténeti galériánkon
keresztül adódott lehetõség egy kicsit
többet kihozni ebbõl a napból. A
Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával valósulhattak meg
programjaink. Az anyagi támogatás
mellett sokan adták szívüket-lelküket
ezért a napért, a programok, a vacsora
zavartalan lebonyolításáért. Köszönet
a Könyvtár részére, hiszen a gyer-

mekek alkotómûhelyét a könyvtárral,
és programjaival sikerült bõvíteni. A
Galéria „nyári felelõse”, Ili néni sem
hagyta cserben a programot, mind a
Galériában, mind a „konyhában” helyt
állt, segített a zsíros kenyerek
szervírozásában, a tárlatvezetésben.
Szent Mártonhoz szervesen kötõdik
a liba, a libafogyasztás hagyománya,
melyet idén elsõ ízben sikerült, nagyon
finoman, bevonni a búcsúba. A
Múzeumok Õszi Éjszakájának vacsoráját ugyanis nagyon ízletesre,
feledhetetlenre varázsolta Szabó
Gyuláné, Marika néni. A munkáját, a
finom vacsorát ezúton is hálásan
köszönjük.
Lámpás felvonulásunk, a táncosok
és színészek mûsora is sok érdeklõdõt

vonzott, mintha már advent apró
fényei sétáltak volna nagy tömegben a
faluban, amikor száznál is többen tartottak kezükben lámpást, Szent Márton
és kora lámpagyújtását vetítve elénk.
Mi más zárhatta volna az estet, mint
egy vidám, táncos mulatság, ahol
segítõkben ismét nem volt hiány, de
Lúdas Matyiban sem, a tombolán
kerámia libát nyert fiatalember libáját
magához vonva Matyit idézte meg…
Hogy ez a nap megidézte-e a régi
korok búcsúját, vagy csak egy
közösségi megmozdulást szított, egy
új kor búcsúját jelentette, az éjszakai
kiállításnézés országos sikerét szolgálta, azt ki-ki maga döntse el, „lúdas”
élményeit pedig ne felejtse…
Ihász Csilla

A Polgárõrség beszámolója
Tisztelettel köszöntöm a kedves
olvasókat az Udvari Krónikás hasábjain keresztül. Szeretném közölni
Önökkel az idei év munkálatait, eredményeit, beruházásait, pályázatainkat,
melyek eredményesek voltak.
Legutóbbi írásom óta azon
beruházások, amelyeket a Polgárõrség
teljesített, többek között egy darab
sebességcsökkentõ készüléket szereltettünk fel Balatonudvari Örvényes
felõli második kandeláberre, közbiztonsági szempontból. Ezzel a védett
temetõhöz látogató kedves vendégek
és a temetõbe szeretteik síremlékéhez
kilátogató lakosság nyugodtabb és biztonságosabb áthaladását biztosítva a
fõútvonalon keresztül. Ez a beruházás
nem kis anyagi áldozat volt az
egyesület
számára.
Tisztelettel
megköszönjük a polgárõrség nevében
a Royal Balaton Golf & Yacht Club
ügyvezetõ igazgatójának az anyagi
támogatást a készülékhez.
Az év folyamán pályázaton nyertünk 2 darab kerékpárt, melyet a nyári
szolgálatok ellátására fogunk használni.

Egy másik pályázaton nyert pénzbõl
a polgárõrök formaruháját egészítjük
ki rövidnadrággal és fehér rövid ujjú
pólóval a nyári szolgálatok alkalmával, melyeket a strandokon, közterületeken és közigazgatási területen,
valamint a szõlõhegyi ingatlanok
ellenõrzése alkalmával fogunk viselni.
Továbbra is kérem a kedves
olvasókat, hogy a nyár végén hazautazás alkalmával vigyék haza az
ingatlanbeli komolyabb értékeket,
gondolok itt a televízióra, mikrohullámú sütõre, dvd-lejátszóra, beltéri
egységre, nem hagyva okot és lehetõséget a trükkös és besurranó tolvajoknak.
Az õsz folyamán november1-tõl
elindult a szõlõhegyi szolgálat napi 8
órában Békefi László személyében.
Ezzel egy idõben mindennap 2 fõ teljesít szolgálatot a településen az esti
órákban.
Két közlekedési táblát vásárolunk a
gyalogátkelõk elé helyezve, a településen áthaladó autósok figyelmét
felkeltve a kis iskolások áthaladására a
fõútvonalon.

