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1930 táján, a móri születésű dr. 
Czermann Antal országgyűlési képviselő 
és minisztériumi főtanácsos a Balaton 
északi partján járt Udvari és Akali 
között. 
Megérintette az érintetlen világ, a tiszta 
víz, a susogó nádas, Tihany sajkodi olda-
lának tömör, sötétzöld erdeje, szemben a 
somogyi part íves dombvonulata, a part-
tól két kőhajításnyira egy szép domb-
háton, tölgyfák tarkította tisztás… és 
meglátta benne azt a helyet, ahol otthont 
adhat azoknak a szegény gyerekeknek, 
akiknek nyári üdültetését az általa alapí-
tott Keresztény Ifjak Egyesülete gondozza 
majd. Legyen az új település szíve egy ki-
csi neoromán kápolna, saját védőszentje, 
Páduai Szent Antal tiszteletére. Korának 
egyik legnagyobb szelleme, a fehérvári 
püspök, Prohászka Ottokár azt tanácsolta 
neki, hogy ne csak a fialakok oktatásával 
és nevelésével törődjenek, hanem „mind 
nemesb szívet formáljanak bennük”. En-
nek a nemes szívnek a munkáláshoz kel-
lett az az angyalian tiszta, érintetlen vi-
dék. „Tóni bácsi” baráti köréből adódott 
kilenc család, akik telket vásároltak és 
csinos kőház-nyaralókat építettek, zöld 
zsalugáterrel, vadszőlő borította falakkal 
és teraszokkal, ahol esténként a közeli 
Mencshely boraival koccintottak. Vasút-
állomás is épült és Tóni bácsi kapcsolatai 
révén nyaranta még a vonat is megállt az 
új balatoni fürdőhelyen, melyet az alapí-
tók Antaltelep névre kereszteltek. Édes-
anyám kislánykorától kezdve minden 
nyarát ott töltötte Antaltelepen. A háborút 
átvészelve az új fürdőhelytől a kommu-
nizmus barbár módon elragadta a nevét 

és Kiliántelep-nek hívta. Országos KISZ-
tábort csinált belőle, de a telep igazi nevét 
csak az alapító családok tagjai ismerték.
Szüleim három gyermekükkel 1950. dec-
ember 29-én, amikor földönfutókká let-
tek, a nagyszülők nyaralójába költöztek, 
Antaltelepre. Itt születtem 1953-ban, itt 
tanultam meg anyám nyelvét és itt tanul-
tam meg járni. Életem első öt esztendeje, 
amikor gyökeret eresztettem ebbe a világ-
ba, Antaltelep földjéhez köt. Kicsi gyerek-
ként persze nem értettem, hogy miként és 
miért lett a régi településből Kiliántelep. 
Időközben a település a Balaton egyik 
legcsaládiasabb nyári üdülője lett. A 
Kiliántelep korszak Express tábora eltűnt, 
és időközben nemzedékek nőttek fel, há-
rom, sőt lassanként a negyedik generáci-
óval. 

A telep régi nevét csak nyáresti teraszos 
beszélgetések idézték, mert a rendszervál-
tás után egy hirtelen támadt ötlettel, újból 
megkeresztelték a helységet, másodjára 
tagadva meg tőle az eredetét, Antaltelep 
nevét. Nagyszülein emléke, a hamis nevek, 
és a köteles gyermeki, unokai emlékezet, 
mely őrizni akarta a forrást, adta az ötle-
tet, hogy a balatonfelvidéki parasztházak 
udvarának mintájára épített új kerítésünk 
sarkára, állítsunk egy szobrot, az Alapító 

