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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Valamennyi kedves Olvasónknak, lakosunknak meghitt,
szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendõt kívánunk!

A várakozás hangjai, fényei
Mint minden évben idén is lázasan készülünk a karácsonyra. Otthonunkat, házainkat és szívünket is
ünneplõbe öltöztetjük. A falu közterein is tetten érhetõ már a karácsony közelsége. Az ünnepi fények mellett
idén egy közös élõ, adventi koszorút is készítettünk, melynek gyertyáit hétrõl-hétre gyújtjuk meg.
A napok számlálása során a karácsony dallamai is felcsendülnek a polgármesteri hivatal elõtti terünkön.
Ebben az idõszakban minden nap 8 órakor és 16,30 órakor adventi dallamok hangzanak el ezen
a helyszínen. Ha tehetik, tekintsék meg koszorúnkat, ünnepi terünket és hallgassák a felcsendülõ dalokat!

„Most visszajön az az ünnep, mi a szívünkben él!”
Közös karácsonyunkra hívjuk
községünk apraját-nagyját 2008.
december 23-án, kedden 17 órától a
polgármesteri hivatal elõtti térre.
Karácsonyi mûsorunkban idén is
helyi gyermekek és felnõttek közre-

mûködésével idézzük fel Mária és
József történetét, a kisded megszületését. Mûsorunk elsõ felében A
csavargók éjszakája címû darabot
tekinthetik meg, majd közös ünneplésünk kórusunk dalaival és néhány

verssel folytatódik. Rövid mûsorunk
után mindenkit várunk egy meleg
italra, süteményre.
Töltsük együtt ezt az estét, mindenkit szeretettel várunk, megjelenésükre számítunk!

Szilveszter 2008
Önkormányzatunk szervezésében és – a képviselõ-testület döntése alapján – anyagi támogatásával idén is
szervezünk szilveszteri „batyus” bált. Az est 20 órától kezdõdik, éjfélkor pezsgõs koccintással, virslivel
folytatódik és hogy meddig tart, az csupán a hangulat függvénye. A belépõ 1000 forint, amely az éjféli
pezsgõt és virslit is tartalmazza. A további ételrõl és italról mindenki maga gondoskodik.
Elõzetes bejelentkezés, asztalfoglalás szükséges. (Ihász Csilla 30/226-83-46)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
JÉG- ÉS HÓMENTESÍTÉS
AZ INGATLANOK ELÕTT

PÁR SZÓBAN
A KÖNYVTÁRRÓL

Felhívjuk kedves ingatlantulajdonosaink figyelmét, hogy a házak elõtti
közterület, járdák tisztán tartása az
ingatlantulajdonosok
kötelessége.
Amint beköszönt a télies idõjárás, és
hó, jég lepi ezeket a területeket, kérjük,
hogy mûködjenek közre a síkosság felszámolása érdekében. Köszönjük.
l

A Balatonudvari Községi Könyvtárt
1952-ben a Községi Tanács alapította.
Mintegy 136 db könyvet és egy
könyvtárszekrényt a helyi általános
iskolában helyeztek el. Majd 1960.
márciusában Szabó Pálné tanítónõ
kérésére a Kultúrházba helyezték át,
akkor már 411 db kötetet számlált. A
könyvtár állománya évrõl évre gyarapodott, az állomány 1964-ben már
elérte az 1794 kötetet. Mikor 1966-ban
Marton Jenõ tanító átvette a vezetését
már 2504 db kötetet számlált. A
könyvtárosságot 1971-tõl Marton
Jenõné (Valika néni) folytatta egészen
2007 év szeptemberéig...
A Könyvtár életében most elérkeztünk egy újabb fejezethez, amikor a
könyvtár kibõvítése került elõtérbe, a
több mint 5000 db könyv tárolása,
állagmegõrzése, az állomány tervezett
bõvítése miatt. Több lehetséges variáció megvitatását követõen a Képviselõ-testület a jelenlegi helyiség
megnagyobbítása mellett döntött, a
kultúrház felsõ bejáratánál levõ
közlekedõ alsó részének leválasztásával és a középsõ tartófal részleges
kibontásával. A jelenlegi méret így
majdnem duplázódik, ami a helyigényt
remélhetõleg hosszú távon megoldja.
A finanszírozás nagy részét sikerült
állami normatívából teljesíteni, (amit
csak a könyvtár felújítására, bõvítésére, szükséges eszközökre lehet
fordítani), a fennmaradó részt az önkormányzat biztosította. A fejlõdés
érdekében szeretnénk a mozgókönyvtári normatívát a jövõben is felhasználni, (sajnos nagyon bizonytalan), a színvonal növelésének és a
megváltozott igények kielégítésének
érdekében.
A munkálatok miatt a Könyvtár
zárva tart, a nyitással kapcsolatban
nem szeretnék találgatásba bonyolódni, várhatóan januárban már a kibõvült
Könyvtárban tudjuk fogadni az olvasni
vágyókat.
Bocskay Balázs könyvtárvezetõ