Novemberben megtartottuk a soron
következõ közgyûlésünket, ahol az
éves tevékenységet ismertettem és a
helyi körzeti megbízott úr beszámolóját is meghallgattuk. Ezen az
ülésen került sor két fõ új tag
felvételére. Az új tagoknak kívánok jó
és lelkiismeretes munkát.
Tisztelettel kérem a falu lakosságát,
hogy figyeljünk oda a nyugdíjasokra,
az idõsebb emberekre, akik a legveszélyeztetettebbek a besurranó és a házaló
tolvajok
számára.
Vigyázzunk
magunkra, embertársainkra.
Köszönjük szépen az adományokat,
adójuk 1%-át, anyagi és tárgyi
eszközök felajánlását.
Kívánok minden kedves olvasónak
békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog, újévet, jó
egészséget.
Tisztelettel a polgárõrség nevében:
Marton János polgárõr vezetõ
A polgárõrök ugyanolyan emberek,
mit mások, csak egy kicsit többet vállalnak a közösségi munkában szabad
idejükbõl és mindezt társadalmi
munkában.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jég- és hómentesítés
az ingatlanok elõtt
Felhívjuk kedves ingatlantulajdonosaink
figyelmét, hogy a házak elõtti közterület,
járdák tisztán tartása az ingatlantulajdonosok
kötelessége. Amint beköszönt a télies
idõjárás, hó, jég lepi ezeket a területeket, kérjük, hogy mûködjenek közre a síkosság felszámolása érdekében. Köszönjük.

Fejlesztések 2009-ben
A nehéz gazdasági helyzet dacára is igyekszik Balatonudvari lépést tartania az egyre
növekvõ elvárásokkal; fejlesztésekkel,
beruházásokkal, virágosítással, parkosítással,
programokkal tesz eleget a helyiek felmerülõ
igényeinek éppúgy, mint a hozzánk nyaralni,
pihenni, felfrissülni vágyóknak.
Balatonudvari történelme, múltja jelentõs
mondanivalót hordoz, a települést bemutató
kiadványok sorában így szépen illeszkedik, a
falu néprajzi eseményeit, hagyományait
számba vevõ, azokat összegyûjtõ könyv,
Marton Jenõ: Fejezetek Balatonudvari
népéletébõl, néprajzából c. kötete. Az Önkormányzat gondozásában és saját költségébõl
jelent meg idén ez a kiadvány.
Saját erõnk terhére modern, szolgáltató
ház jellegû épületet alakítottunk ki egy önkormányzati szolgálati lakásból, melyben
fodrászat, kozmetika és masszázs kapott
helyet, a helyben elérhetõ szolgáltatások sorát
gyarapítva. Ez a beruházás a korábbi lakóház
valamennyi átalakítását, a helyiségek
kiépítését, kialakítását, teljes berendezését
felölelte, finanszírozása teljesen önerõbõl
valósult meg.
Az aktívan pihenni vágyók örömére strandunkon elkerített homokfoci pálya várja idén
nyártól a hozzánk látogatókat, ahol nem csak
a hétvégi Mozdulj Balaton! sportprogramok
keretében, de szinte mindig labdába rúgnak a
gyerekek, fiatalok és felnõttek egyaránt. A
beruházás során a focipálya és az azt
körülölelõ kerítésrendszer kialakítására került
sor.
Önerõs beruházásaink, fejlesztéseink
sorában említenünk kell a kempingünk vizesblokkjaink a felújítását, valamint a faházak
karbantartását, szolgálati lakásaink felújítását, nyílászáró cseréjét, galériánk aljzatcseréjét, strandi vizesblokkjaink felújí-