nevét viselő Páduai Szent Antallal. Hadd 
tudja meg a világ, hogy nem árva hely ez 
a Fövenyes! Vannak „szülei” és meg is ke-
resztelték rendesen. Ezt az eredést idézi 
csendesen Szent Antal és ha nem hisznek 
neki, akkor ő kimegy a partra, s ott hall-
gatnak rá még halak is. A szobor mestere 
Markolt Sebestyén fiatal szobrászművész, 
aki nagy leleménnyel formálta meg a kis 
kápolna szentélyablaka nyomán a Szentet: 
nem is a szájával, de a kezével beszél, és 
felúsznak hozzá a tó halai, hogy igyák a 
szavát. A fülkés szobor mellett a kereszt-
úton, a ház sarkánál két faragott kőpad, 
az arrajáróknak. Itt húzódik a balatoni 
kerékpárút, sokan látják a Szent némabe-
szédét és megállva közelebb jönnek, hogy 
értsék, amit mond. Arról szól, amit a fia-
talok a harmincas évek végén a szemközti 
székház nagy teraszán énekeltek: „Van egy 
világ, mesevilág, virágzó Antaltelep, hol a 
szív forrón szeret és örök a nyár…”.
Antaltelep, 2015. július 29.

Vértesaljai László

Virágzó Antaltelep…

balatonudvari.hu

Balatonudvari Község Önkormányzatának tájékoztató lapja

Pünkösdi Főzőverseny és 
Szezonyitó

3. 4-5. 6.

Programajánló a nyár 
derekára

Kölyök napközis tábor 
gyerekszemmel
Balatonudvari Község Önkormányzata 
gyermek napközis tábort szervezett 
július végén.

A Fövenyesi kertmoziban olasz estre,  
Balatonudvariban pajta-koncertekre 
várják az érdeklődőket.

Lezajlott a hagyományos Pünkösdi Fő-
zőverseny és a június 20-ai Szezonyitó 
településünkön.



2

2015. augusztus

Páduai Szent Antal
A portugál származású ferences rendi teológus és prédikátor 
Lisszabonban született 1195-ben Fernando vagyis Ferdinánd 
néven és Padova mellett az arcellai kolostorban halt meg 1231-
ben.

Páduai (padovai) Szent Antalt, a csodatévőt, a szegények táma-
szát csak az „Il Santo”, vagyis A Szent -ként emlegették már ha-
lála idején is, és a mai napig is így nevezik őt Itáliában. XIII. Leó 
pápa pedig egyenesen a világ szentjének nevezte Szent Antalt, 
aki többek között a fövenyesi kápolna és ezáltal a település vé-
dőszentje is.

Szülei már 15 évesen a lisszaboni ágostonrendi szerzetesek közé 
íratták az éles eszű, nagy önfegyelemmel rendelkező 
fiút. Szülei korai halála után a rokonai Koimbrába 
küldték, és ebben a kolostorban szentelték áldo-
zópappá. Itt történt életében az első jelentős 
fordulat, ugyanis Koimbrába szállították az 
első ferences vértanúk holttestét, akik Ma-
rokkóban lelték halálukat. Ekkor fogal-
mazódott meg benn a gondolat, hogy 
hithirdető lehessen és Marokkóban 
hirdethesse az evangéliumot. Egyút-
tal, megszületett benne a vágy, hogy 
a szegények közösségében élhessen. 
A kolostorba ugyanis, ahol Antal élt, 
gyakran kopogtattak be a közeli fe-
rences testvérek alamizsnáért. 1220 
nyarán el is indult velük és nevét is 
ekkor változtatta meg, a templomuk 
védőszentjéről Remete Szent Antalról 
elnevezve magát. Azonban Marokkóban 
megbetegedett, vissza kellett hát térnie. 
Csakhogy, ahogy mondani szokták Isten út-
jai kifürkészhetetlenek- a hajó viharba került 
és a vihar Szicília partjaihoz sodorta őket. 

Innen keltek útra a szicíliai testvérekkel együtt az Assisi 
melletti Porciunkula-ban tartott rendi gyűlésre. Itt csatlakozott a 
Romagna-i tartományfőnökhöz és vele tartott a Montepaolo re-
meteségbe. Itt leginkább szemlélődő, visszafogott, szerény életet 
élt, és igyekezett a testvérek segítségére lenni. Innen 1222 nyarán 
a tartományfőnök Forliba küldte néhány társával együtt, hogy 
ott pappá szenteljék őket. Az ünnepségen valakinek beszédet 
kellett mondania, ám erre senki sem vállalkozott, ráparancsol-
tak hát Antalra, hogy beszéljen ő. A beszédekben tapasztalatlan, 
korábban visszahúzódó, konyhai tevékenységekben járatosabb 
Antal azonban minél tovább beszélt, annál élénkebben zengtek 
a szavai, egyre jobban eltöltötte a Szentlélek, teljesen ámulatba 
ejtve a hallgatóságot. Ezután ki is nevezték a romagnai rendtar-
tomány szónokává. Hosszú évekig tartó nyilvános működése so-

rán, mint prédikátor szót emelt a szegények érdekében, felhívta 
a figyelmet az egyházi reformok fontosságára, majd Bolognában 
tanított az egyetemen teológiát. 

