
Közeledik a karácsony. Igaz, az időjárás 
még nem adja meg igazán a hangula-
tát, de azért érezzük, hogy jön valami 
változás.
Az adventi időszak a karácsonyt meg-
előző negyedik vasárnaptól vízkeresztig  
(január 6.) tart.
Jelentése: az Úr eljövetele, az „Adventus 
Domini” kifejezésből. Röviden úgy 
mondjuk lejövetel, a várakozás időpontja. 
A katolikusok ezt az időszakot karácsonyi 
ünnepkörnek is nevezik.
Ilyenkor szokás adventi koszorút készí-
teni. A koszorúra 4 gyertya kerül. Kato-
likus körökben a színe: három lila és egy 
rózsaszin.  A lila a bűnbánat, a rózsaszín 
az öröm színe. Hetente, vasárnaponként 
szokás meggyújtani őket. Az első két va-
sárnap lilát, a harmadikon a rózsaszínt és 
a negyediken ismét lilát. A gyertyák je-
lentése: hit, remény, öröm, szeretet. A ne-
gyedik vasárnap mind a négy gyertya ég a 
koszorún.
Természetesen a gyertyák színe ettől elté-
rő is lehet. Van aki pusztán csak  a lakása 

díszítése  miatt készíti el a koszorút, és a 
hangulata miatt gyújt vasárnap esténként 
gyertyát.
De bárhogyan is van, ez az időszak min-
den családban valahogy más, mint az azt 
megelőző. Benne van a várakozás. Vára-
kozás valamire.  Hogy mire? Hát nem is 
tudom. A gyerekek bizonyára alig vár-
ják, hogy álljon a karácsonyfa, és alat-
ta ajándékok legyenek. A felnőttek...?  

Várakozás a több szeretetre, békességre, 
egészségre, talán több pénzre, de minden-
képpen valami jobbra. Jobbra, mint ami 
idáig volt. És, hogy mi a jobb? Hát kinek-
kinek más. De az egészség, a béke és a sze-
retet biztosan köztük van.
Boldog várakozást, nagyon jó egészséget, 
szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket 
kívánok mindenkinek!

Molnár Józsefné

Újra kiválónak ítélték  
Balatonudvarit 

3. 4. 10.

Minden településnek  
vannak értékei

Ismét együtt ünnepeltünk 
a Márton napi búcsún
A 2016-os év Szent Mártonnak, telepü-
lésünk védőszentjének az éve lesz.

Értéktár rendezvényt tartottak október 
közepén Balatonudvariban.

Kategóriájában első helyezést ért el 
településünk a  „Tiszta és virágos  
Veszprém megyéért” versenyen. 

Balatonudvari Község Önkormányzatának tájékoztató lapja
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Csoda Udvariban 
Biztos mindenki ismeri azt a mondást: 
„Csodák pedig nincsenek.” De mi, akik 
hiszünk bennük, tudjuk, hogy igen is 
léteznek, és ráadásul itt vannak Balaton-
udvariban is a Kerkápoly u. 16. sz. alatt. 

Nekem, városi embernek már csoda volt 
az is, mikor ideköltözve tyúkokat hallot-
tam kárálni, kakasokat kukorékolni és 
egyéb más háziállat hangját. Pontosan így 
volt ez a szóban forgó portán is. Gyakran 
vettem Eszti nénitől annak idején a tojást, 
mert tudtam, hogy mindig friss. Szeret-
tem bemenni az udvarba, az istállóba, a 
pajtába. mert mindig a régi falusi nyaralá-
saimra emlékeztetett. Aztán Eszti néniék 

elköltöztek oda, ahonnan tovább már nem 
költözik senki, elárvult a ház, üres lett az 
istálló, a pajta. De nem sokáig, mert újak 
jöttek, a házból pillanatok alatt egy másik 
ház lett, és évekkel ezelőtt másfajta embe-
rek költöztek bele, és hozták magukkal a 
maguk csodáját: a zenét. És az istállóban 
és a pajtában másfajta hangok hallatszot-
tak. Olyanok, amelyeket emberek írnak, 
és az embereknek szólnak, és ha meg-
halljuk őket, az maga a csoda. Behunyjuk 
a szemünket, és a hangok elvarázsolnak 
minket. Ez történt Balatonudvariban ez 
év augusztusának utolsó szombatján is, a 
hajdan volt pajtában. Három fiatal varázs-
ló: Bálint Boglárka gitáron, Oláh Krisztián 

jazz-zongorán és Frecska Rebeka fuvolán 
hozta elénk a csodát. Mert hiszem, és val-
lom, hogy teljesen mindegy, hol szólal 
meg a zene, koncertteremben vagy pajtá-
ban, mindenképpen ugyanaz a varázslat. 
A szólisták játszottak, kíséretet a szúnyo-
gok zümmögése és a tücskök ciripelése 
adta. És gyönyörű volt.
Mert csodák pedig vannak, csak nem sza-
bad várni rájuk, magunknak kell megte-
remteni vagy megkeresni. Én megkeres-
tem, és Bálint János és növendékei pedig 
megteremtették. Hálás köszönet illeti őket 
érte.