tását, valamint a strand bejáratának rendbetételét.
Természetesen igyekszünk a szolgáltatások, korszerûsítések mellett nagy hangsúlyt
fektetni a település biztonságára is, melyben
jelentõs szerepet vállal a helyi polgárõrség,
akik rendszeresen járõröznek a faluban és
környékén is. Munkájukat és a rendõrség
munkáját is segíti, ugyanakkor strandunk biztonságát jelentõsen megnövelte a fizetõ strandunkon kiépítésre került térfigyelõ kamerarendszer, mely ugyancsak saját beruházás
eredményeképpen valósulhatott meg. Folyamatban van „közbiztonság” témában az
Igazságügyi, Hírközlési és Rendészeti
Minisztérium pályázatának keretében – jelenleg elbírálás alatt –, egy településõr
foglalkoztatása 2010-tõl, melyre 100%-os
támogatást remélhetnek a pályázók.
A településre beérkezõk sebességét méri,
ezáltal a helyi közlekedést teszi biztonságosabbá a 71. sz. fõút mindkét bevezetõjénél
felállított sebességmérõ radar; a tavaly óta
mûködõ berendezés mellett a második is
beszerzésre került, nagyrészt a Közbiztonságért Alapítvány finanszírozásával.
Egész évben nagy gondot fordítunk a
településkép kialakítására, zöldterületek,
ágyások
rendezettségére,
parkjaink,
köztereink virágosítására. Az emberi munka
mellett ez jelentõs kisgép hálózatot is igényel.
Októberben került beszerzésre egy kommunális kistraktor, valamint egy fûnyíró
kistraktor és egy bozótvágó, mely a Balatoni
Fejlesztési Tanács pályázatának keretében,
50%-os támogatásával valósulhat meg, a
Települések fejlesztésének támogatására
címû program keretében 7,5 millió Ft értékben.
Az idei nyáron is Udvari Forgatag várta
vendégeinket, mely nyári fesztivál keretében
június végétõl szeptember elejéig valamennyi
hétvégén programokat kínáltunk, gyermek
játszóházaink pedig szerdánként mindkét
strandunkon várták a kicsiket. Sajnos, az
elmúlt évekhez képest, amikor jelentõs
pályázati támogatást kapott ez a projekt, idén
nem alakultak úgy a pályázati lehetõségek,
hogy „labdába rúghassunk”.
Õszi programjaink között szerepelt a Szent
Márton naphoz kötõdõ búcsú, mely idén
szerencsésen párosult a Múzeumok Õszi
Éjszakája programmal, azaz galériánk idei,

utolsó nyitva tartási napjával. Galériánk,
kultúrházunk, könyvtárunk közös szervezésével és kivitelezésével november 14-én,
szombaton, egész napos programokkal vártuk
a hozzánk betérõket: gyermekeknek
alkotóprogramok – pl. Márton napi lámpáskészítés –, néptánc bemutató, Szent
Márton napi lámpás felvonulás, színi elõadás
és esti bál zárta a rendezvények sorát. (Ehhez
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
200.000 Ft támogatást nyújt.)
Az önkormányzatok ellehetetlenedõ anyagi helyzete ellenére önkormányzatunk ebben
az évben is jelentõs, saját erõbõl történõ
fejlesztést hajtott végre.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a
pályázati lehetõségekre, forrásteremtésre.
Szûkös anyagi lehetõségeink dacára is
pályázunk ott, ahol minimális esélyt látunk a
megvalósulásra.
Ilyen irányú terveink között játszótérfejlesztés, játszóház üzemeltetés, kulturális
programok, akadálymentesítés szerepel, és a
mindig idõszerû korszerûsítés, ami – többek
közt – Polgármesteri Hivatalunkra, ravatalozónkra is ráférne…