ÚJABB KÖNYV
TELEPÜLÉSÜNKRÕL
Községünk legidõsebb embere
Marton Jenõ novemberben töltötte be
kilencvenegyedik életévét. Ezúton is
szívbõl köszöntjük, kívánunk neki még
nagyon sok életerõt, örömöt, boldogságot.
Éppen szellemi aktivitásának
köszönhetõ, hogy önkormányzatunk
újabb könyvkiadásról határozhatott.
Jenõ bácsi összegyûjtötte udvari
néprajzi adatait, népszokásait, ebbõl a
nyersanyagból készítette el legújabb
kéziratát. A gyûjtemény hamarosan
könyv formájában kerül kinyomtatásra.
Képviselõ-testületünk döntése alapján a kiadvány megjelenéséhez szükséges anyagi fedezetet önkormányzatunk biztosítja. Így ezer
példányszámban jelenhet majd meg a
könyv.
Jenõ bácsit gyakran köszöntjük
lapunkban, szellemi munkája nagyon
eredményes. A köztársasági bronz
érdemkereszt jutalmat tavaly kapta
meg, az õ munkásságához, alapításához kötödõ Udvari Galéria pedig
hosszú évek óta mûködik sikeresen.
Sokunkat oktatott, tanított iskolai és
közmûvelõdési
keretek
között.
Kívánjuk, hogy Balatonudvarit bemutató eddigi könyvei mellé ez a könyv
is mihamarabb bekerülhessen, ne csak
polcunk éke legyen, de lapozzuk és
olvassuk büszkén, fogadjuk be
tanítónk szavait!
l
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Szilágyi Domokos:

Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a KARÁCSONY.
Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY
„Minden szívbõl szóló karácsonyi
énekben,
A kandalló ropogásában
és melegében,
Az ünnepi ebéd közben,
A beszélgetésben és nevetésben,
Minden képeslapban amit egy
barát, vagy a család küldött,
Minden, amit ebbõl meghallunk,
és ami elgondolkodtat bennünket,
az maga a szeretet.”
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Sikeres Szent Márton napi programok
Elsõ alkalommal szerveztünk a búcsúhoz, illetve Szent Márton napjához
kapcsolódó programokat.
A búcsús árusok helyett elsõsorban
a népi iparmûvészeket kívánjuk meghonosítani rendezvényeinken. A kultúrház elõtt felállított mézeskalácsos
sátor valóságos adventi hangulatot
idézett látványos és ízletes karácsonyi
függelékeivel, hagyományos mézeskalácsaival. Az erre járók, elsõsorban
gyermekek, önfeledt hancúrozásba
kezdhettek a kultúrházban a légvárban
ugrálva, vagy a parkoló kisautóiba
ülve.
Márton napján Európa szerte lámpás
felvonulást szerveznek, utalva ezzel
Szent Mártonra és az ilyentájt a mûhelyek elõtt felgyúló lámpások emlékére.
A mi kis mûhelyünk is megtelt élettel,
messzirõl is érkeztek vendégek, kicsik
és nagyok egyaránt, akik bátran belevetették magukat a mécses készítés
rejtelmeibe. Így, aki még bírta, a
kemény hideg ellenére, velünk tarthatott egy hangulatos, lámpás körmenet
erejéig.
Természetesen volt búcsúi bál, nõs
és nõtlen fiúk meccse is, minkét programra szép számmal érkeztek.
Aki velünk tartott e napon, nem
bánta meg; talán a rövid kis séta is
belefért a focipálya melletti céllövöldéig, árusokig. Jövõre, egy helyszínre
fókuszálva, a kultúrházhoz tervezzük a
teljes napi eseményeket, mely ezúttal
egy szép hagyomány kezdetét jelenthette.
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FOCI–FOCI–FOCI
Amint azt ígértük hírlevelünkben,
közzétesszük a Balatonudvari Sport
Egyesület nyári beszámolóját.
STRANDFOCI BAJNOKSÁG
2008.
2008. augusztus 16-án ismételten
sor került a strandfoci bajnokság
lebonyolítására. A csapatokat egy ötös
és egy négyes csoportra osztottuk. A
csoportokból az elsõ két helyezett
csapat került be a negyeddöntõbe. Az
A csoport elsõ helyezettje a B csoport
második helyezettjével, a B csoport
elsõ helyezettje pedig az A csoport
második helyezettjével játszott a döntõbe jutásért. A két vesztes csapat a
harmadik helyért, a két gyõztes csapat
ez elsõ helyért játszott.
Eredmények:
A csoport eredményei:
Izsó FC–F:U: Slovan: 0:4
Jéger barátok– Izsó FC: 0:4
F:U: Slovan–Vasút ucca: 2:1

Jéger barátok–F:U: Slovan: 2:2
Izsó FC–Vasút ucca: 5:0
Jéger barátok–Vasút ucca: 0:1
A csoportból a 7 pontos F:U: Slovan
és a 6 pontos Izsó FC jutott tovább.
B csoport eredményei:
Gabi és csapata–Szerények: 1:0
Sörök–Csoki és csapata 1:0
Kisfröccs–Gabi és csapata: 1:0
Szerények– Sörök: 0:3
Csoki és csapata–Kisfröccs: 1:4
Gabi és csapata–Sörök: 4:1
Szerények–Csoki és csapata: 2:1
Sörök–Kisfröccs: 4:2
Gabi és csapata–Csoki és csapata: 3:1
Szerények–Kisfröccs: 0:4
A csoportból az egyaránt 9 pontos
Kisfröccs és Gabi csapata jutott
tovább. A szintén 9 pontos Sörök csak
rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak le a negyeddöntõrõl.
A negyeddöntõ és döntõ lebonyolítására augusztus 17-én került sor.

A negyeddöntõ eredményei:
Izsó FC– Kisfröccs: 2:1
F:U: Slovan – Gabi és csapata: 1:1
(tizenegyesekkel: 2:3)
3. helyért:
Kisfröccs–F:U: Slovan: 0:0
(tizenegyesekkel: 3:1)
1. helyért:
Izsó Fc–Gabi és csapata: 1:0
Mind a négy csapat kupát és
oklevelet kapott, melyet Mórádi Tibor
és Csokonai Gyula adott át a csapatok
vezetõinek.
A mérkõzéseket Mórádi Tibor és
Nagy József vezette.
A kétnapos program jó hangulatban
ért véget.
Mórádi Tibor elnök
Jelenleg az õszi mérkõzéseken túl
van csapatunk, az eddigi eredményekkel, a tavaszi forduló híreivel
várjuk az egyesületet lapunk hasábjain
jövõre is!