Molnár Józsefné

Elismerés a rendezett környezetért 
Már az is kitűnő ötlet, hogy egy pajtából 
szép hangversenyterem készül, de ha 
ezt még kitűnő tartalommal töltik meg 
az mindannyiunk legnagyobb örömére 
szolgálhat.

Balatonudvari lakossága nyáron sokszo-
rosára nő és a pihenni, szórakozni vágyó 
emberek különbözőképpen szeretnék sza-
badidejüket hasznosan eltölteni.
Az igényes zene után érdeklődők leg-

nagyobb örömére a Magyar Művészeti 
Akadémia, Balatonudvari Község Ön-
kormányzata és a Bálint család jóvoltából 
négy hangversenyből álló sorozat hang-
zott el augusztusban a Pajtában.
A program változatos volt-a világzenétől 
a jazzon át a klasszikus zenéig-, és kiváló 
előadók léptek fel. A teltházas koncertek 
után kedves vendéglátás közben, beszélge-
tésre, ismerkedésre is sor került.
Nemzetközi hírű művészeket -Oláh Kál-
mán, Péter Lehel, Spányi Miklós, Bálint 
János, Hóra Group együttes, Concerto 
Armonico barokk zenekar- és tehetséges 
pályakezdőket hallhattunk.
Külön köszönet jár Bálint János fuvola 
művésznek és családjának, akik kitárják 
otthonuk ajtaját, „közreadják” magukat 

és művészetüket, vendégszeretetükkel el-
árasztják a hozzájuk betérőket.
Remélve a további szponzori támogatást, 
a szervezők lelkesedését, érdeklődéssel 
várjuk a következő „évadot”. 

Varga György

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 
2015-ös versenyében Balatonudvari a 
300-500 fős települések kategóriájában 
első helyezést ért el. 
A díj valamennyi itt élő lakos és nyaraló-
tulajdonos érdeme is, hiszen a település 
összképének kialakításához nagymérték-
ben hozzájárulnak a rendezett, tiszta in-
gatlanok. 
De ahogy mondani szokták, ez az elis-
merés nem jöhetett volna létre az ön-
kormányzat technikai dolgozói nélkül.  

A zöldterületek virágosítása és rendsze-
res gyomtalanítása, a fűnyírás, a fák és 
cserjék gondozása, a vízelvezető árkok és 
a közterületek tisztán tartása, takarítá-

sa, a kültéri bútorok állagának megóvása 
mind hozzájárulnak az esztétikus falukép 
kialakításához. A verseny történetében 
Balatonudvari évről-évre a példamutató 
települések sorába tartozik, többször volt 
már első. Az idei elismerés is azt mutatja, 
hogy kiegyensúlyozott az a tevékenység, 
amely itt folyik. 

A vendég visszajelzések mind nagyon 
pozitívak és elismerőek: „Nagyon megér-
demelte ezt a címet Udvari, 2 hete jártam 
ott. Mesés, szép, nyugodt környezet, tele 
virágokkal!!!!!!!!!”-csak egy a sok elisme-
résből. 
Balatonudvari Község Önkormányzata 
ezúton szeretné megköszönni valamennyi 
technikai dolgozó munkáját és a rendez-
vények technikai feltételeinek megterem-
tésében nyújtott segítségét.

Szerkesztő

„Udvari muzsika a Pajtában” 

Hazajárás ŐTYE módra
Azért nem választottam címnek a Duna 
Televízió műsorának a címét, a „Hazajá-
rót”, mert nem szeretnék idegen tollakkal 
ékeskedni.
De tény, és való, hogy hazajáráson voltunk 
a balatonudvari Őszirózsa Klub bátrabb 
tagjaival, és a hozzánk csatlakozók-
kal. Méghozzá a Mecsek lábainál 
lévő Pécs városában és Abaligeten, 
a Dél-Dunántúl olyan leghosszabb 
barlangjában, ahol teljes hosszában 
patak folyik. Ez a patak táplálja azt a 
két tavat, amely a barlang bejáratá-
nál gyönyörködteti a szemet. Ez volt 
az első úti célunk.  Maga a barlang 
96%-os páratartalommal rendelke-
zik, és a benne lévő kalcium-ionok, 
amelyek gyulladáscsökkentő hatá-
súak, teszik lehetővé, hogy az asztmában 
vagy légúti megbetegedésben szenvedők 
itt gyógyulhassanak.
Második úti állomásunk Pécs városa volt. 
Sopianae néven a rómaiak alapították a 2. 
század elején. Ma az ország 5. legnagyobb 
települése. Több nemzetiség él itt békében 

egymással, egymás kultúráját, szokásait 
tiszteletben tartva.
És milyenek az égiek? Szinte mézédes 
időt juttattak nekünk erre a napra. Sze-
met –szívet gyönyörködtető látványban 
volt részünk a Zsolnai gyárban, ahol cso-

dák készülnek. Belecsöppentünk a Pécsi 
Fesztiválba. Láthattuk a nemzetiségek fel-
vonulását (a műsorukat megnézni sajnos 
nem volt időnk), láttuk az egyetemisták 
felvonulását, részesei lehettünk annak a 
frenetikus hangulatnak, ami át van szőve 
vidámsággal, gondtalansággal, azzal a fel-
hőtlen jókedvvel, amiben mindenkinek 