1227-től választotta az apostolkodása székhelyéül Padovát. Egy-
egy beszédére harmincezer ember is elment, hogy hallgathassák 
őt. Antal testvért mindenki szerette, hiszen Ő mindenkin segí-
teni akart. Antal a komoly szociális törvények meghozatalában 
látta a nehéz társadalmi problémák megoldását.  Még a halála 
előtt három hónappal is elérte, hogy egy új szociális törvényt ve-
zessenek be, a fizetésképtelen adósokra vonatkozóan. 

1231-ben üdülni ment Camposanpierto-ba egy barátja meg-
hívására. Ekkorra már a túlfeszített munka nagyon 

megviselte a gyenge szervezetét. Amikor érezte, 
hogy közeleg a vég, haza szeretett volna tér-

ni imádott Padovájába, hogy még egyszer 
láthassa. Azonban a város közelében 

annyira rosszul lett, hogy nem tudott 
tovább menni. Az arcellai kolostorban 
halt meg 36 éves korában. IX. Ger-
gely pápa a nép követelése nyomán, 
tizenegy hónappal a halála után 
szentté avatta.

A hagyomány szerint a szentté ava-
tás napján Lisszabonban megszó-
lalt minden harang, anélkül, hogy 
bárki megkondította volna őket. 
1263-ban helyezték el a földi ma-

radványait abban a bazilikában, ame-
lyet az ő tiszteletére emltetett Padova 

városa. A korábban Padova külvárosá-
nak egyik templomában őrzött koporsót 

felnyitották, és ekkor látták, hogy a Szent 
teste elporladt, nyelve azonban épségben meg-

maradt. Ez a mai napig megtekinthető a Padovai 
Szent Antal Bazilikában, ahová rengeteg gyógyulni vá-

gyó, szegény, bajba jutott zarándokol el a mai napig is. Sírját kö-
szönet nyilvánító táblák, fényképek, ajándékok sokasága borítja. 

A legenda szerint Szent Antal egy alkalommal éppen imádkozott, 
amikor az imakönyv felett megpillantott, egy gyönyörű kisgyer-
meket-Jézust, aki átölelte Szent Antalt. Antal egyik karjában egy 
liliomot tartott éppen, a másikban pedig a gyermek Jézust. Azóta 
ábrázolják így Szent Antalt a gyermek Jézussal a karján, kezében 
liliom és egy imakönyv. Ez az ábrázolás – Szent  Antal szobor 
minden templomban megtalálható, alatta egy persellyel, amiből 
az összegyűlt adományokat a szegények közt szokták szétosztani. 

Mészáros Katalin
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Pünkösdi Pincepörkölt Főzőverseny

Június 20-án Balatonudvariban ismét megrendezésre került a 
hagyományos szezonnyitó ünnepség.

A program 8.00 órától vette kezdetét a hagyományos főzőver-
sennyel, melyen összesen 19 csapat indult.
Az idelátogatóknak és a főzőverseny résztvevőinek, kulturális 
programokkal is kedveskedtek a szervezők. Fellépett Elek Zsolt 
operett műsorral, a gyerekek nagy örömére volt Fanyűvő játszó-
park, és Tibi bohóc sem maradhatott el gyermekműsorával és 
lufi hajtogatásával. A rendezvényen vendégként jelen volt Virt 
testvértelepülésünk delegációja is.
A délután a Borlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indult a 
Posta Főtérről, melyet a Balatonfüredi Fúvósok kísértek. Szabó 
László polgármester mellett ünnepi köszöntőt mondott Kontrát 
Károly államtitkár, miniszterhelyettes a térség országgyűlési kép-
viselője is. Megtörtént a főzőverseny és a márciusban megrende-
zett Bor-és borkorcsolya versenyek ünnepélyes eredményhirde-
tése. 2015-ben a főzőversenyt Bíró Gyuláné és „Csipet csapata” 
nyerte meg. A borverseny győztesei: Kántor Gyula, Nagy Gyula 
és Marton József, valamint a borkorcsolyák versenyében díjazott 

