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Elismerésben részesültek
strandjaink

Diákmunkások
a strandokon

Szent Márton zarándoklat
Felvidéken

Idén is diákmunkások segítik a strandi
feladatok ellátását.

Településünk strandjai elnyerték
a „Kék Hullám Zászló” minősítést.
2.

5.

Beszámoló a balatonudvari hivők
szepességi zarándoklatáról.
6.

Elkészültek strandjaink és június 25-én
ünnepélyesen megnyitottuk a 2016-os szezont!
Strandi fejlesztések és új járda a szezonkezdésre.
Megújultak és komfortosabbak lettek strandjaink a szezonkezdésre és befejeződött a Kerkápoly utcai járdaszakasz kivitelezése is. A tavasz során a mederterület karbantartási és tisztítási munkálatai és a füvesítés lezajlottak a balatonudvari strandon,
megtörtént a veszélyes fák korona könnyítése és öntözőrendszer is kiépült.
Elkészült a jelenlegi öltöző épületében az új vizesblokk. A fövenyesi strandon gyermekpancsoló került kialakításra, reményeink szerint a gyermekes
családok örömére. Mindezekkel a fejlesztésekkel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az itt élők és a nálunk nyaraló vendégek még kényelmesebben és
komfortosabban érezzék magukat. Szép nyarat kívánok a kedves Olvasóknak!
Szabó László
polgármester
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Kék hullám zászló a Balaton legjobb strandjainak
A Balatoni Szövetség 2016-ban is meghirdette a Kék Hullám Zászló strandminősítést.
A minősítésre minden eddiginél több strand nevezett. A helyszíni bejárások 2016. június 16.17.-én zajlottak a hagyományosan bevont partnerek részvételével. A tavalyihoz hasonlóan idén is egy, kettő és három csillag szerepel a zászlón, jelezve a szolgáltatások
eltérő színvonalát az egyes strandokon. Sajnos idén sem tudtunk minden nevezett strand részére Kék Hullám Zászlót adni, ezzel
nem az a célunk, hogy leminősítsünk egyes strandokat, hanem éppen ellenkezőleg, hogy ezzel felzárkózásra ösztökéljük azokat. A
rendezvény fővédnöke Kontrát Károly a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő volt.
forrás: balatoniszovetseg.hu

Idősek Napját ünnepeltük
Amikor megláttam a színpad falán a kiírást: „Szeretettel köszöntjük a község időseit”, majd hanyatt estem.
Belegondoltam, hogy én is meghívott vagyok erre a köszöntésre.
De hát hogyan lehet ez? Hiszen én még nem vagyok idős. Legalább is nem érzem magam annak. És mégis... sajnos nekem is
szólt a meghívás már harmadik éve az idősek köszöntése alkalmából.
De hiszen most volt, amikor én hívtam a falu lakóit az ünneplésre. Sokáig füstölögtem magamban, és átkoztam az Időt, ami ilyen
könyörtelenül és gyorsan tovaszállt.
És akkor eszembe jutott, hogy milyen szerencsés is vagyok, hogy
megérhettem ezt a kort. Azt nem mondhatom, hogy jó egészségben, de itt vagyok. Látom a társaimat, akik velem együtt idősödtek, és idősödnek tovább, remélem, még nagyon sokáig. Tudom,
hogy ők is küszködnek kisebb-nagyobb bajokkal, de megvannak.
És ez nagyon jó.
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Mert vannak olyanok, akik már nem lehetnek közöttünk.
Úgyhogy, summázva a dolgokat, mi nagyon szerencsések vagyunk. Évről évre megtisztelnek minket a korunk miatt. Kapunk
ajándékba szeretetet a gyerekektől és a fiatalabbaktól, törődést a
szervezőktől, és mindehhez anyagi támogatást az Önkormányzattól és a Tsz-től.
És rájöttem, hogy ezt csak mi kapjuk, az idősek. Nem a fiatalabbak. És már nem is vagyok elkeseredett. Sőt, örülök. Mert hiszen
az élet része az öregedés. És én még sokáig szeretném élvezni! És
ezt kívánom mindannyiunknak, akik öregszünk. Vagy mondjuk
szebben: idősödünk.
Köszönet mindenkinek, aki az örömömhöz hozzájárult.

Molnár Józsefné
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Morzsa Party
Az idén is volt Morzsa Party.