legalább havonta egyszer részesülni kelle-
ne ahhoz, hogy ne múljon el az életéből a 
jókedv érzése. Rengeteg ember ünnepelt, 
óriási volt a tömeg, bármerre néztünk, 
mindenütt vidámságot, nevetést láttunk. 
Nem volt politika, nem volt káosz, nem 

volt félelem, csak boldogság. És ez 
nagyon jó érzés volt. Fáradtan, de 
jó hangulatban ültünk buszra, és 
indultunk hazafelé egy nagyon szép, 
és élményekkel teli napot mögöt-
tünk hagyva.
Köszönet illeti elsősorban az Önkor-
mányzatot, hogy az utazás költségét 
megfinanszírozta. Köszönet illeti a 
mi Marcsikánkat, aki megszervezte 
és vezette ezt a kirándulást, és sok-
sok ismeretet osztott meg velünk az 

ő szülővárosáról. De köszönet illeti a je-
lenlévőket is, akik hozták a jó hangulatot, 
hiszen az az alapja minden együtt töltött 
percnek. És ez nagyon, de nagyon jó volt.
Remélem, a következő alkalmunk is ilyen 
szép és tartalmas lesz

Molnár Józsefné

„Udvari muzsika a pajtában” 
címmel örvendeztette meg az érdeklődő-
ket augusztusban az a zenei programso-
rozat, melynek Bálint János Liszt Ferenc 
díjas fuvolaművész balatonudvari háza 

adott otthont. A rendezvény a Magyar 
Művészeti Akadémia 2015.évi Művészeti 
Programok, Balatonudvari Község Ön-
kormányzata, a Bálint Család és a fellé-
pők támogatásával valósulhatott meg. 
A koncertek óriási érdeklődés mellett 

zajlottak, esténként zsúfolásig megtelt 
a csodálatos vidéki környezetben lévő 
koncert terem és annak Pajta udvara is. 
Köszönjük Bálint Jánosnak és családjá-
nak a rendezvény helyszínt és a sorozat 
megszervezést!

Szépkorúak köszöntése
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közös-
ségei, intézményei részéről. A szépkorúak iránti megbecsülés kifejezéseképpen az önkormányzat nevében Szabó László polgármester 
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából  Nagy Sándorné Terjánszky Máriát és 95. születésnapja alkalmából Korchma Józsefnét.
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„Minden közösségnek vannak értékei”
Október közepén került sor a Nemze-
ti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 
Irodája koordinálásával arra a program-
ra, mely a helyi értékek felkutatásának, 

gyűjtésének, rendszerezésének fontossá-
gára volt hivatott felhívni az érdeklődők 
figyelmét. A Pannon Térség Közhasznú 
Alapítvány elnöke dr. Horváth Zsolt a 
mozgalom kialakításáról és jelentőségéről 
beszélt „Mérlegen a hungarikum mozga-
lom” című előadásában. Mihalcsik Márta 
a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém 
Megyei referense a megyei jópéldákról 
tartott áttekintést. Szabó László polgár-
mester Balatonudvariról mesélt a vendé-
geknek. A jelen lévő megszólalók fontos-

nak tartották a mozgalom balatonudvari 
elindítását is.

Települési Értéktár Bizottság felhívása a Lakosság számára
„Minden településnek vannak értékei” 
Magyarország Országgyűlése, a magyar 
nemzet egységétől vezérelve, törvényben 
fejezte ki azon szándékát, hogy létrehozza 
a Magyar Értéktárat. Ezen belül felhatal-
mazta a települési Önkormányzatokat, 
hogy hozzák létre a Települési Értéktár 
Bizottságokat, melyek feladata a helyi 
értékek összegyűjtése.

Települési Értéktár Bizottság felhívással 
fordul a balatonudvari magánszemélyek és 
szervezetek felé, hogy éljenek a települési 
értéktárba felvételre történő javaslattételi 
lehetőségükkel a településen fellelhető, a 
valaha itt élő, illetve a településen tevé-
kenykedő személyek alkotótevékenysé-
géhez, termelési kultúrájához, tudásához, 
hagyományaihoz, a tájhoz és élővilághoz 
kapcsolódó, nemzetünk történelme, va-
lamint a közelmúlt során felhalmozott 
és megőrzött minden szellemi és anyagi, 
természeti, közösségi érték vagy termék 
vonatkozásában. Kérünk mindenkit, - az 
alábbiakban felsorolt szempontok alapján, 
- tegyenek javaslatokat, hogy mi kerüljön 
Balatonudvari Értéktárába.

