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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Boldog húsvéti ünnepeket
kívánunk Olvasóinknak!
„Nem megyünk mi innen el...”
Április 2-án, szombaton köszöntöttük
ez évben szépkorúinkat. A rendezvény
ezúttal kicsit bõvített mûsorral kényeztette
tisztelt vendégeinket. A rendhagyó gyermekmûsor mellett helyi asszonykórusunk
is közremûködött. Gyermekeiket, unokáikat, illetve gyermekeik, unokáik korú
szereplõinket látva, fõleg a mûsor érzelgõsebb, múltidézõ kezdetén a személyes
megszólítás senkit sem került el. A múlt
komolysága mellett vidámságra váltottunk, lakodalomban voltunk, táncra
kerekedtünk, majd végezetül boroztunkmulattunk. Nem megyünk mi innen el –
szólt a búcsúnóta a színpadról, amit
komolyan is vettek vendégeink.
Szerény uzsonnánk mellett hamarosan
felcsendültek a Varga–Csanád Duó nótái
is, melyekre ki-ki még táncra is kerekedett.
Bár idén a hangulat nem tartott ki
sokáig, de mindenki köszönõ szavakkal,
olykor-olykor megilletõdve búcsúzott a
szervezõktõl, amely a rendezvényért való
fáradozás, próbák, sütés, bevásárlás

fáradalmait egy pillanat alatt eltörpítette.
Egy segítõnk szavait idézve: „Látjátok,
ezért szeretek itt lenni!”
A személyes kontaktus, a vendégek
arcáról sugárzó jóérzés semmivel sem
pótolható.

Köszönjük az Asszonykórus tagjainak,
a gyermekeknek a mûsort, és valamennyi
háziasszonynak, akik segítettek mindenféle finomságokkal megpakolni asztalainkat.
Ihász Csilla

Húsvéti „állatkerti” túra
Április 22-én, pénteken, délután 14 órától túrázni indulunk a hegybe, ahol megkeressük a húsvéti nyuszit, bárányt és társaikat! Találkozó: 14 órakor a Polgármesteri Hivatal elõtti téren, majd indulás a Meilinger Farm irányába. Pihenésként
játék, uzsonna húsvéti kaláccsal, állatsimogató, és tojáskeresés várja a kirándulókat. Állatsimogatónkban nyuszit,
kecskét, bárányt és további meglepetés állatokat is találsz! Visszaérkezés a kora esti órákban – kedv, hangulat, idõjárás
függvényében. Esõ esetén a rendezvény elmarad! Mindenkit szeretettel várunk!
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A tihanyi Illyés Gyula Általános és
Zeneiskola 4. osztályosainak történelmi mûsorával köszöntöttük idén
nemzeti ünnepünk. Hála a nagyon
ügyes gyermekeknek és osztályfõnöküknek, tanáraiknak, tartalmas,
változatos, könnyed, ám mégis tartalmában és mondanivalójában kifogástalan mûsort láthattunk kultúrházunkban.
Külön öröm, hogy a balatonudvari
gyerekek is „szép” számban képviseltették magukat.
Ezúton is gratulálunk Bujpál
Marcellnak, Oláh Dánielnek, Szilvási
Lászlónak és osztályuknak. Viszonzásul önkormányzatunk májusi erdei
iskolai kirándulásukhoz egy kis „úticsomagot” biztosít, hogy pihenésük
gondtalan, örömteli és teljes legyen!
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Márciusi ifjaink

Kedves Hölgyem, Uram!
Varga Tamás 11 éves kisfiú
vagyok.
Ikertestvéremmel koraszülöttként érkeztünk a világra,
három naposan agyvérzést kaptunk, õt nem sikerült megmenteni, én halmozottan sérült,
súlyos mozgáskorlátozott lettem.
Balatonudvariban élünk öt
fõs családunkkal, édesanyámmal, édesapámmal, 14 éves
bátyámmal, és az újszülött
húgommal.
Húgom születésekor sikerült
levetetni az õssejtet a köldökzsinórból, és szüleim szeretnék,
ha én ezt megkaphatnám. A
beültetés csak külföldön lehetséges, és nagyon sokba kerül, és
ezt az állam nem támogatja.