Polgárõrség beszámolója
Tisztelettel köszöntöm az olvasókat.
Röviden szeretnék beszámolni az
elmúlt év munkáiról.
A szolgálataink menetrendszerûen
zajlanak, naponta két fõ polgárõr társam teljesít szolgálatot Balatonudvari
közigazgatási területén. A szõlõhegyi
szolgálat ismét elkezdõdött Békefi
László személyében; Balatonudvari és
Vászoly, Pécsely, Dörgicse területén,
amely ingatlanokat a Vászolyi útról
közelítenek meg a tulajdonosok. Az itt
tartozkodó és pihenni vágyó emberek
nagy tisztelettel fogadják ezt a fajta
tevékenységet.
A nyár elején ismét több alkalommal vettünk részt bûnmegelõzési
tájékoztatón. Ezeket eredményesnek
tarjuk, és a nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülést is elõsegítik
bûnmegelõzési szempontból. A legutóbbi tájékoztató Hévízen volt, ahol
három régió polgárõr vezetõi vettek
részt. (Veszprém, Somogy, Zala
megyékbõl.) A polgárõrök szövetségei
létrehozták a Balatoni Polgárõr
Koordinációs Testületet, ahol 24 órás

diszpécser-szolgálat mûködik. Ide is
be kell jelentkezni minden szolgálat
elõtt.
Regisztráltattuk magunkat a LEADER akciócsoportba. Ennek az az
elõnye, hogy 2008–2013. között EU-s
pénzekre lehet pályázni; reményeink
szerint nem csak „mézes madzag”
lesz.
Szeretnénk formaruhákat vásárolni,
két darab kerékpárt telefonokkal,
elemlámpákat tartós elemekkel,
Mátrix rendszámleolvasó rendszert.
A körzeti megbízott urakkal jó kapcsolatot ápolunk, és sok közös bejárást
szervezünk, melyek eredményesek. A
legutóbbi november 8-án 8 órától 12
óráig tartott.
Az idegenforgalmi szezon alatt rendezvények biztosítása is a feladatunk
volt. Több alkalommal járõröztünk
hétvégeken kerékpárral a strandon,
parkolók környékén. Ezekért a szolgálatokért sok dicsérõ szót kaptunk.
Tihanyba segítettük a társközség polgárõreit a „Forma 1 Versenyen”.
Vezetõségi ülést tartottunk novem-

ber elején, ahol megbeszéltük a
november 28-án 18 órakor megtartandó közgyûlés napirendi pontjait,
javaslatait, véleményeit stb.
A Balatonfüredi Rendõrkapitányságnál elismerõ szavakkal illetik
szervezetünket a jól mûködõ és bûncselekményektõl mentes településünk
okán. Erre való tekintettel kérem polgárõr társaimat, hogy a szolgálatokat
továbbra is hasonló lelkiismeretes
odafigyeléssel végezzük!
Az ingatlantulajdonosoknak szeretném megköszönni az adó egy százalékok felajánlását, valamint a támogatásunkra szánt anyagi és tárgyi eszközöket.
A polgárõrök ugyanolyan emberek,
mint mások, csak kicsit többet vállalnak szabadidejükbõl a közösségi
munkában, és mindezt társadalmi
tevékenységben.
Kívánok minden kedves olvasónak
szeretetben és békében töltött kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt!
Marton János polgárõrség vezetõ
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A 2008-as golfszezonról
Lassan közeledik az év vége és a téli
hideg beköszöntével a 2008-as golfszezontól is búcsút kell vegyünk. A
Royal Balaton Golf & Yacht Club
izgalmas és fordulópontokban gazdag
golfszezont tudhat a háta mögött.
Elsõ versenyünket a Magyarországon még újnak számító Speed Golf
versenyt, június 1-jén, 6 lyukon rendeztük meg, amely a golfozás egy új
formájával ismertette meg a játékosokat. A versenyzõk futva közlekedtek
a pályán, így a végsõ eredményt nem
csak az ütések száma, hanem a gyorsaság is meghatározta. Klubunk is
csatlakozott a Magyar Golf Szövetség
által meghirdetett, ugyancsak június 1jén tartott, „Országos Nyílt Nap” elnevezésû kezdeményezéshez, melynek
keretében az érdeklõdõk oktatóink
ingyenes bemutatóján és csoportos
golfoktatásain vehettek részt, így járulva hozzá a golfsport még szélesebb
körben való elterjesztéséhez. A nyár
folyamán számos golfversennyel vártuk a klubunkba látogató vendégeket
és a klubtagjainkat.
A következõ fordulópontot golfpályánk 9 pályaszakaszának megnyitása