A nemzeti értékek kategóriái az alábbiak: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az ag-
rárium szellemi termékei és tárgyi javai 
- beleértve az erdészet, halászat, vadászat 
és állategészségügy területét -, különösen 
a mezőgazdasági termékek és az élelmi-
szerek, a borászat, továbbá az állat- és nö-
vényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és 
népi megelőzés és gyógyászat, természet-
gyógyászat szellemi termékei és tárgyi 
javai, különösen a gyógyszerek, gyógy-
növények, gyógyhatású készítmények, 
gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos 
építési munka eredményeként létrehozott, 
illetve elhatárolt épített (mesterséges) ré-
sze, amely elsődlegesen az egyéni és kö-
zösségi lét feltételeinek megteremtését 
szolgálja; valamint az embert körülvevő 
környezet fenntartásához kapcsolódó 
szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari 
termelés - beleértve a kézműipart, kézmű-
vességet is - szellemi termékei és tárgyi 
javai, különösen az egyes technológiák, 
technikák, berendezés-, gép- és műszer-
gyártás, műszaki eszközökkel végzett sze-
mély- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örök-
ség szellemi és tárgyi javai, különösen az 
irodalom, a tudomány, a népművészet és 
népi kézművesség, néprajz, filmművészet, 
iparművészet, képzőművészet, táncmű-
vészet és zeneművészet; továbbá a védett 
ingatlan értékei, különösen a nemzeti va-

gyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű 
műemlékek és régészeti lelőhelyek, nem-
zeti és történelmi emlékhelyek, világörök-
ségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi 
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését 
szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötet-
lenül vagy szervezett formában, illetve 
versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, 
különösen a sportolói életművek és csúcs-
teljesítmények;
g) természeti környezet: az ember termé-
szetes környezetének tárgyi javai, különö-
sen a fizikai és biológiai képződmények 
vagy képződménycsoportok, geológiai és 
geomorfológiai képződmények, természe-
ti tájak, természeti területek, életközössé-
gek és ökológiai rendszerek; valamint az 
embert körülvevő környezet fenntartásá-
hoz kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és 
a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi 
javai, különösen a turisztikai attrakciók, 
szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termé-
kek, valamint a vendéglátás körébe tarto-
zó étel- és italkészítési eljárások.
A nemzeti értékek Települési Értéktárba 
történő felvételét bárki kezdeményezheti 
a Polgármesterhez vagy a Bizottsághoz 
címzett javaslatában.
Bizottság tagjai: Szabó László polgármes-
ter, Rolkó Gábor alpolgármester, Békefi 
Edina képviselő, Kurucz Istvánné, Marton 
János

Gyógynövénykedvelők paradicsoma
2014 őszén nyitotta meg kapuit 7000 
négyzetméteren a Gyógynövény-völgy 
Oktató és Látogatóközpont Zánkán. 

A KERT-ben több mint 400 féle gyógynö-
vény időszakos tárlatát lehet megtekinte-
ni: egynyári, kétnyári, évelő növények, fák, 
bokrok és cserjék gyógyhatásával, termé-
szeti praktikáival, ökológiai növényvédel-
mével lehet megismerkedni. A növények 
tematikus rend szerint kerültek csopor-
tosításra, vannak például fűszerek, ehe-
tő gyógynövények, mocsári –és érdekes 
alakzatú fajok. Különleges helyszíneken 
- az óvodások, vakok, pillangók kertjében 
- magunk is rájöhetünk a találékony név-
adás magyarázataira. Akik érdeklődnek a 

feldolgozás iránt, azok a gyakorlatban is 
láthatják és kipróbálhatják ennek lépéseit, 
a teázóban meg is kóstolhatják a különle-
ges gyógyteákat. A Gyógynövény-völgy 
egész évben állandó nyitva tartással várja 
a látogatókat, a növényvilág szempontjá-
ból aktív időszakban szakmai rendezvé-
nyeket szerveznek az üzemeltetők, télen 
tanfolyamokat és füves kóstolókat. A park 
megálmodóinak célja, hogy a Balaton-fel-
vidék gyógynövényflóráját interaktívan 
és élményközpontúan mutassák be a kö-
zönségnek. Az Őszirózsa Nyugdíjasklub 
szeptember végén, még gyönyörű időben 
látogatott el Zánkára, ekkor a Kert még 
teljes valójában mutatta meg sokszínű ar-
cát. Az üzemeltető Takács család szemé-

lyesen mutatta be a központot, válaszolt a 
résztvevők rengeteg kérdésére és nagyon 
sok, kiskertben is hasznosítható praktikus 
és hasznos ötletet lehetett „elcsíppenteni”. 
Igazi élmény volt, ahogy ígérték is!