Édesapám, mint családfenntartó, nagyon sokat dolgozik, de
ez csak az 5 fõs család mindennapi létfenntartására elég.
Anya egész napját lefoglaljuk
a kishúgommal, hiszen nem
csak én, hanem még õ is teljes
kiszolgálást igényel.
A kistestvérem már megadta
a lehetõséget a gyógyulásra,
kérem önöket anyagi támogatásukkal nekem is segítsenek,
hogy boldogabb, teljesebb életet
élhessek.
Balatonudvari önkormányzata számlát nyitott a nevemre,
amelyre adakozhat: 1174806915428677-10040007.
Elõre is köszönjük kedvességét.
Köszönettel: Varga Tamás és
családja.

Balatonudvari Öböl Csónakos Egyesület közleménye
Tisztelt Egyesületi tagok!
Az egyesületünk életében eltelt öt
év, mely szükségessé teszi a dolgaink
átgondolását és a jövõbeni tervek,
lehetõségek tisztázását.
A vezetõség mandátuma ebben az
évben lejár, illetve az április 3-án meg-

tartott közgyûlésen – mely sajnos az
alacsony részvétel miatt nem volt
határozatképes – bejelentésre került
három vezetõ lemondása.
A közgyûlésen résztvevõk arra a
megállapodásra jutottak, hogy az
egyesület mûködése és a kikötõ jobb

használhatósága – bejárók javítása,
kialakítása – érdekében új közgyûlés
összehívását kezdeményezik.
A taggyûlés helyszíne : Balatonudvari Kultúrház. Ideje: 2011. május 14.
(szombat ) délelõtt 10 óra. Megjelenésükre feltétlen számítunk!
Vezetõség
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Vannak események, melyek mellett
nem lehet szó nélkül elsiklani.
Balatonudvariban ilyen volt a február
20-i kultúrházi koncert. Vendégünk
lehetett Érdi Tamás zongoramûvész.
Nem csupán mûvészt kaptunk erre az
estre, de a csoda, a mûvészet igézõ
közelségével
szembesülhettünk.
Kellemes atmoszférát teremtett a zongora és a mellette ülõ mûvész emberközelisége, közvetlensége. Fizikálisan és

emocionálisan is lépésnyire tõlünk, a
széksorok szomszédságában zenélve, és
beavató „meséjével” Lisztrõl mindenkit
megérintve.
Ezen az estén a kissé lelakott
kultúrház falai ragyogó bécsi koncertteremmé váltak, a plafonról csillár lógott
le, selyem függöny a háttérben, és a
muzsika meséje – természetesen mindez
Érdi Tamás varázslata. Beszélhetünk
katarzisról, csodáról, vagy egyszerûen

FOTÓGALÉRIA
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egy nagyszerû mûvész felejthetetlen
estjérõl – egy biztos, hogy életre szóló
élménnyel gazdagodhattunk. Liszt bár
nem a legkönnyebben emészthetõ
mûvészek egyike, minden hangjegyét
megszemélyesítve kaptuk ajándékba.
A többször rájátszást követelõ taps
után a mûvész és édesanyja várta a hallgatóság véleményét, hozzászólását az
estrõl. A közvetlenség, természetesség
szólott az édesanyából, amikor ez
összegzés során, utalva a mûvész
sokrétûségére, mindenre kiterjedõ ismereteire, arról beszélt, hogy fia mennyire
meg tudja lepni õt ismereteivel,
kiegészítõ mondataival. „Higgyék el, jó
Tamás édesanyjának lenni!”
„– Higgyék el, jó volt Tamás hallgatójának, elbûvöltjének lenni!”
Külön köszönet az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézetnek, a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatóságának, a Balatonfüredi
Zeneiskolának, a mûvésznek és édesanyjának, hogy a mûvészetet egy estére
egy kis vidéki kultúrház kopott termébe
varázsolták.
Ihász Csilla
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A TELEPÜLÉSI
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL
A lakossági hulladékszállítás áprilistól
Balatonudvariban és Fövenyesen egyaránt
péntek helyett szombaton történik. A
2011-tõl életbe lépõ heti egyszeri szállítási
gyakoriság következtében ez a szállítási
nap marad érvényben egészen október 31ig.
Szolgáltatási területünkön a hulladékszállítás egész éves menetrendje
településenként és utcánként a PROBIO
ZRT. honlapján a – szolgáltatásaink – hulladékgazdálkodás menüpont alatt, bármikor megtekinthetõ és elérhetõ.
Somogyi László vezérigazgató
l
ELINDULT
A KÖZMUNKA PROGRAM!
Az országos közfoglalkoztatási program keretében áprilisban elindult a
vasúti-idegenforgalmi közmunka program, amely – az önkormányzat kitartó
és eredményes munkájának eredményeként – településünkön 8 fõ álláskeresõ számára biztosít munkalehetõséget.
A vasúti-idegenforgalmi programban a
PROBIO Zrt. mûködési területén a