Mészáros Zsuzsa Keller Dorka, Varga Zoltán is átvették jutalmu-
kat.
Zárásként Módri Györgyi és Kőrösi Csaba a Veszprémi Petőfi 
Színház színművészei adtak egy felejthetetlen műsort. Az estét a 
Rulett zenekar bálja zárta a strandszínpadon.

Marton Éva

2015.május 24-én Fövenyesen került megrendezésre a VII. Pin-
cepörkölt Főzőverseny.
22 csapat indult a megmérettetésen, az elkészült ételeket ne-
ves zsűri értékelte, többek között Gyukli Gyula, és Végh Endre 
a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagjai. A zsűriben Tavasz 
László és Rolkó Gábor  képviselők is tevékenykedtek. A nap so-
rán többször is fellépett a Daniel Speer Brass rézfúvós show, 15 
órától pedig „A kovács a kereskedő és az ördög” című vásári ko-
médiát láthattuk az Alig színpad előadásában. 16 órától Varga 
Feri, és Balássy Betty könnyűzenei műsora tette felejthetetlenné 
a programot.

Marton Éva

Szezonnyitó

Egész nyáron a „Bütyköldében”
A „Bütykölde”- kézműves foglalkozásain 
egész nyáron át, hetente készíthetnek az 
érdeklődők szebbnél szebb dolgokat a 
fövenyesi és a balatonudvari strandokon. 
A sorozat alkalmai nagyon népszerűek a 

vendégek körében, nem csak a gyerekek, 
hanem a felnőttek is szívesen bütykölnek 
néhány órán át, kicsit megpihenve a lu-
bickolásból. Nemez virágok, nemez labda, 
nyaklánc, bőr virág kitűző, bőrnyaklánc, 
karkötő, kulcstartó, mindezek csak né-
hány példa a foglalkozásokon elkészült 
szépségek közül. A programsorozat Nagy 
Viola bőrműves és Nagy Lászlóné fazekas 
közreműködésével, az önkormányzat tá-
mogatásával valósul meg. 

Szerkesztő
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AAAAAAAAA 29. AA    A 20.00    
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 

hallgatóinak koncertje

AAAAAAAAA 21.    A   20.00    
Concerto Armanico barokk estje

Művészeti vezető: Spányi Miklós csembalóművész
Közreműködik: Bálint János fuvolaművész

AAAAAAAAA 16.   A      20.00    
Improvizációk Bachtól Bartókig

Vendég: Péter Lehel saxofon, Oláh Kálmán jazz-zongora 

AAAAAAAAA 14.    A    20.00    
Hóra Group-népzene

Harmómika Európában- zene határok nélkül

BBBBBBBBBBBBB  PBPBB  BB  BB   2015.
H BHHHHB: BBBBBBBBBBBBB, K B KKBBH B. 16.

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

Támogatóink: Magyar Művészeti Akadémia, Balatonudvari Község Önkormányzata

„UBBBBB  BHHB B 
B PBPBKPBB”
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Kedves Lakók és Nyaralók!
A 2015. májusi Udvari Krónikás újságban olvashattuk:
„Civil egyesület alakulhat településünkön!”

A nyaralók képviselőjeként Selmeczi Ferenc kezdeményezte a 
Balatonudvari fejlődését támogató civil szervezet megalakítá-
sát. A település előhaladását segítő civil kezdeményezés várja a 
leendő egyesületi tagok településfejlesztő elgondolását, egyéni 
észrevételeit, előre mozdító ötleteit és közhasznú munkásságát! 
Az első polgári találkozó 2015. július 25.-én a Kultúrházban 
volt, ahol a kánikulában megjelentek 5 személyt jelöltek ki az 
egyesületi alakulás előkészítéséhez, a civil javaslatok össze-
gyűjtéséhez. A civil élet fellendítéséhez szükség van minden 
elkötelezett érdeklődő véleményére, közösségi állásfoglalására, 
személyes aktivitására.