Szerkesztő

Rövid hírek
Balatonudvari a médiában

A Part FM a Balaton rádiója „Kikötő - a táj ahol 
élünk” című adásában Hőbe Gyula, Kurucz Ist-
vánné és Szabó László polgármester beszéltek 
Balatonudvari helytörténetéről.  Ennek a műsor-
nak a nem titkolt célja, hogy abban tükröződjön 
a helyben élők kötődése lakóhelyük iránt, a lokál-
patrióta szellem erősödjön és felhívja a figyelmet 
a Balatonnál található értékekre. A műsorban 
megszólaló lakosoknak köszönjük, hogy vállalták 
a szereplést.
Halottak Napján a Kossuth rádió „Hely” című 
műsorának stábja a balatonudvari szíves temető-
be látogatott. A helyiek számára ismerős legenda 
szerint, jó 200 éve egy balatonudvari kőfaragó 
legénynek a tóba veszett a kedvese. Attól kezdve 
a legény fájdalmát kőbe véste, és csak szív alakú 
sírköveket faragott. Azt is mesélik, hogy ő maga 
is ilyen alatt nyugszik, s az övé volt az utolsó. De 
ez csak hellyel-közzel igaz, mert a hagyomány-
tisztelő udvariak a XIX. század végén is állítot-
tak, és ma is állítanak ilyeneket. Műsorból az 
érdeklődők megtudhatták, mely családok voltak 
a falu őslakosai, kik temetkeztek ide. Megnéz-
ték, hol fekszenek a reformátusok, hol a később 
betelepített katolikusok, s megnézték a falucska 
kicsi zsidó temetőjét is. Az adásban a helyi kötő-
désű Vértesaljai László a Vatikáni Magyar Rádió 
főszerkesztője, Hőbe Gyula helyi lakos és Szabó 
László polgármester szólaltak meg. 
MTV 1. műsorában Halottak napja alkalmából 

rövid tudósítás láthattak a nézők a balatonudvari 
temetőből. A riportban a szív alakú sírkövek ha-
lottjaira emlékezve is gyertyát gyújtottak a mű-
emlék temetőben.
Egy Suzuki Vitara 1,6-os négykerék meghajtá-
sú személyautóval gyarapodott a Balatonud-
vari Polgárőr Egyesület. A Darányi Ignác Terv 
EMVA pályázata 6.327.050 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyújtott a szervezetnek. Az ünne-
pély átadóra október 17-én került sor Dülk József 
Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke jelenlétében 
Balatonudvariban. A gépkocsi a szükséges admi-
nisztratív teendők elvégzését követően, novem-
bertől állt szolgálatba.
Sok szeretettel gratulálunk és köszönjük Sötét 
György polgárőr vezető közreműködését a pályá-
zat menedzselésében!

~
Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyert a 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C törvény 3.melléklet II. 4 aa), ac) éa 
ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellá-

tást szolgáló fejlesztések  támogatására kiírt idei 
évi pályázaton.  A pályázat keretében a Kerkápoly 
utca kétoldali járdafelújítási munkálatait tudjuk 
megvalósítani 85%-os állami támogatással, brut-
tó 13.082.486 Ft összegben. Az elnyert támogatás 
11.120.114 Ft, melyhez önkormányzatunknak 
1.962.372 Ft saját forrást kell hozzátennie. A kivi-
telezési munkálatok 2016. tavaszán kezdődnek és 
még a nyári szezon előtt szeretnénk befejezni, an-
nak érdekében, hogy egy méltó megújult utcakép 
fogadja az Udvari strandra érkező vendégeinket. 
Reméljük, hogy ez az újabb fejlesztés is elnyeri la-
kosaink és nyaralós vendégeink tetszését.

~
Ismét egy megvalósult pályázat
Ahogy az elősző számunkban már beszámol-
tunk róla, a Jól Gazdálkodó Településeknek 
jutatott Belügyminisztériumi támogatásból, 
sikerült megvalósítani a Nyárfa sor vízelvezeté-
sének korszerűsítését.A pályázat másik részéből 
mintegy 3,4 millió forint összegből, megtörtént 
a Kultúrház fűtésének teljes kiépítése, valamint 
egy energiatakarékos modern központi kazán 
elhelyezése. Így végre teljesülhetett a települé-
sen élők és a Kultúrházba látogatók régi vágya, 
hogy az épület ne csak lelkületében, hanem fizi-
kai valóságában is meleget árasszon. Ezt a Búcsú 
alkalmából megrendezett vacsorán mindannyian 
tapasztalhattuk. Reméljük, még sokáig és sokan 
élvezhetjük rendezvényeinken ezt az otthonos 
hangulatot!

Szabó László polgármester
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Szt. Márton zarándoklat 2015-ben
Idén is egyházközségi zarándoklat-
ra indultunk Szt. Márton tiszteleté-
re Balatonudvariból. 

Munkaszüneti napot/ünnepet ke-
resve október 23-ára, az 56’-os 
forradalom napjára esett a válasz-
tás. Az udvari templomunkban 
hetekkel korábban hírt adtunk a 
készülő zarándoklatról, melyre 
szép számmal össze is jöttünk az 
indulás napjára. Az egynapos útra 
nem csak udvariak jelentkeztek, 
akik rendszeresen megfordulnak 
templomunkban, de jöttek Aszófő-
ről, Akaliból, Füredről és Tihanyból is, kik 
alkalmanként velünk ünnepelnek a helyi 
Szent Márton templomunkban. Velünk 
tartott Balatonudvari polgármestere Sza-
bó László úr, és Révfülöp plébánosa Csiz-
mazia Sándor atya is, aki Muraszombaton 
koncelebrált is az ünnepi szentmisén.
A zarándoklat fontos spirituális elemei az 
imádság, a belső készülődés, áldozatválla-
lás és a közösség építése. 
Reggel 6-kor indultunk Balatonudvariból 
egy nagyméretű autóbusszal összesen 57-
én. Az autóbuszon Velemér félé haladva 
megismerkedtünk Szt. Márton életének 
néhány fontosabb történetével Sulpicius 
Severus művéből.
Utunk elsődleges célja az 1392-ben épült 
mártonhelyi Szt. Márton gótikus templom 
volt. Gyönyörű freskóit Aqvila János mes-
ter készítette, melyek között természeten 
nem hiányozhatott Szt. Márton legendá-
jából ismert ábrázolása a koldussal sem. 
De láthattuk a mestert magát is a szentély 
egyik falrészletén.    
Ebben a szép templomban tartottuk Szt. 
Márton tiszteletére az ünnepi szentmisét. 
A mártonhelyi templom plébánosa, Ma-
rian Potocnik nagyon készséges volt már 
az első telefonbeszélgetésünkkor és érke-
zésünkkor személyesen várt bennünket a 
templom előtt.  
 Zenei kíséretét a markáns hangzású teke-
rő adta, mi pedig márton napi énekekkel 
dicsértük Istent, imádkozva élő és elhunyt 
barátainkért, szeretteinkért, hozzátarto-