Balaton-parti önkormányzatok összesen
200 személyt foglalkoztatnak 2011.
december 21-ig. A közmunka program legfontosabb célkitûzései között szerepel a
vasútvonalak melletti területek tisztántartása, továbbá a tiszta, rendezett Balatonparti környezet kialakítása a turizmus
érdekében.
A program idõtartama alatt lehetõség
nyílik európai uniós forrásból finanszírozott képzésen való részvételre. A képzésen
sikeres vizsgát tett közfoglalkoztatottak
bizonyítványt kapnak, amellyel nagyobb
esélyük nyílik elhelyezkedni a munkaerõpiacon.
Várhatóan 2011. májusától hirdetik meg
a Balatoni közmunka programot a MÁV
Zrt. részvételével. A projekt lehetõséget
nyújt további személyek foglalkoztatására
napi 6–8 órás munkaidõben. A program
egyéves idõtartamú lesz. További információt a 87/449-266-os telefonszámon
kérhetnek Sasvári Tamástól.
Szabó László polgármester
l
A FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRÁJA
Ezúton értesítjük a gazdálkodókat,
érdeklõdõket, hogy a falugazda ügyfélfogadása május 16-ig Balatonudvari

vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:
Balatonudvari Polgármesteri Hivatal: május 11., szerda 7,30–10,00 óráig.
Ezt követõen a fogadóórák változatlanul, a régi menetrend szerint minden
páratlan szerdán 8,00–10,00 óráig lesznek.
l
DELIKÁT VONALKÓDDAL
A JÁTSZÓTÉRÉRT!
Kérjük önöket idén is, hogy a Delikát 8
ételízesítõ vonalkódjait gyûjtsék velünk,
juttassák el a Polgármesteri Hivatalba, ahol
postázzuk ezeket a nyeremény reményében.
A „Fõzzön játszóteret!” program eddigi
4 évében 36 biztonságos játszótér készült
el mintegy 180 millió forintból. Ezzel a
Delikát 8 az eddigi beküldõk segítségével
az ország legnagyobb nem állami játszótér
építõjévé lépett elõ. 2011-ben újabb nyolc
település lakói nyerhetnek összefogásukkal
egy-egy vadonatúj játszóteret.
A játék 2011. január 15-tõl 2011.
augusztus 15-ig tart. A pályázatok
beérkezésének végsõ határideje 2011.
augusztus 15. – így kérjük önöket, hogy
legkésõbb augusztus elejéig juttassák el
vonalkódjaikat, hátha kedvez a szerencse
településünknek!

Pünkösdi pincepörkölt fõzõ verseny és programok Fövenyesen
Június 12-én, vasárnap délelõtt 10 órától a
fövenyesi strandon, immár hagyományosan
meghirdetjük pincepörkölt fõzõ versenyünket
és alábbi pünkösdi programjainkat!
PROGRAMOK:
10 órától Fõzõverseny. Nevezési határidõ: június 5.
Minden jelentkezõ részére 3 kg húst az
elõzetes nevezés alapján biztosítunk.
Választható húsok: sertés lapocka, marhalábszár, ill. a kettõ vegyesen. A helyszínen tûzifa
és víz rendelkezésre áll, a fõzõedényekrõl és
a hús melletti további hozzávalókról a
versenyzõ maga gondoskodik. Jelentkezni
lehet Ihász Csillánál, a 06-30/226-83-46-os
telefonszámon, vagy a Polgármesteri Hivatal
címén
írásban,
ill.
e-mailben:
ihasz.csilla@balatonudvari.hu.
11 órától Family Fun Show – Szép Bence
a Stand Up Comedy és Sit Down Tragedyhumorista közremûködésével.
Szép Bence tagja a Dumaszínház alapító-

jának, Ardai Tamás legújabb társulatának, az
ÚjDuma Színpadnak. Többször szerepelt
különbözõ televíziós csatornák (pl. MTV,
TV2) szilveszteri mûsoraiban, talk showkban,
rendszeresen fellép a budapesti Cotton
Clubban.
KALANDOZVA BOLONDOZÁS –
BOLONDOZVA KALANDOZÁS
Egy interaktív family fun show, amely
elvarázsolja az egész családot… 3–103 éves
korig – zenével, trükkökkel és rengeteg
humorral!