Az informálódáshoz alábbi tájékozódó kérdőívet állítottuk ösz-
sze, hogy összegezhessük a  szeptemberben felállítandó egyesü-
lethez az egyéni indítványokat, személyes ajánlásokat. Kérjük, 
válaszoljon a kérdésekre, hogy fontos véleményével erősítse a 
település civil életét! 

A tájékozódás az alábbi konkrét témákra koncentrál:  
•  Civil szervezeti preferált célok, 
•  Tervezett egyesületi feladatok, tevékenységek,
•  Az egyesületi tagok jogai, kötelességei, részvételi módja, teendői,
•  Társasági vezetési szabályok, elnöki hatáskör, 
•  Településre tartozó építő javaslatok, közösségi vélemények. 

Szíveskedjen 2015. augusztus 15.-ig visszaküldeni az kiállított 
kérdőívet a Udvari Civil Kör alábbi elektronikus címére, hogy 
az alakuló üléséig összesíthessük a javaslatokat, vállalásokat!
Várom továbbra is azok jelentkezését, akik a július 25-én tar-
tott összejövetelen nem tudtak részt venni, és alapító tagjai 
szeretnének lenni az Egyesületnek. 
Egyben hiányolom a fönyesi részről illetve az udvari focisták 
jelentkezését. 
Elérhetőségem: selmeczivali@gmail.com
Ezuton is köszönöm segítőim tevékenységét Dr. Tiszavölgyi 
Kingának, Dr. Szőke Mihálynak, Jenei Tamásnak, Pipis Bernát-
nak.

Selmeczi Ferenc
nyaralók képviselője

Közlekedjünk biztonságosan!
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság jóvoltából, július végén a 
Balatonudvari Kölyöktábor résztvevői és az érdeklődő fiata-
lok Kerékpáros ügyességi pályán tehették próbára közlekedési 
tudásukat.

Sok hasznos információ hangzott el arról, hogy mire érdemes 
figyelni, annak érdekében, hogy elkerüljük a baleseteket. 
A pályát sikeresen teljesítők apró ajándékokat kaptak. Grátisz-
ként a gyerekek belekukkanthattak egy rendőrautóba és felpró-
bálhattak golyóálló mellényt is. 
Köszönjük szépen a Rendőrség Munkatársainak a közreműkö-
dését! 

Szerkesztő

A „Nyári diákmunka program” keretében dolgoznak a strandi animátorok
A Nemzetgazdasági Minisztérium Nyári diákmunka program-
jának köszönhetően kerültek foglalkoztatásra a községi stran-
don dolgozó animátorok. 

A programban 16-25 év közötti diákok kaphattak önkormány-
zatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél mun-
kalehetőséget. A program a béreket támogatja, a százszázalékos 
támogatás legfeljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 

31. között, maximum napi hat órás időtartamra. A támogatás a 
minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részé-
nek felel meg, személyenként és havonta.
A Fiatalok a strandi Játszóházban szerveznek programokat a 
gyerekeknek, biztosítják a játszóház és az Olvasósarok működ-
tetését, sportprogramok és kézműves foglalkozások lebonyolítá-
sában vesznek részt. 

Szerkesztő
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Idén is „Mozdulj Balaton!”
A programsorozat célja az, hogy az aktív szabadidőt kedvelők 
számára biztosítson sportolási lehetőséget.
 A rendezvény minden korosztály számára nyitott. A Balatonud-
vari strandon több sportágban szervezünk versenyeket, elsősor-
ban olyanokat, melyek népszerűek az üdülők körében, szabályaik 
könnyen elsajátíthatók, és jól illeszthetők a Balaton-parti strandi 
környezetbe. Nálunk a legnépszerűbbek: streetball, strandröp-
labda, strandfoci. A pályákat egész héten lehet használni, szom-
batonként lehet versenyezni a kedvenc sportágban. A versenye-
ken nevezési díjat nem kell fizetni, de mindenki kap emléklapot, 
a legügyesebbek érmet is vihetnek haza.   Szerkesztő

Balatonudvari Kölyök napközis tábor gyerekszemmel
Balatonudvari Község Önkormányzata 2015. július 27-31-ig 
napközis tábort szervezett 7-16 éves gyerekek számára. 