És még soha ilyen alkalomhoz illő nem volt a rendezvény megnevezése: ugyanis valóban morzsa party volt, mert morzsányi
résztvevővel zajlott le. Nem is értem, hogy miért? Pedig volt ott
minden, mi szem-szájnak ingere: hurka, sült kolbász, füstölt szalonna, finom tócsi, süti, pogi. Szóval volt mit enni és inni is.
Akkor hát miért voltak ilyen kevesen? Valami nem stimmel nálunk. Valami hiányzik, kiveszőben van.

Megfejtettem: ez a jókedv és az összetartás.
De hová lett? Hiszen megvolt az. Csak valahol elveszett.
Mit gondolnak? Nem kellene megkeresni?
De azért abban a morzsányi tömegben, akik ott voltak, a morzsányi hangulat megvolt, de nem morzsányi mértékben. Mert akik
odamentek, azok magukkal vitték otthonról az összes jókedvet,
amit össze tudtak kaparni. Az utolsó morzsáig.

A nőket köszöntötték
A 18 év alatt ez volt az első eset, hogy felvételről néztem a műsort, mert más programom volt.

Még a télen színházjegyet vettem, ami – sajnos – pont ütközött a
fiúk produkciójának időpontjával.
Nézem ezt a pár embert, és azt mondom, le a kalappal. És ezt
mind értünk, nőkért teszik. Kivetkőznek magukból, ha úgy tetszik, bohócot csinálnak magukból, és mindezt értünk. És emiatt
mi még jobban szeretjük őket.
Mert nem számít itt, hogy ki hány éves, hogy kinek milye fáj,
hogy kinek mi a gondja-baja, erre a kevéske kb. egy órára minden el van feledve. Csupán a felhőtlen bohóckodás van, és ezt
nem győzzük megköszönni.

Molnár Józsefné

Az összes szereplőnek a „nézését meg a járását, csípőjének a ringását” a jó Isten tartsa meg nagyon jó egészségben és nagyon sokáig!
Örömmel üdvözöljük az új szereplőt? Hontvári Lászlót. Reméljük, megmarad ebben a kis magban. Élveztük a zenét.
Mivel még sohasem esett szó nyilvánosan róla, ezért itt, és most
ezen a helyen nagyon nagy szeretettel megköszönjük Nagy Tamásnak a közreműködést, hiszen úgy tűnik, hogy nélküle ezek a
műsorok sokkal nehezebben jönnének létre. Ötleteivel és persze
műszaki eszközeivel szíve-lelke a csapatnak. És nemcsak a fiúcsapatnak, de a nőinek is. Megtartjuk!!! Köszönjük fiúk!
Molnár Józsefné

TeSZedd! – Önkéntesen a tiszta Balatonudvariért

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, amely szerepel nemzetközi porondon is: Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval
a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg évről évre.
A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban, így Balatonudvariban is „tavaszi nagytakarítottak” a TeSzedd! önkéntesei, azért, hogy közösen megtisztítsák szűkebb-tágabb környe-

zetüket. 2016. április 30-án reggel az Önkormányzati Hivatal
udvarán 37 fő regisztrált a programra. A nap jó hangulatban,
csodálatos időben telt el. Az eredmény 30 zsák szemét lett, amit
ki -ki eldönthet, hogy sok vagy kevés! Az akciót csemetefa ültetéssel és közös ebéddel zártuk. Köszönet MINDENKINEK, aki
részt vett, vagy bármi módon segítette azt, hogy környezetünket
tisztábbá tegyük! Külön köszönet a Polgárőrségnek a szállításért
és a finom ebéd készítőinek.
Balatonudvari Önkormányzat

Ötletpályázat az új ravatalozó épületére
Balatonudvari Önkormányzat Képviselő-testületének megbízásából, 2016. június 02-04. között a Budapesti Építész Egylet
/Mesteriskola/ tervezői, ötletterveket készítettek az új ravatalozó
épületére.

A szakmai bíráló bizottság tagjai között műemlékvédelemmel
foglalkozó szakember is helyet foglalt, annak érdekében, hogy a
műemléki környezet tiszteletben tartása mellett készüljenek el a
tervek.

A Mesteriskola tagjai minimum 10 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező tervezők voltak, akik az öt darab ötletterv elkészítéséért díjazást nem kértek, cserébe az ellátásukról, az itt tartózkodásuk ideje alatt az Önkormányzat gondoskodott.