Ez nem egy hagyományos gyermekmûsor,
hanem igazi családi szórakozás!
A family fun show elsõsorban a gyermekközönségnek készült, de a felnõttek is
imádják a humorát és boldogan vesznek részt
az interaktív mûsorban.
Borkóstoló a csapatoknak.
Amíg a zsûri kóstol… Pünkösdikirályválasztás gyermekeknek, felnõtteknek
ügyességi próbákkal.
Pünkösdi vigalom: 20 órától strandbál a
fövenyesi strandon.
TOVÁBBI PROGRAMSOROLÓ:
Április 22., péntek: Húsvéti túra.
Április 27.: Õszirózsa Nyugdíjas Klub
kirándulása a golf pályára.
Április 30., szombat 18 órától májusfa
állítás a kultúrháznál, gyülekezõ 17,45-tõl a
közös díszítésre, majd a fa felállítását
követõen borkóstoló a kultúrházban.
Május 28., szombat: Májusfa kitáncolás a
kultúrháznál, majd borkóstoló.

XVII. ÉVFOLYAM 2. SZ.

UdvariAKrónikás

2011. ÁPRILIS – 5

és borkorcsolya verseny
Royal Balaton Golf & Yacht Club Junior program Bor
Boros megmérettetésünkön 8 bor és 9 bor-

A Royal Balaton Golf & Yacht Club is
csatlakozott az országos kezdeményezéshez és idén is elindította Junior Golf
programját.
Az elmúlt hetekben több mint 600 gyermeket hívtunk meg golfpályánkra, hogy
kipróbálhassa ezt a nagyszerû sportot. A
golf klub elismert oktatói gárdájának nem
titkolt célja a környezõ települések rejtett
tehetségeinek felkutatása, valamint a
világszerte létformává nõtt sportág hosszú
távú mûvelésének megszerettetése. A klub
szívügyének tartja a magyarországi utánpótlás megalapozását.
A Junior Golf program keretében a fiatalok heti négy órában részesülnek elméleti
és gyakorlati golfoktatásban. Az edzések
kedden és csütörtökön zajlanak, délután
négy és hat óra között. A képzéshez természetesen biztosítjuk a szükséges felszerelést. Az ifjú golfozók számára havonta
egyszer egy 9 lyukon megrendezett háziverseny keretében biztosítunk lehetõséget a
megmérettetésre.
A vállalkozó kedvû gyerekek számára a
megfelelõ ruházat, sportcipõ, galléros póló
kivételével semmi másra nincs szükségük
ahhoz, hogy belevethessék magukat a golf
rejtelmeibe. A klub legfontosabb feladata a
junior társadalmi élet megteremtése és a
versenyzõi szellem kialakítása. A képzés
havidíja 5500 Ft/fõ. Várunk minden érdeklõdõ gyermeket!

Nyílt hétvége
A Magyar Golf Szövetség által 2008-ban
elõször megrendezett Országos Nyílt
Napon több mint ezer ember próbálhatta ki
a golf sportot ingyenesen az ország valamely golflétesítményében. Az elsõ év sikerén felbuzdulva a Szövetség a 2009 és
2010-es évben kétnaposra bõvítette az
eseményt, mely következtében közel
háromezer embert sikerült a magyar
pályákra kicsábítani. A 2011-es évben, folytatva a hagyományt, szintén egy teljes
hétvégén, május 14–15-én kerül megrendezésre az Országos Nyílt Golfhétvége.
Az akció keretében az ország legtöbb
golflétesítményében, így a Royal Balaton
Golf & Yacht Clubban is ingyen lehet
kipróbálni a golfot. A rendezvény célja,
hogy minél szélesebb rétegekkel sikerüljön
megismertetni a gyönyörû sportot, és
egyúttal eloszlatni a golffal kapcsolatban
élõ téves elõítéleteket.
Nagy öröm a szervezõk számára, hogy a
magyar golfélet szereplõi mindannyian
nagy erõfeszítéseket tesznek a közös cél
érdekében, hogy május második hétvégéjén
sok-sok jövõbeni új golfozó fedezhesse fel
a játék szépségeit.
Az elõzõ évekhez hasonlóan, a részvételhez most is elõregisztráció szükséges,
melyre a www.agolfmindenkie.hu/regisztracio oldalon keresztül április 18-tól
online van lehetõség!