zóinkért. Egyházi hagyományunkban, 
gyakorlatunkban nagyon ritkán van le-
hetőségünk, módunk az egész templo-
mi közösség minden tagja által összeírt 
élők-holtak neveit hangosan felolvasni 
a szentmise külön erre kijelölt részében. 
Ilyen alkalom valóban egyedi, amikor kb. 
100 keresztnév hangzik el, épp ezért nagy 
örömmel imádkoztunk a jelenlévők hoz-
zátartozóiért.
Utunk első állomása még Magyarorszá-
gon volt, az őrségi Velemér, annak is az 
ősi Árpád-kori Szentháromság-templom, 
melyet „a fény templomának” is neveznek, 
annak fényjátéknak köszönhetően, melyet 
az odalátogatók is megfigyelhetnek, ha 
jókor vannak jelen. Ám arra, hogy ebben 
a „csodában” része legyen az odalátogató-
nak több időt kell szánni. Egy igazán rész-
letekbe menő idegenvezetés után, magunk 
is körbejárhattuk ezt a kicsi, de annál szebb 
és érdekesebb templomot, és meghallgat-
tuk a zarándoktársakból spontán létre-
jött többszólamú kis kórust. Aqvila János 
gyönyörű freskóit megcsodáltuk, melyek 
között ott található a mester önarcképe 
is, de két nagyon érdekes ábrázolást érde-
mes megemlíteni, Veronika kendőjét és 
a Szentháromságot tiszta egyszerűséggel 
ábrázoló három koncentrikus kört.
Harmadik és egyben utolsó állomásunk 
Lendva volt. Itt előbb a város fölé emel-
kedő szőlőhegy - Lendvahegy Szenthá-
romság-kápolnáját néztük meg, rövid 
idegenvezetéssel egy helyi szlovén hölgy 
jóvoltából. És nem csak hallhattuk Ha-

dik Mihály legendáját, arról, hogy 
hogyan harcolt a törökök ellen, de 
láthattuk is egy üvegkoporsóban 
elhelyezett mumifikálódott testét. 
Innen indultunk utolsó közös, de 
fakultatív programunkra, a Lend-
vai várba, ahol a történeti kiállítá-
son kívül megnézhettük a kortárs 
festők műveit és Gálics István 400 
db-ból álló lepkegyűjteményét. 
Ezután a gazdag program után lehe-
tősége volt mindenkinek egy más-
félórás sétára, kávézásra, fagyizásra 
a város nem túl nagy belvárosában. 

17 órakor visszaindultunk, kissé fáradtan, 
de énekelve és vidáman. 
Külön köszönetet szeretnék mondani 
mindazoknak, akik kisebb-nagyobb rész-
ben hozzájárultak ennek a zarándokútnak 
a megvalósulásához, akár anyagi, akár 
szellemi módon. Köszönet a Község Ön-
kormányzatának az 50. 000 HUF támo-
gatásért és az alul felsoroltaknak, akik a 
maguk lehetőségeihez mérten támogattak 
bennünket. 

Szabó László polgármester úr és a község 
képviselő testülete
Stefanovitsné Sipos Mária
Laurenczi Rudolf - tízórai csomag
Csizmazia András - Lendva története
Csizmazia Márton - szervezés
Legeza Márton - zenei kíséret tekerővel
Horváth Teréz - énekfüzet összeállítás

A 2016-os év Szt. Márton éve is egyben, 
amikor a Római Katolikus Egyház meg-
emlékezik a szent születésének jubileumá-
ról, aki 316-ban született, azaz 1700 éve a 
mai Magyarország területén. Ennek kap-
csán lesz néhány egyházközségi progra-
munk, rendezvényünk és zarándoklatunk, 
melyekről hírt adunk és mindenkit szere-
tettel várunk.

Gáspár Adalbert
bencés  

2016. január 10-én Balatonszentelést 
tartunk a 10 órakor kezdődő szentmise 

után a balatonudvari strandon.