A Szervezők lehetőséget biztosítottak arra, hogy az érdeklődők a
helyszínen adják le szavazatukat a tervekre. A jövőbeni kivitelezés előtt várhatóan még több egyeztetésre is sor kerül majd.
Szerkesztő

3

2016. július

Rövid Szerkesztőségi hírek
Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa
helyszíne volt Balatonudvari 2016.
április 24-30. között. A 89 regisztrált nemzetközi csapattal induló versengésről minden nap élőben közvetített a The Fishing
and Hunting TV csatorna.

~

Az időjárás nem nagyon kedvezett nekünk, de akik velünk maradtak, azok igazán jól érezhették magukat a Pünkösdi
Családi Nap –és Pincepörkölt Főzőversenyen. Finom pörköltek, Fanyűvő játszópark a gyerekeknek, jó hangulat és a végén

szönjük minden közreműködőnek, hogy
velünk voltak és segítettek. 2017-ben újra
találkozunk! A rendezvényről még több
fotó: www.balatonudvari.hu vagy Programok Balatonudvari Facebook oldal.

~

Idén is felállítottuk Balatonudvari Májusfáját, kitáncolásában a Kinizsi Táncegyüttes működött közre.

~

Csonka Pici igazi party hangulatot varázsolt a csodálatos fövenyesi strandra. Kö-

A Spirit of Balaton minden év júliusának
első szombatján megrendezett, 24 órás
Balaton körüli kerékpáros élmény- és teljesítménytúra, útvonala Balatonmáriafürdő főteréről indul az északi part irányába,
majd a tó megkerülésével a déli parton tér

vissza kiindulási pontjára. A túra útvonalán a résztvevőket számos helyen várta
pecsételő állomás. Balatonudvariban ezt a
helyi Polgárőrség működtette, ahol a rendezvény honlapjáról szabadon letölthető
és kinyomtatható pecsétkönyvbe összegyűjthették a túra során érintett Balatonparti települések pecsétjeit a résztvevők.
Július közepén Balatonudvari a Duna Televízió Balatoni Nyár című magazinműsorának vendége volt. A településen több
kisfilmet is készítettek a szerkesztők. Szabó László polgármester idegenvezetőként
kalauzolta a TV stábot, a szakács rovatban
Meilinger Gézáné együtt főzött Kovács
Lázár séffel a rovat állandó házigazdájával,
a nyaralók képviseletében Varga Györg�gyel beszélgettek. Az élő adásban Kurucz
Istvánné a Helytörténeti gyűjtemény tárgyaiból vitt ízelítőt és Gáspár Adalbert
atya és a település rendezvényszervezője
az együttműködésben megvalósuló Balatonudvari Szent Márton Fesztivál programjairól meséltek.

Jegyinformáció:
Online jegyrendelés:
www.jegymester.hu, valamint
az előadás előtt a helyszínen.
Telefonszám: +36-30/407-3167
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Udvariban és Fövenyesen
házhozszállítással lehet jegyet rendelni
a fenti telefonszámon!
Jegyárak: VIP: 7500Ft, Ülőhely: 5000Ft
Állóhely: 2500 Ft
Esőnap: augusztus 14. 20:30

2016. július

Idén is diákmunkások segítik a strandi feladatok ellátását
A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a Nyári
diákmunka programot, melyben 16-25 év közötti diákok
kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati
fenntartású intézményeknél munkalehetőséget.
A program egyik célja, hogy már diákkorban elősegítse a fiata-

lok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a
jövedelemszerzés lehetőségét is. A program a béreket támogatja
maximum napi 6 órás időtartamra és a minimálbér időarányos
részének felel meg. Júliusban 6 fő fiatal segíti a strandi szolgáltatások ellátását.
Szerkesztő