jelentette, amelyre a Balaton Golf Four
Station Cup négy részes versenysorozat 1. versenye alkalmával, július
19-én került sor. 2008. július 26-án
rendeztük meg a Balatoni Borok
Golfversenyét. A verseny különlegességét a borkóstolóval egybekötött
4man-scramble játékmód adta. A jó
hangulatban telt nap után senki nem
maradt szárazon. Az augusztus 24-én
megrendezésre került Herend Kupán
színes kiegészítõ programokkal kedveskedtünk a kísérõknek és a versenyzõk családtagjainak. Október 1jén ellátogattak hozzánk a Senior
Golfozók Társaságának tagjai is a
Senior Õsz 2008 elnevezésû versenyre.
Október 18-án a Magyar Greenkeeper Szövetség Golfversenyén mindenki nagy örömére megnyitottuk a
Balaton elsõ, és Európa minden bizonnyal egyik legszebb fekvésû golfpályájának várva várt 18 pályaszakaszát. A 112 versenyzõnek büszkén
mutathattuk be teljes szépségében
tündöklõ pályánkat, amely két jellegzetességgel is öregbíti hírnevünket:
egyfelõl a már pályánk védjegyévé

vált örvényesi kõbányával és nem utolsó sorban az egyedülálló balatoni
panorámával.
Klubtagsági rendszerünk minden
golfozni vágyó számára – legyen az
egyedülálló, családos, fiatal vagy
idõsebb, természetes vagy jogi személy –, igényeire szabott feltételeket
kínál. Klubtagjaink száma folyamatosan nõ. Jelenleg több mint 80 klubtagot számlálhatunk.
A karácsonyi ajándékozási idõszakhoz közeledve sokan választják egyedi
Partner Golfkártyánkat, amely kiemelt
partnereiknek, legyenek gyakorlott
golfozók vagy golf iránt érdeklõdõk,
egyaránt kitûnõ karácsonyi ajándék. A
Partner Golfkártya felhasználójának
díjmentes golfszolgáltatásokat, valamint golfkártya elfogadó helyeken –
Veszprém megyében számos vendéglátóipari és kulturális szolgáltatónál –
további kedvezményeket biztosít.
A Royal Balaton Golf & Yacht Club
békés, örömteli karácsonyi ünnepeket
és egészségben gazdag boldog új esztendõt kíván Önöknek.
Royal Balaton Golf & Yacht Club

RECEPT

(elhagyható), 3 cl Campari vagy piros
gyümölcsszörp.
Elkészítése:
A narancsokat mossa meg forró
vízben és törölje szárazra. Nagyon
vékonyan (burgonyahámozóval) szedje le a narancsszínû héjat. Ha a fehér
rész is rajta marad, keserûbb lesz a
dzsem. A narancsszínû héjat gyufaszál
vastagságúra aprítsa fel, dobja forrásban levõ vízbe, fõzze öt percig, majd
tíz percig áztassa hideg vízben. Ezután
szûrje le, és konyharuhára terítve
szárítsa meg. A gyümölcsrõl hámozza
le a maradék fehér héjat is, majd a
fehér hártya közül éles késsel vágja ki
a gerezdeket.
A héjban, a hártyák közt maradt, és
a filézés közben keletkezõ levet öntse
a rostos narancsléhez.
Keverje a zselésítõ anyagot a csomagoláson olvasható recept szerint a
gyümölcshúshoz. A narancslevet egy