A tábor a helyi gyerekeken kívül szívesen fogadott környékbeli 
és nyaralós táborozókat is, így biztosítva a részvevőknek az is-
merkedési és barátkozási lehetőséget. Az időjárás nem volt túl 
kegyes, de a tartalmas programoknak köszönhetően a gyerekek 
szinte észre sem vették, hogy a balatoni fürdés az idén elmaradt. 
Néhány résztvevőt a hét végén megkérdeztünk arról, mi volt a 
véleménye a TÁBOR- ról? Szívesen jönne-e jövőre is? 

Szerkesztő

Sötét Szonja (Balatonudvari)
„Nekem a legjobban a pápai csúszdázás, a karkötőkészítés és a 
badacsonyi kirándulás tetszett. Szeretnék jövőre is jönni, ha lesz 
ilyen tábor.”
Rigó Laura (Örvényes)
„Nagyon jó volt a pápai fürdés, a nagyvázsonyi Kinizsi napok, 
ahol az utolsó nap voltunk és rengeteg dolgot csináltunk, meg-
néztük a Kinizsi várat és a Várjátékokat is. Esett az eső, de a rend-
őrségi délután is nagyon tetszett, mert a kerékpáros ügyességi pá-
lyát, többször is végig tudtam csinálni. Jó lenne jövőre is jönni!”
Bugár Hédi (Budapest)
„MINDEN tetszett, minden nagyon jó volt!”
Ipacs Virág (Salgótarján)
„Nekem a legjobban a nagyvázsonyi Kinizsi nap programjai tet-
szettek, jól éreztem magam Pápán az Élményfürdőben is és tet-
szett a bőrözés a strandon. Nagyon szeretnék jönni jövőre!”
Horváth Viktória (Balatonudvari)
„Nagyon jól éreztem magam a táborban, új barátokat szereztem 
és minden program tetszett.
Ha jöhetek, szeretnék jönni jövőre is!”
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Képzőművészek és alkotók kiállításai 
 az Udvari Galériában
Júniustól szeptemberig több kiállításra is sor kerül a Kultúr-
házban található Udvari Galériában, melynek emeletén értékes 
helytörténeti gyűjteményt is találhatnak az érdeklődők.

Nagy sikerrel fogadta a közönség Kátai Vali és Molnárné Far-
kas Irén „Babavilág” kiállítását, több mint háromszázan voltak 
kíváncsiak a készítők újszülött és porcelán babáira. 
Szép Ilona festményei a természet különleges pillanatait és a mű-
vésznő lovakhoz fűződő vonzalmát tükrözték „Itt vagyok!” című 
kiállításán.

A lap megjelenésekor még látogatható Szilvássy Katalin „Ecset-
vonások” című kiállítása. 
Bakonyi Szimonetta Balatonakaliban élő tehetséges fiatal képei 
is helyet kaptak az idei Galériában. Portréi és elsősorban lovakat 
ábrázoló grafikái szeptember közepéig tekinthetők meg.
Dr. Kővári Edit „Kalandozásaim” című kiállítását szintén szept-
ember közepéig látogathatják az érdeklődők.
A kiállításokra a belépés díjtalan, továbbra is mindenkit szere-
tettel várunk! 

Szerkesztő

Polgárőrségi tájékoztató
Tisztelt Olvasók!