korcsolya bizonyította idén, hogy az ízlelõbimbóink örömmel dolgozhatnak, ha velük állunk
szemben. Nagy Imre borász, a balatonakali
Barátcsuha Borház tulajdonosa, a Balatonakali
Borút Egyesület vezetõje bírálta a borokat.
Véleményezése után ki-ki maga is eldöntötte
egyetért-e az elhangzottakkal, majd belátása
szerint voksolt.
Egy-egy bor közé egy-egy finomság dukált,
melyek változatosságát, különlegességét néhány
borkorcsolya nevét olvasva mindenki meggyõzõdhet: vadmájpástétom, szarvascsiga,
hagymás-sajtos tekercs, kolbásszal töltött sajtos
puffancs, hogy csak a legbeszélõbb nevûeket
említsem. A szerencsésebbek meg is kóstolhatták
mindezeket a helyszínen.
Háziasszonyaink közbenjárásával tervezzük
ezt a receptgyûjteményt közzétenni, akár honlapunkon is.
A verseny eredményei:
Meilinger Géza az év borosgazdája,
aranyérem, Pintér István Csaba aranyérem,
Szabó Gyula aranyérem; Bíró Gyuláné és Kántor
Gyula ezüstérem, Meilinger Géza, Bíró Gyuláné
és Mester György bronzérem.
Az év gazdasszonya címet a sajttekercs
készítõje érdemelte ki: Pintérné Mészáros
Erzsébet – hajszálnyira mögötte a többiek,
ugyancsak aranyérmes finomságaikkal:
Meilinger Gézáné és Keller Dorka.
Boraink közül néhány Virten is megméretteti
magát egy borversenyen, április közepén. Aki
pedig ennyi finom nedût és falatot megidézve
kóstolóra vágyik, tartson velünk májusfaállító,
majd kitáncoló rendezvényünkön!
I. Cs.

Hollay Bertalan emlékére
„Könnyebb az út teher nélkül,
itt hagyott hát mindent, ami szomorú,
Ha visszajössz vándormadár: nem vár
csak egy vihartépett koszorú...”
Megint szegényebbek lettünk!
Eltávozott a „Szól a nóta” Bt. oszlopos tagja, mindenki Berci bácsija,
Balatonudvari, Vászoly és a környék
dalos pacsirtája.
Mindenki szerette és kedvelte,
táraságba és fellépésekre hívta és jót
borozgattunk együtt.
Imádott balatoni házába már nem
térhet meg, barátai már nem fogják kezét
és õ nem mosolyog ránk kaján
mosollyal. Most csend van, bár a ter-

mészet is most éled, õt már nem látjuk
viszont. Drága párja, mindenki Erzsikéje
már nem aggódik érte, mint ahogy azt az
elmúlt években oly sokszor tette, már
nem zsörtölõdik vele, hogy nem szabad
annyit dolgoznia, hogy pihenni kellene.
Õ már megpihent, és az égben találkozott szeretteivel. Oly sokat emlegette
szeretett családját, szüleit és mindig is
visszahúzták az emlékek Cigándra. Most
megpihent és már nem háborog arról,
hogy miért is szorul a mai idõkben a
magyar nóta háttérbe, hogy a hallgatóság
miért nem igényli jobban. Neki már
odafent húzzák az égiek a nótát és velük
együtt vígan énekel. Soha nem feledjük
el õszinte és mosolygó arcát, a víg kaca-

ját és elsuhanó lépteit, mindig is itt
marad a szívünkben. Boldog ember volt,
de most már odaát örül tovább.
Õrizzük meg emlékét méltóképpen, és
mindenki, aki ismerte gyújtson egy mécsest érte, hisz végsõ állomásához
megérkezett.
Isten veled kedves Berci bácsi, legyen
békés a pihenésed. A földi pályafutásod
lejárt, a dolgos hétköznapoknak vége, de
szívünkben mindig is itt marad emléked.
Hamvasztás utáni búcsúztatásán
Budapesten, a Szent Gellért kápolna
urnatemetõjében 2011. április 4-én,
délután 16 órakor voltunk jelen egy szál
virággal és az emlékekkel.
p-m-e
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Kundenservice im Bürgermeisteramt / Customer service in Mayor's Office
Polgármesteri Hivatal, telefon és
fax: 87/449-266, 87/449-188,
email: jegyzo@balatonudvari.hu.
Ügyfélfogadás, ügyintézõk /
Kundenservice, Sachbearbeitern /
customer service: Hétfõn és
szerdán / Montag und Mittwoch /
Monday and Wednesday: 8–15.
Péntek / Freitag / Friday: 8-12.