Építéshatósági ügyfélfogadás
A 2009. október 1-jén hatályba lépett
jogszabályváltozások – különös tekintettel a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényre – jelentõsen megszaporították az építésügyi hatósági eljárásokkal
kapcsolatos adminisztrációs teendõket,
egyidejûleg az ügyintézési határidõk számos esetben lerövidültek.
Fentiek miatt ügyintézõink leterheltsége
számottevõen növekedett.
A jövõben nem látok lehetõséget arra,
hogy a kistérség településein építéshatósági
ügyekben kihelyezett ügyfélfogadási órákat
tartsunk.
A Balatonfüredi Polgármesteri Hivatalban ügyintézõink ügyfélfogadási idõben
készségesen állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfõ: 8–12, 13–16 óra, szerda: 8–12,
13–16 óra, péntek: 8–13 óra.
Dr. Tárnoki Richárd
Balatonfüred Város jegyzõje
nyomán
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Foci Foktõn
Egy csapattal képviseltették magukat az udvari fiatalok–képviselõk a
foktõi második alkalommal megrendezett teremfoci kupán. A kupa
helyszíne a tavaly elkészült és felavatott sportcsarnok volt. Csapatunk jól
szerepelt, második helyen végzett.
Fényképünkön az udvari csapat
látható a csarnok elõtt.
Gratulálunk szereplésükhöz, köszönjük településünk képviseletét!

RETRO Szilveszter

Önkormányzatunk szervezésében
idén is szervezünk szilveszteri
„batyus” bulit. Az elõzetesen meghirdetett élõzenés bál helyett a „retro”
jegyében nosztalgia dalokkal, régi
slágerekkel múlatjuk az idõt 2010-ig.
Az est 20 órától kezdõdik, ahol az
elõzetes asztalfoglalás alapján ki-ki
saját portáljára szervírozza batyuját,
tetszés szerinti ételét-italát. Éjfélkor
pezsgõs koccintással, virslivel kínáljuk
vendégeinket.
A belépõ 500 Ft, amely az éjféli
pezsgõt és virslit is tartalmazza.
Elõzetes bejelentkezés, asztalfoglalás december 20-ig: 06-30/22683-46.
Ihász Csilla programszervezõ

Kirándulás a Dunakanyarba
Nagycsaládi létszámmal, családi
hangulatban látogattunk szeptember
utolsó hétvégéjén a festõi szépségû
tájra.
Esztergommal indult a kirándulás,
majd Visegrád és Szentendre kö-

vetkezett. Mindenhol kis városi séta és
a történelmi emlékek felkeresése volt a
cél.
Szép idõben volt szerencsénk meglátogatni ezeket a helyeket, ahol kis
csapatunk igazán jól érezte magát –

barátok közt. Nemcsak a legkisebbek
örömét szolgálta a visegrádi bobpálya
kipróbálása sem.
Kirándulásunkat azzal zártuk, hogy
a folytatás sem kizárt, jövõre, valahol….

Ásatás Balatonudvariban
Helytörténeti
múzeumunkban, a településünkrõl
megjelent kiadványokban
egyaránt fellelhetünk régi
emlékeket, melyek településünk múltjára utalnak.
A közelmúltban Fövenyesen a 71. sz. fõút mellett
ásatást végeztek, mely során
értékes leleteket találtak a

régészek. Többek között
honfoglalás kori és avar
sírokat, ezekben további tárgyakat, ékszereket, fegyverzetet találtak.
Látogatóban jártunk az
ásatáson, melynek felvételeit így olvasóink is
megtekinthetik. Ezek a
feltárt régészeti kincsek

várhatóan a veszprémi
Múzeumban lesznek majd
megtekinthetõk.
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A GOLFPÁLYA BEMUTATÁSA
A Balaton elsõ, nemzetközi versenyek
lebonyolítására is alkalmas, mediterrán hangulatú, 18 lyukú golfpályája csodálatos környezetben várja a golf szerelmeseit. A világszerte elismert építész, Hans-Georg Erhardt tervei alapján 67 ha-on, 30.000 m2 vízfelület kialakításával, épült golfpálya a minõségi 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
kõbányát is, melyet körbejátszhatnak a golf
szerelmesei.

valósítani? Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az
alábbi elérhetõségeken és mi elkészítjük Önnek
az exkluzív, személyre szabott árajánlatunkat.