Balatonudvari- Velemér – Mártonhely - Lendva

Tisztelt Olvasók!
Rövid tájékoztatást szeretnék adni a Balatonudvari Polgárőr 
Egyesület működéséről, szolgálatok ellátásáról. A napi rendsze-
res őszi szolgálatokat szeptember 10-én megkezdtük a bel- és 
külterületen egyaránt. A nyaralók elnéptelenedésével szolgálata-
inkat a terület teljes bejárása formájában valósítjuk meg, amelyet 
a Balatonfüredi Rendőrkapitányság szolgálatot teljesítő rendőre-
ivel közösen végzünk. Az év hátralévő részében is biztosítjuk a 
helyi rendezvényeket. November hónapban átfogó terület bejá-
rást tartunk településünk körzeti megbízottjával, Dávid Lajos r. 
főtörzs szászlós úrral.             
A Darányi Ignác Terv keretében meghirdetett gépjármű pályá-
zaton benyújtott szakmai programunk eredményeként Suzuki 
Vitara gépkocsit nyertünk, amelyet október 15-én vehettünk át, 
a gépkocsi összértéke 6.327.050,- Ft. A pályázat sok nehézséggel 
járt, amelyet sikeresen megoldottunk, sok energiát és kitartást 
igényelt, de megérte, hiszen kézzel fogható eredménye van. Az 

üzembe helyezés megtörtént, novembertől már rendszeres szol-
gálatot adunk vele. A gépkocsi a szolgálatok hatékony ellátásá-
hoz elengedhetetlen, szolgálatonként a teljes terület bejárását 
tudjuk biztosítani.  Megjelenése a település területén növeli az 
itt élők biztonság-érzetét, a nem jószándékkal érkezőket pedig  
távol tartja.
Végül szeretném megköszönni a Balatonudvari Közbiztonságá-
ért Alapítvány számlájára befizetett támogatásaikat. Kérem Önö-
ket, amennyiben  elégedettek munkánkkal, továbbra is támogas-
sák alapítványunkat!
Tisztelettel:  a Polgárőrség nevében:  

Sötét György  
BALATONUDVARI KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

8242 Balatonudvari, Ady E.u. 16.
Bankszámlaszám:

11748069-20059439
Adószám: 18910595-1-19

Szent Márton nyomában – útibeszámoló 
2015 október 23-án reggel 5 óra 35 perckor indult útjára Szent 
Márton nyomában egy lelkes zarándok csapat, egy csodaszép 
kirándulásra, melyen mindazok a hívek vettek részt, akik Közsé-
günk Szent Mártonnak szentelt templomát látogatják. 
A korai indulási időpont ellenére, kicsik és nagyok felnőttek és 
idősebbek egyaránt izgatottan várták az előttünk álló érdekesnek 
és szépnek ígérkező napot.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a párás és felhős délelőtt után 
még a nap is kisütött. Elsőként a délelőtti órákban a veleméri 
kápolnát tekinthettük meg. Sajnos az időjárás itt pont megtré-
fált bennünket, ugyanis a kis kápolna titka a tájolásában rejlik, 
hiszen a falon lévő freskók az egyházi év ünnepeit és jeles ese-
ményeit jelenítik meg időrendben egymást követve. Ez azért ér-
dekes, mert az épület elhelyezkedését úgy mérték be, hogy a kis 
ablakokon beszűrődő napfény mindig az aktuális ünnepre vo-
natkozó festményt világítja meg. Mivel délelőtt felhős volt ezért 
a különleges jelenségnek nem lehettünk tanúi, ettől függetlenül 
páratlan élményt nyújtott a kápolna. A falutól távol eső dombol-
dalon, az erdő közepén megbúvó kis templom hangulata min-
denkit rabul ejtett.
Második állomásunk Mártonhelyen volt, ahol a szintén Szent 
Mártonnak szentelt templomban szentmisén vehettünk részt, 
amit Adalbert atya és a révfülöpi Csizmazia Sándor atya celebrált 
nekünk.
A kora délutáni órákban érkeztünk meg utolsó állomáshelyünk-
re Lendvára, ahol először a Szent Háromság kápolnát látogattunk 
meg. Itt az érdeklődők megtekinthették Hadik Mihály múmiáját, 
akinek az életéről egy legendát is őriznek a helyiek. Hadik Mihály 
volt a Lendvai vár kapitánya, aki egy csellel űzte el a törököket. 
Ám a harc során elesett és a halála hírére kedvese kivetette magát 

a Lendvai vár tornyából. Díszes koporsóját és múmiáját a feltárás 
során találták meg.
A meseszép környezetben lévő kápolnából egyenes utunk veze-
tett a Lendvai várhoz. Az Eszterházy hercegek építették 1945-ig 
volt a birtokokban. A várban most időszaki kiállítások működ-
nek és néprajzi gyűjteményt lehet megtekinteni.
Ezután még kedvünkre sétálhattunk a hangulatos kisvárosban, 
ahol többek között egy korábbi esernyő gyár, ma manufaktúra 
és egy helytörténeti kiállítás is működik. Majd haza felé vettük 
az utunkat.
Bizton állíthatom, hogy a kiránduláson mindenki nagyszerűen 
érezte magát, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a hazafelé 
vezető úton az egész buszt vidám énekszó és tekerőlant hangja 
töltötte be. Kellemesen elfáradva, de rengeteg élménnyel feltöl-
tődve érkeztünk haza.