Keddi és csütörtöki napokon az
ügyfélfogadás szünetel / Am
Dienstag und Donnerstag gibt es
kein Kundenservice / On Tuesdays
and Thursdays there is no customer
service.
Fogadóórák / Sprechstunden /
Hours. Jegyzõi feladatokat ellátó
igazgatási fõelõadó / Sachbearbei-

Városi Rendelõintézet / Stadtliche Ordination / Town Clinic:
Balatonfüred, Csárda str. 1. +36-87/580-885, +36-87/580-886
(ügyelet / Bereitschaftsdienst / duty).
Körzeti megbízott / Polizeibeauftragte / Area comissioner:
Lajos Dávid +36-30/630-81-07.

Polgármester / Bürgermeister /
Mayor: csütörtök 8 – 12.

Polgárõrség / Bürgerwache / Citizens' Watch:
János Marton, +36-20/545-9860, +36-70/409-04-52,
+36-87/449-393,
Atilla Jánosi: +36-70/4090- 348.

RECEPT
Ha felforraltuk a vajas vizet,
akkor beleforgatjuk a lisztet is. Ha
a massza már langyos, akkor
belekeverjük a reszelt sajtot és 5
tojást.
Vizes kézzel diónyi labdákat
formálunk, majd a közepébe

belenyomunk egy szelet / fél szelet
(ízlés szerint) kolbászt. De kolbász
nélkül is nagyon finom. Tepsibe
rakjuk és a maradék tojással
megkenjük.
175 °C-on 35–40 perc alatt
megsütjük.

Szolgáltató Ház – Civil Ház
Áprilistól októberig az alábbi szolgáltatásokkal várjuk kedves vendégeinket Balatonudvariban a Levendula
utcai (bolt utcája) Szolgáltató Házban. Mindegyik szolgáltatáshoz elõzetes bejelentkezés szükséges!
Megértésüket köszönjük!
Masszázs – Infraszauna
Keller Dorka
00-36-30/524-35-79.
Hétfõ 15–18,
szerda 9 –12,
péntek 15–18 óráig.

Fodrászat
Szécsi Anita
00-36-30/293-78-36.
Hétfõ 8–18, szerda
13,30–20 óráig.

INFORMÁCIÓ / INFORMATIONEN / INFORMATION
Orvosi rendelés / Artztsprechstunden / Doctor's surgery hours
Hétfõ / Montag / Monday: 10.30–11.30,
Kedd / Dienstag / Tuesday: 10.30–11.30,
Szerda / Mittwoch / Wednesday: 13–14,
Péntek/Freitag/ Friday: 10.30–11.30.
Dr. György Balla: +36-20/9529-455.

terin fürs Wervaltung der Aufgaben
des Notars / Main administrative
officer performing the duties of the
notary: Nagy-Zvér Ildikó, csütörtök
8– 12.

Idén is kérjük kedves Olvasóinkat, ingatlantulajdonosainkat, hogy adójuk 1%-ával támogassák
szervezetünket a minél hatékonyabb és korszerûbb munka érdekében.
Segítségüket elõre is tisztelettel köszönjük!
BALATONUDVARI KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Cím: 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.
Bankszámlaszám: 11748069-20059439. Adószám: 18910595-1-19

Kolbásszal töltött sajtos puffancs
(kb. 30–35 db lesz belõle)
Hozzávalók: 5 dl víz, 20 dkg
vaj. Felforralni 2–3 tk. sóval, 40
dkg liszt, 5 tojás, 20 dkg reszelt
sajt, 10 dkg szeletelt kolbász, 1
tojás a tetejére.
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Pedikûr – Manikûr,
Németh Mónika
00-36-20/487-82-51.
Hétfõ 8–18, szerda 13–18
óráig.

Kozmetika
Berzsenyiné Szakonyi
Erika
00-36-30/573-90-78.