BALATONI KLUBÉLET
A Royal Balaton Golf & Yacht Club tagsági
rendszere segítséget nyújt üzleti és baráti kapcsolatok kialakításához, ápolásához, miközben a
szabadidõ eltöltésének is kellemes és tartalmas
formáját biztosítja. Céges, családi, magán és
ifjúsági klubtagsággal mindez kedvezményesen
megvalósítható. Klubtagjaink korlátozás nélkül
használhatják golfpályánkat, egyedi kedvezményekben részesülnek szolgáltatásainkból.
Klubtagjaink 14 éves kor alatti gyermekei és
unokái számára – szülõi felügyelet mellett – díjmentes golfozási lehetõséget nyújtunk.
Szponzori megállapodás keretében Önnek arra is
lehetõsége van, hogy egy-egy pályaszakaszunk
névadójává váljon. Szeretné családi, baráti vagy
üzleti rendezvényeit csodálatos balatoni
panorámával bíró impozáns környezetben meg-

YACHT KIKÖTÕ
Yacht Clubunk 1,3 ha vízfelülettel rendelkezõ, 133 hajó befogadására alkalmas vitorláskikötõje 10.000 m2 kiterjedésû szárazföldi
létesítményével 2010 tavaszán nyitja meg
kapuit, Balatonudvari-Fövenyesen, a golfpályától 2 km-re. A Yacht Club területén 20 apartman is várja azokat, akik a nem csak a gyepen,
hanem a vízen is szeretnek kikapcsolódni.

TANFOLYAMAINK
A Royal Balaton Golf & Yacht Club
Golfakadémiája kezdõ és haladó játékosaink
részére számos – akár videós elemzést is magába foglaló – oktatási programot kínál. Játékosaink tudásszintjüknek és egyéni igényeiknek
megfelelõen választhatnak tanfolyamaink és
egyéni oktatási ajánlataink közül.
RENDEZVÉNYEINK
Céges rendezvényeink, csapatépítõ programjaink kiváló alkalmat biztosítanak, hogy Ön
megjutalmazza legfontosabb ügyfeleit, építse
személyes és üzleti kapcsolatait, valamint
elkápráztassa golfozó és nem golfozó vendégeit
egyaránt.

VILLAPARK
Ébredjen Ön is a saját Balatonra és golfpályájára nézõ luxus apartmanjában, a golfpálya
közvetlen szomszédságában. A Balaton Golf
Villapark beruházás keretében 1 ha-os területen
70 különbözõ méretû, luxus golfrezidencia épül
panorámával a Balatonra és a golfpálya tórendszerére.

Hogyan értékelik az idei évet?
A 2009-es év az elsõ teljes golfszezont jelentette a klub számára. Biztos vagyok benne, hogy
az idei versenyekkel megszereztük azt a tapasztalatot és rutint, amely a jövõ nagy versenyeinek
rendezéséhez szükséges. A golf szezon
alakulásával alapvetõen elégedettek lehetünk, de
különösen nagy örömünkre szolgál, hogy a pálya
minõségével kapcsolatban mindenki dicsérõ
hangon szól.
Nagyon örülök, hogy egyre többen látogatnak minket belföldrõl és külföldrõl egyaránt és
remélem, hogy van okuk a pálya jó hírét terjeszteni. Büszkék vagyunk, hogy a Senior
Európa Bajnokság sikeréhez hozzájárulhattunk
az Elnökök Kupájának rendezésével és hogy
ezzel Magyarországot, ha nem is a nemzetközi,
de az európai golf térképen biztosan
megörökítettük. Az idei év sikeressége és eredményessége tükrözõdik a jövõ évre tervezett
komoly és nagy eseményekben.
Milyen terveik vannak jövõre?
A vendégeink elégedettségét szeretnénk szolgálni és mindent megtenni, hogy nálunk jól érezzék magukat, kiváló minõségû golfpályán játszhassanak és pozitív élményekkel térjenek haza.
Ehhez remélhetõleg hozzájárul a hamarosan
átadásra kerülõ új parkolónk kátyú- és pormentes burkolata. További fejlesztések is
várhatóak a jövõ évi golfszezon kezdetéig, amelyek a klub infrastruktúrájának bõvítését szolgálják.
A megszokott nagy eseményeken kívül a jövõ
évben a European Young Masters megrendezésének lehetõsége nagy megtiszteltetés számunkra, mivel eddig is nagy erõfeszítéseket tettünk, hogy a fiatal golfosokat támogassuk és a
golf sport pozitív hírét terjesszük a magyar
ifjúság körében. Ez az esemény nagy lehetõség
és nagy feladat egyben. Szeretnénk a fiatal európai golfozóknak „felnõtt” feltételekkel és profi
szervezéssel kedveskedni.
Mindemellett természetesen koncentrálni
fogunk a saját és a nálunk rendezett további
versenyek és rendezvények sikeres és magas
színvonalú lebonyolítására.
Mindenkinek kellemes téli hónapokat kívánunk és a fagyos napokon kívül szeretettel
várunk minden golfozó barátunkat Balatonudvariban.
Sarlós Péter
Club Manager – Deputy General Manager
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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:
hétfõ–szerda: 8–15, péntek 8–
12. Keddi és csütörtöki napokon
az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Jegyzõi feladatokat ellátó igazgatási fõelõadó:
(Nagy-Zvér Ildikó) csütörtök:
8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–
12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal
illetékes, Szilágyi Réka építési