Szent Márton Jubileumi év 2016.
Európában mindenütt, közel 1700 éve, mint tárgyi (történelmi
és régészeti, kulturális, művészeti), mint szellemi szinten (mítoszok, rítusok, legendák, hiedelmek vagy hagyományok) felleljük
Szent Márton nyomát.
Korszakokon és határokon átívelő kultusza már akkor megjelenítette – kétségtelenül Tours-i Szent Mártonhoz köthetően – az
európa-tudat ideáját, amikor Európa mint fogalom még nem is
létezett.
Szent Márton élettörténete példaértékű a múlt, a jelen és a jövő
generációi számára is. Az a szellemiség, amelyet közvetít számos
művészt ihletett alkotásra, több kutatót ösztönzött gondolatai lejegyzésére és átadására.
Szent Márton mindig is erősen jelen volt a néphagyományokban, azon belül is főként a gasztronómiához kapcsolódó szoká-

sokban. Mindenki számára ismert, hogy az adventi böjtöt megelőző Márton napján ajánlatos volt libát fogyasztani, hogy egész
esztendőben legyen elegendő étel és ital a család számára. Ezen
a napon kóstolták meg először, és szentelték fel az újbort. Üljünk
le együtt Márton asztala köré!
Bízzunk benne, hogy a XXI. század az „anyagi” osztozás százada
lesz. Osztozás a vízen, a táplálékon, a környezeten, a gazdagságon, a fejlett nyugat-európai és a segítségre szoruló országok között. De egyben a számos vallás alapját képező egyetemes spirituális értékek valamint a demokrácia, a jog, a fejlődés terén szerzett
tapasztalatok megosztásának százada is lesz. Szombathely – „a
segítés városa” – pozíciójából adódóan mindig is kiemelten fontosnak érezte a segítést, a szociális gondoskodást Szent Márton
szellemisége jegyében.

Nyári programajánló
július 16.

Tibi bohóc a strandon, Nagy Katalin ” A festés nekem öröm és örömszerzés” című festménykiállítása
a Galériában, New Rocking Strandbál

július 23.

Az igazság kútja- mese a strandon

július 22-24.

Balatonudvari Szent Márton Fesztivál részletes programját lásd külön plakáton
Szt. Márton lábnyomának elhelyezése, Előadás és könyvbemutató Szt. Mártonról,
szabadtéri szentmise;
Helytörténeti túrák, kézműves játszóházak, Nemezvarázs kiállítás, gyerek-, népzenei- és néptánc
programok, Boka és a Klikk koncert,
BUDAPEST BÁR ZENEKAR KONCERT - belépőjegyes program

augusztus 6.

“Így látjuk mi” – Nagy Cili és Szücs Borka kiállítása

augusztus 13.

Iciri-Piciri zenés gyerekműsor a strandon

augusztus 20.

Ünnepi műsor- Felvidéki Rockszínpad műsora, AMIGÓ UTCABÁL,
Tibi bohóc a strandon,

szeptember 3.