DRV Vízmû / DRV Wasserwerke Gmbh / DRV Waterworks,
Balatonfüred.
Ügyfélfogadás / Sprechstunden / Service: Balatonfüred,
Kossuth L. str. 33. Tel: +36-40/240-240.
Probio Rt. / Probio Gmbh / Probio Ltd.:
Balatonfüred, Fürdõ str. 20. Tel: +36-87/342-633.
(Szemétszállítás / Müllabtransport, Garbage transport).
Földhivatal / Landbüro / Land Authority,
Balatonfüred: Felsõ köz 2. +36-87/581-190.
Kögáz Rt. / Kögáz Gmbh / Kögáz LTD,
Veszprém, Mártírok str. 9.
Számlázás / Rechnungen / Bills: +36-40/444 -000.
Központi telefonszám / Zentraltelefonnummer / Central:
+36-88/579-810.
Gázszivárgás, hibabejelentés / Gassickern, Betriebsstörung /
Gas leaks, Faults: +36-40/301-301, +36-40/949-000.
Kögáz Rt. / Kögáz Gmbh / Kögáz Ltd.
Nagykanizsa, Zrínyi str. 32. Tel: +36-93/310-183.
Fogorvosi rendelés / Sprechstunden des Zahnartztes / Dentist,
Balatonakali: Dr. Zsolt Hargitai
Hétfõ / Montag / Monday: 8–11.30.
Kedd / Dienstag / Tuesday: 13–18.
Szerda / Mittwoch / Wednesday: 13–18.
Csütörtök / Donnerstag / Thursday: 8–11.30.
Tel: +36-87/444- 086.
Elõzetes idõpontegyeztetés telefonon lehetséges. / Vorherige
Anmeldung ist nötig um eine Termin zu haben. / Appointments
can be made by phone in advance.
Mentõk / Rettungsdienst / Ambulance: 104.
Tûzoltók / Feuerwehr / Fire Brigade: 105.
Rendõrség / Polizei / Police: 107.
Vízirendõrség / Wasserwesen / Water Police: Zánka,
Tel: +36-87/568-599.
Vízimentõk / Wasserrettung / Water ambulance: 24 órás ügyelet
/ 24 Uhr Bereitschaftsdienst / 24 hour duty, Segélyhívó / Notruf
/ Emergency: Zánka: +36-30/383-8383, +36-87/568- 168.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Köszöntjük Halypál Krisztina és Schmuck Ádám ifjú házasainkat, sok boldogságot
kívánunk közös életükhöz!

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap 14 órakor, április 22., péntek 14 óra, április 24.,
vasárnap 14 óra, május 8., vasárnap 14 óra, május 22., vasárnap 14 óra, június 2., vasárnap 14 óra.
Fövenyesi kápolna: április 24-tõl szeptember 25-ig minden vasárnap és ünnepnap 8 órakor.
Katolikus templom: Minden vasárnap 10 órakor. Április 25., vasárnap 10 óra, május 1., vasárnap 10
óra, május 8., vasárnap 10 óra, május 15., vasárnap 10 óra, május 22., vasárnap 10 óra, május 29.,
vasárnap 10 óra.

UdvariAKrónikás

Eon Iroda / Eon Büro / E-on office: Balatonfüred, Jókai str. 5.
Schadenmeldung / Reporting errors: +36-80/533-533.

Hegyõr / Dorfwachmann / Mountain guard: László Békefi , Tel:
+36-70/53-57-147.
A polgármesteri hivatal e-mail címe:
jegyzo@balatonudvari.hu. Ide várjuk elektronikus leveleiket.
Kérjük látogassák meg honlapunkat:
www.balatonudvari.hu.
Hiermit teilen wir mit dem Bewohnerschaft mit dass die Emailaddresse des Bürdermeisteramtes hat sich geándert:
jegyzo@balatonudvari.hu. Auf diese Adresse erwarten wir Ihre
Emails. Besuchen Sie weiterhin unsere
Webpage: www.balatonudvari.hu.
We inform our readers that the email address of the mayor's
office has changed: The new adddress is: jegyzo@ balatonudvari.hu , We are awaiting your emails. Plese visit our website:
www.balatonudvari.hu.

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs kiadó: Nagy-Zvér Ildikó (jegyzo@balatonudvari.hu)
Fõszerkesztõ: Ihász Csilla (ihasz.csilla@balatonudvari.hu)
Szerkesztõség: Balatonudvari Polgármesteri Hivatal,
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