Rövid tájékoztatást szeretnék adni a Balatonudvari Polgárőr 
Egyesület működéséről, szolgálatok ellátásáról. A napi rendsze-
res szolgálatokat március 31-ivégeztük, a bel- és külterületen 
egyaránt. A nyaralók benépesedésével, szolgálataink a - tavaszi 
és nyári időszakban- bejárások formájában valósulnak meg, 
amelyet a Balatonfüredi Rendőrkapitányság szolgálatot teljesítő 
rendőreivel közösen végezzük. Ezen kívül biztosítjuk a helyi ren-
dezvények biztonságos lebonyolítását,  valamint  részt veszünk 
a településünket érintő egyéb rendezvények pl. kerékpár-verse-
nyek biztosításában.
Egyesületünk sikeréről is szeretnék említést tenni. Májusban a 
Darányi Ignác Terv keretében meghirdetett gépjármű pályázaton 
benyújtott szakmai programunk eredményeként Suzuki Vitara 
gépkocsit nyertünk, amelyet szeptemberben kap meg egyesüle-

tünk. A gépkocsi a szolgálatok hatékony ellátásához elengedhe-
tetlen és növeli az itt élők biztonságérzetét. 

Végül szeretném megköszönni a Balatonudvari Közbiztonság 
Alapítvány számlájára befizetett támogatásaikat. Szeretném 
kérni Önöket, amennyiben  elégedettek munkánkkal, kérjük to-
vábbra is támogassák alapítványunkat.
Tisztelettel a Polgárőrség nevében:  

Sötét György 

   BALATONUDVARI KÖZBIZTONSÁG ALAPÍTVÁNY
   8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.
   Bankszámlaszám:
   11748069-20059439
   Adószám: 18910595-1-19

2014 novemberében felkereste a Balatonfüredi Szociális Alap-
szolgáltatási Központot Nagy Zoltán illetve, ahogy mindenki 
ismeri Tonyó. 
Elmondta, hogy olyan élethelyzetbe került, hogy sem a lakha-
tása, sem az étkezése, sem a tisztálkodása nem megoldott és be-
látható időn belül nem is lesz. Ezen kívül egészsége is nagyon 
leromlott, érszűkülettel és állandó fejfájással küzdött. A Szociális 
Központ épületében tart rendelést a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat mozgó orvosi szolgálata. A főorvos asszony javasolta Nagy 
Zoltánnak, hogy az általuk működtetett Tapolcai Átmeneti Szál-
lón nyílna lehetőség, hogy beköltözzön a téli hónapokra. Tisz-
tálkodása étkezése, és orvosi ellátása is biztosítva lenne ezáltal. 

2014 december első napjaiban a Polgármester úr, az Alpolgár-
mester úr és a Körzeti megbízott segítségével és együttműködé-
sével Nagy Zoltán Tapolcára került. A Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat mozgó orvosi szolgálata rendszeres tájékoztatást adott 
az állapotáról a Szociális Központnak. 

2015 márciusában Nagy Zoltán visszalátogatott Balatonudvari-
ba. Elmesélte, hogy a tél végén kiköltözött a szállóról, albérletben 
él, dolgozik és a magánélete is rendeződni látszik. Egészségügyi 
problémái megoldódtak, a szállóról rendszeresen hordták érse-
bészetre. Elmondta, hogy Balatonudvarinak mindig külön hely 
lesz a szívében, de most egy új lehetőséget kapott az élettől és 
nagyon szépen köszöni mindenkinek, aki ebben bármilyen mó-
don segítette. Ezt szerettük volna tolmácsolni mindazoknak, 
akik már érdeklődtek utána. Szeretnénk mi is minden jót kíván-
ni Neki az életben, mert mindenkinek jár egy új esély.  Reméljük, 
hogy még visszalátogat hozzánk.

Mészáros Zsuzsa
családgondozó

Tonyóról
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Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Balatonudvari Kirendeltsége

cím: 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.
tel./fax: 87/449-266

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 órától 15.00 óráig

Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel.
Szerda: 8.00 órától 15.00 óráig

Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel.
Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig.

dr. Panyi Szilvia Orsolya Balatonudvari aljegyző 
 és kirendeltség-vezető

valamennyi ügyfélfogadási időben áll az ügyfelek 
rendelkezésére.

Szabó László polgármester
ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 8.00 órától 12.00 óráig.