ügyintézõ, 87/581-243, emelet
24. iroda.
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,
minden páros héten szerdán
14–15,30-ig tart fogadóórát a
Polgármesteri Hivatalban. Elér-

hetõsége: 06-30/23-94-699. 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.
A Balatonfüredi Kistérségi
Többcélú Társulás menedzsere:
Marsó Barna.
Címe: Tihany, Aranyház u.
30. Telefon: 87/714-007,
20/223-7282.

RECEPT: Csokikrémes, diós torta
7 tojásfehérje, 21 dkg cukor, 21 dkg
apróra vágott dió, 3 evõkanál liszt.
A krémhez: 7 tojássárgája, 12 dkg cukor,
10 dkg kockákra tördelt étcsoki, 1 púpos
kávéskanál kakaópor, 2 csomag vaníliás
cukor, 25 dkg margarin.
A tésztához a tojásfehérjéket kemény
habbá verjük a cukorral.
Beleforgatjuk a liszt és a dió keverékét. A
masszát sütõpapírral bélelt, 30 x 35 cm-es
tepsibe simítjuk. Majd elõmelegített
sütõben 165 fokon szárítva megsütjük, kb.
30-35 percig. (Tûpróba ekkor.) A tésztát

rácsra borítjuk, lehúzzuk róla a sütõpapírt.
Ha kihûlt, 3 db kb. 11 cm széles lapra
vágjuk. A krémhez a tojássárgákat a cukorral gõz fölött habosra keverjük.
Hozzáadjuk az étcsokit, a kakaóport, a
vaníliás cukrot, és továbbra is gõz fölött a
krém besûrûsödéséig kevergetjük. Ha
kihûlt, robotgéppel hozzákeverjük a margarint. Megtöltjük, és kívülrõl is ezzel a
krémmel vonjuk be a tortát és ízlés szerint
díszítjük.
Kiadós torta, mert nagyon laktató, az
ünnepi asztalra kiváló!

Anyakönyvi hírek:
Születés: Ismét kisbabát köszönthetünk: Büki Éva és Kurucz Zoltán gyermekének,
Bencének hosszú, boldog életet kívánunk.
Házasság: Ifjú párunk Varga Adrienn és Bekõ János házasságához gratulálnunk,
közös életükhöz sok boldogságot kívánunk.

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
Vízi rendészet, Zánka
08-87/568-599.

Halálozás:
Búcsúzunk halottunktól, Teklovics Lajosnétól. Családjuk gyászában osztozunk.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor.
December 20, vasárnap 14 óra, december 25, karácsony 14 óra, Január 1, 14
óra.
Katolikus templom: December 13, vasárnap 9,30 óra, december 19. szombat 16,00, december 25. péntek 9,30 óra, december 27. vasárnap 9,30 óra,
december 31. csütörtök 15 óra.
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Vízi mentõk segélyhívás 24 órás ügyelet
Zánka: 06-30/383-8383, 87/568-168
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: Nagy-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