lábosban keverje össze a kristálycukorral, a citromlével, a vaníliáscukorral, a fûszerekkel és a narancshéjcsíkokkal, forralja fel, majd fedõ
nélkül idõnként megkeverve fõzze 5
percig.
Adja hozzá a zselésítõanyaggal
elkevert narancshúst, és állandó kevergetés mellett fõzze az újraforrástól
számítva 2 percig. A még híg masszát
vegye le a tûzrõl, és keverje bele a
Camparit/szörpöt. A fûszereket dobja
ki a dzsembõl, ha szükséges, szedje le
a habját.
Töltsön fel egy tepsit egy ujjnyi
meleg vízzel, ebbe állítsa bele a négy
befõttesüveget.
Töltse mindegyiket teli a dzsemmel,
azonnal zárja le és állítsa õket
fejtetõre.
Öt perc múlva visszafordíthatja, és
kész is a dzsem.

NARANCS DZSEM
Narancs- és fahéjillat nélkül nincs is
igazi karácsonyi hangulat. A narancsdzsemet viszonylag egyszerû elkészíteni, sokáig eláll, és kicsi üvegekbe
töltve, egyéni címkékkel és tetõvel
feldíszítve ajándéknak is ideális. Ízlés
szerint lehet kesernyésre vagy édesebbre készíteni. Pirítósra vagy kalácsra kenve remek reggeli vagy vacsora,
de töltelékként sütemények készítéséhez is felhasználható.
Hozzávalók:
4 darab 3,5 decis üveghez: 1 kg
narancs, fél liter 100%-os rostos
narancslé, zselésítõ anyag 1 kg
gyümölcshöz, 1 kg kristálycukor, 2 citrom leve, 1 tasak vaníliáscukor, fél
mokkáskanál fahéj, 3-4 szem
szegfûszeg, 1 szem csillagánizs
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal telefonés 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:
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, 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 1415,30-ig tart fogadóórát a Polgár-

mesteri Hivatalban. Elérhetõsége:
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.

CSIZMÁS KANDÚR ÉS CIMBORÁI
Soltis Lajos Színház Celldömölk:
CSIZMÁS KANDÚR ÉS CIMBORÁI
zenés mesejáték a kultúrházban
2008. december 6-án 17 órai kezdettel
Szereposztás:
Csizmás Kandúr
B. Péter Pál
Szélvári királyfi
Bruckner Roland
Király
Nagy Gábor
Királylány
Pilnay Sára
Nagy Zsuzsi
Otromfotrom
P. Mórocz Zsuzsa
Zenéjét szerezte: Fülöp Szabolcs
Rendezte: Ecsedi Erzsébet

történetét. Interaktív zenés mesejátékunkba
bevonjuk a nézõket/gyerekeket, így együtt
élhetik át a hõsök kalandjait az elõadás
szereplõiként. Senkinek sem kell leküzdenie
a játék és a színpad csáberejét, teljesen átadhatjuk magunkat a gyermekkori örömöknek.

XIV. ÉVFOLYAM 5. 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: 06-30/600-46-22.
Körzeti megbízotti iroda
Balatonudvari: 06-30/380-7500
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,
Kossuth L. u. 33.
Balatonfüred: 87/581-510, 343-010
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

Nem mindennapi élményben lesz részük
a darabot nézõknek, hiszen „testközelbõl”
élvezhetik sokunk gyerekkori kedvencének

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Gratulálunk Szentirmai Zsuzsanna és Joly Francois Jean Claude Maxime
házasságkötéséhez.

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!

Halálozás: Búcsúzunk halottainktól, Marton Józsefnétõl és Farkas Istvántól,
családjaik gyászában osztozunk.

Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai

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!

Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor. December 14., vasárnap 14
óra, december 25., karácsony 14 óra, december 28., vasárnap 14 óra.
Katolikus templom: december 6., szombat, 16 óra, december 11., csütörtök, 16 óra, december
14., vasárnap 9,30 óra, december 18., csütörtök 9,30 óra, december 20., szombat 16 óra, december 25., csütörtök 9,30 óra, december 26., péntek 9,30 óra, december 28., vasárnap 9,30 óra.
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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. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