Mészáros Katalin

Polgárőrségi tájékoztató
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2016. januári programelőzetes

Márton-napi búcsú
Márton-nap a 40 napos adventi böjtöt 
megelőző utolsó nap, amikor a gazdag 
falatozás, vigasság megengedett.

Ezen a napon rendszeresek voltak a lako-
mák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen tán-
cos mulatságot csapnak, ahol az asztalról 
nem hiányozhat egy libafogás és az újbor 
sem. Mi is hasonlóan, jó hangulatban ün-
nepeltük 2015. november 14-én a hagyo-
mányos Márton- napot kis községünkben. 
Előző nap a szorgos háziasszonyok előké-
szítették a ludaskását, amit az ünnepen 
fogyasztottunk el, mindenki megelége-

désére. A program 14:30-tól vette kezde-
tét, ahol játszóház keretein belül lámpást 
lehetett készíteni. Majd a katolikus temp-
lomban Adalbert atya szentmisét tartott. 
A lámpás felvonulás a templomtól indult 
a Posta Főtéren át a Kultúrházhoz. A kis 
séta után mindenkinek jólesett a finom 
ludaskása. Ezúton is köszönjük a szorgos 
kezek áldozatos, segítőkész munkáját, és 
hadd méltassuk az újbor mustrára érke-
zett felajánlásokat is a szőlősgazdáktól. 

A szeretetvendégséget követően, retro 
slágerek hangoztak el Horváth Melinda, 
és Mohácsi Attila előadásában,- a Győri 
Nemzeti Színház két színésze szórakoz-
tatta a közönséget. Este aztán fergeteges 

bállal zárult a Márton-napi rendezvény, a 
Flipper Party Zenekar jóvoltából. A sze-
rencsésebbek pedig tombola nyeremé-
nyekkel is gazdagodhattak az éjféli sorso-
lást követően.

Marton Éva

ÁTMOZGATÓ GERINCTORNA
 foglalkozás indult az önkormányzat támogatásával  

a Kultúrházban
Ideje: minden szerda 17.00-18.00

A foglalkozást szakképzett gyógytornász vezeti.  
A programhoz bárki csatlakozhat.

A balatonudvari résztvevők számára a foglalkozás  
ingyenes, várjuk Önt is szeretettel!

 Balatonszentelés
2016. január 10-én a 10 órakor kezdődő szentmise után a 
balatonudvari strandon.

Egészségnap Balatonudvariban a „Diabétesz”
2016. január 16. szombat 15.00 - Kultúrház
Minden, amit a diabéteszről, cukorbetegségről tudni érdemes-  
Henn Dóra dietetikus
Gyógynövények, gyógyteák a diabétesz megelőzésére, kezelésé-
re- Takács Ferenc Gyógynövény-völgy Zánka

Kísérő programok: Vércukor mérés, egészséges ételek –és 
gyógytea kóstoló
A programok és a vércukormérés minden résztvevő számára 
ingyenes, jöjjön el Ön is!
A rendezvény Balatonudvari Önkormányzat támogatásával  
valósul meg.

Falusi disznóvágás
2016. január bővebb információ hamarosan a 
 www.balatonudvari.hu-n

Programajánlók

Receptsarok: Balatonudvari Ludaskása (kb.10 főre)
Hozzávalók: 1,80 kg liba, só, 40dkg mirelit mexikói 
zöldség, 80dkg rizs, libazsír, 15dkg vöröshagyma, 1fej fok-
hagyma, zöldpaprika, bors, 1db zeller, 3db húsleveskocka.

A csontról lefejtjük a húst, kockázzuk és a zsírját is ki-
sütjük. Az apróra vágott vöröshagymát üvegesre pirít-
juk. Hozzátesszük a megtisztított kockára vágott húst. 
Sózzuk, borsozzuk, kevés vizet öntünk alá, majd puhára 
pároljuk. Hozzátesszük a mexikói zöldséget, annyi vizet, 
hogy ellepje, többször megkeverjük és puhára pároljuk, 
a húsleveskockát belefőzzük. 

A libacsontból, só, bors, zeller hozzáadásával csontlevet 
főzünk, a rizst libazsíron lepirítjuk, kétszeres csont lével 
felengedjük, puhára pároljuk, majd belekeverjük a húsos 
zöldséget, tálalásig melegen tartjuk.

Jó étvágyat!



12

2015.  december

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
Sötét 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: Szentmise minden vasárnap 10.00 órakor
Református Istentisztelet minden vasárnap 14.00 órakor

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai

Rejtvénysarok
Múltkori számunk helyes megfejtése:  
SZERELEM

Szerencsés megfejtőnk Kurucz Istvánné Balaton-
udvari lakos. Ajándékcsomagjához gratulálunk!

Halálozás: Búcsúzunk Ábrahám Lászlótól, aki élt 66 évet. Nyugodjon békében!

Anyakönyvi hírek

Rejtvény gyerekeknek:
Rajzold be a labirintuson átvezető utat!

Karikázd be a képek közötti 5 különbséget!