Kéri Katalin települési főépítész
ügyfélfogadási ideje:  

minden csütörtökön 9.00 órától 12.00 óráig
e-mailben is kereshetik az alábbi levelezési címen:  

foepitesz@balatonudvari.hu

Mészáros Zsuzsa családgondozó
ügyfélfogadási ideje: hétfő 12.30-16.00

ORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Balla György - 06-20/9529-455

Hétfő10.30-11.30, Kedd 10.30-11.00,
Szerda 12.30-14.00, Péntek 10.30-11.30

VÁROSI RENDELŐINTÉZET
Balatonfüred, Csárda u. 1.

telefonszám: 580-885, 580-886 
ügyelet: 06-87-342-468

Fogorvosi rendelés
Dr. Hargitai Zsolt

Hétfő: 8.00–11.30, Kedd: 13-00–18.00
Szerda: 13-00–18.00, Csüt.: 8.00–11.30

Tel: 06-87-444-086

Gyógyszertár
Balatonakali, Révész u. 1.

Hétfő: 12.00-20.00
 Kedd: 8.00-12.00, 18.00-20.00

Szerda: 16.00-20.00
Csütörtök: 8.00-12.00, 18.00-20.00
Péntek: 10.00-14.00, 18.00-20.00  
Szombat: 9.00-12.00, 18.00-20.00

Rendőrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-8107

Polgárőrség:
Jánosi Attila - 06-70/409-0348

Sötété György - 06-70/409-0398

Nyaralós képviselők
Selmeczi Ferenc - 06-30/954-9706
Tigelmann János - 06-30/902-9787

E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.

Hibabejelentés: 06-80/533-533

DRV Vízmű Zrt ügyfélszolgálat  
Balatonfüred, Kossuth L. u. 33.

Tel.: 06-40/240-240

Probio Zrt. Balatonfüred, Fürdő u. 20.
(szemétszállítás) 87/342-633

E.ON Gáz Zrt. Veszprém, Mártírok útja 9.
Központ: 88/579-810

Ügyfélszolgálat: 40/444-000
Üzemzavar: 40-301-301

Vízi rendészet:
Zánka: 06-87/568-599

Vízi mentők - 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30/383-8383, 87/568-168

Általános segélyhívás:
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, 

Közérdekű információk

Balatonudvari Önkormányzat 
Tájékoztató Lapja

Főszerkesztő: Stefanovitsné Sipos Mária
Grafika, tördelés: Pálfy János

Szerkesztőség: 
Balatonudvari Kirendeltség, Ady E. u. 16.

Tel./Fax: 87/449-266 
Mail: szervezo@balatonudvari.hu

OOK Press Nyomda Veszprém

Katolikus: Minden vasárnap 10.00 órakor
Református Istentisztelet vasárnap 14.00 órakor

Fövenyesi miserend: április 5-től szeptember 27-ig minden vasárnap 8.00 órától.

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai

Rejtvénysarok
A legutóbbi rejtvény helyes megfejtői közül Zsebe Szabolcs gyulafirátóti játékosunknak 
kedvezett a szerencse. Nyereménye, egy családi belépő a nagyvázsonyi Kinizsi Várba és 
kiállításokra. Szeretettel gratulálunk!

Új rejtvény:

Mi a közös Badacsonyban és Balatonudvariban? Mindkét településekhez kapcsolódik 
egy-egy legenda, melyeknek középpontjában ugyanaz a fogalom áll, erre az egy szóra 
vagyunk most kíváncsiak. 

Segítségül: Rózsakő, Szív alakú sírkövek

A helyes megfejtéseket szeptember 20-ig várjuk szervezo@balatonudvari.hu vagy Polgár-
mesteri Hivatal 8242 Balatonudvari, Ady E. u.16. címre. 
A helyes megoldást küldők közül, 1 fő ajándékcsomagot kap.

Halálozás: Búcsúzunk Izsa Leó lakosunktól.  Nyugodjon békében!

Születés: Varga Viktória, Kurucz Kamilla Zsófia.  Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek
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A . 
  
B

15.00 órakor: 
 • Kávészünet zenekar koncert a Strandszínpadon

19.30 órakor:
 • Ünnepi köszöntő a Posta téren
 • Ünnepi műsor 
     Halas Adelaida és Kőrösi Csaba közreműködésével
  • Fáklyás felvonulás a Strandig

21.00 órakor:
 • Tüzijáték a Strandon
 • Malibu Bál

P:

Ü 