Szezonzáró
Halászléfőző verseny és ANYÓSFESZTIVÁL Balatonudvari és a Vianni Magyarország közös
programja- részletek később
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A Balatonudvari Szent Márton templom híveinek 		
zarándoklata a Felvidéken
2016. május 26-án reggel 5:45-kor útnak indultunk egy csodaszép három napos zarándokútra a Szepességbe.
Az utat Adalbert atya szervezte, aki szívvel lélekkel mutatta be
nekünk ezt a vidéket, ahonnan Ő és családja származik. Bár az
indulás reggel 5:45 perc volt, senki nem érezte magát álmosnak,
izgatottan várakozással telve tekintet a tartalmasnak és szépnek
ígérkező három nap elé.
Utunk első állomása Kassán volt, ahová a déli órákban érkeztünk
meg. Közösen meglátogattuk Rákóczi fejedelem sírját amely a
Kassai Szent Erzsébet dómban található. Meghatódva és megilletődve álltunk az egyik legnagyobb magyar szabadsághős sírja
előtt.
A dóm megtekintése után, tettünk egy hangulatos sétát a festői
szépségű városban. Megnéztük a Miklós börtön falait, láttuk
annak a rodostói háznak a pontos élethű másolatát, amelyben
II. Rákóczi Ferenc raboskodott, valamint az Orbán tornyot és a
Zenélő kutat is.
Este 17:30-ra értünk , Szepeskáptalanra ahol részt vettünk az
Úrnapi szentmisén. Bár a szertartás szlovák nyelvű volt, mi keresztények, ha nem is betű szerint, de ugyanazt a nyelvet beszéljük az egész világon lélekben, így a szertartást is nyomon tudtuk
követni.
A szentmise után elfoglaltuk a szálláshelyünket, ami szintén
Szepeskáptalanon volt. A Hotel Kapitula, a 15. században épült,
kastélyból lett kialakítva. A hangulata mindenkit megfogott. vastag falak, korabeli stílusban berendezett szobák. Szinte azt vártuk, hogy a várúr szembe jön velünk a folyosón.
A szobák elfoglalása után következett a vacsora, ami igazi helyi specialitás volt: marhapörkölt az elmaradhatatlan knédlivel,
amelyet mindenki a szívébe zárt- lágy volt puha és frissen készítették. Persze a klasszikus felvidéki vacsora után egy másik helyi
nevezetesség is dukált ami nem volt más természetesen mint az
aranysárga nedű - a sör, amelyet a romantikus udvar teraszán fogyasztottunk el, ahonnan páratlan rálátás nyílt a Szepeskáptalani
várra. A várat éjszakára színes fényszórókkal világítottak meg. A
tartalmas nap után mindnyájan kellemesen kimerülten, de várakozás teljesen tértünk nyugovóra.
A másnap 8:00 –s reggelit követően megcsodáltuk a
Szepeskáptalani Szent Márton dómot, amelynek magyar vonatkozása is van. Itt található Szapolyai János magyar király síremléke. A dómba érkezve meglepetten tapasztalhattuk, hogy házigazdánk Eduard, a szálloda kulcsot félredobta és idegenvezetői
vénáját megmutatva kalauzolt bennünket a templomban. A páratlan szépségű Szepeskáptalani dómban található Szent II. János
Pál pápa egy Vérereklyéje is. Amikor a szentatya már nagyon beteg volt vért vettek tőle, amelyet speciális edényekben osztották
szét szerte a világban.
Szálláshelyünkről a szomszédos településre Zsigrára vezetett az
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utunk, ahol a templomot látogattuk meg. Majd a templom mögötti temetőben egy másik kultúrával is találkozhattunk, nevezetesen egy cigány temetővel.
Bártfára érve szembesülhettünk vele, hogy nem véletlenül a bárfai főtér a legszebb az egész felvidéken. Ez a kisváros egy valóságos ékszerdoboz, hangulatos utcáival, színes házaival, és persze
az elmaradhatatlan szlovák sörökkel, amelyeket vétek lenne kihagyni. Még azok is megkóstolták akik nem olyan nagy sörrajongók . A délutáni program a lublói vár megtekintése volt. Itt
raboskodott Benyovszky Móricz is, ennek a helyét jelezték is
a börtönablakban. Bárki átérezhette azt is milyen lehetett egy
győztes csata, vagy lovagi torna után kupát üríteni, a hölgyek
pedig királynői palástot is ölthettek. A vár csoda szép környezetben van, az ember szinte azt várta, hogy Mikszáth Kálmán Hőse
Kaszperek Mihály szembe lovagoljon vele. Mikszáth Kálmán regényének a „Kísértet Lublón”-nak egyébként valós alapjai vannak. Az idő tájt közismert volt egy kísértet história egy bizonyos
Kaszperek Mihály nevű borkereskedőről, aki visszatérő lélekként
visszajárt volt városába a Szepességi Lublóra.
Este jól eset a csendes levezető séta a hangulatos Késmárk városában. Visszatérve a szálláshelyünkre mindannyian jó étvággyal
fogyasztottuk az újabb tradicionális helyi ételt a , a szalonnás
juhtúrós sztrapacskát, ami után mindenki megnyalta mind a tíz
ujját. Az étel fogyasztása után jó volt kiülni az utánozhatatlan
hangulatú kis udvarra ahol ismét rácsodálkozhattunk a pazarul
kivilágított várra, beszélgettünk a mögöttünk álló két napról és
kortyolgattuk italainkat.
Harmadik nap kicsit korábban volt a reggeli, mert hosszú út ált
előttünk. A bőséges és finom reggelit követően Eduard csengőjeamellyel mindig azt jelezte, hogy valami mondani valója van –
koránt sem hangzott olyan vidámnak mint az első estén, inkább
bánatosnak halottuk. Az utolsó nap egy hosszas teológiai vitának
a végére is pont került. 						
					folytatás a köv. oldalon
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Az első este parázs vita kerekedett, hogy a szállásunkkal szemben lévő ház falára melyik szentet festették. Két tábor alakult ki,
az egyikük szerint Szent Johanna, mert páncélt visel és nőeis az
alkata, a másik a Szent György tábor volt, mert sárkányt láttak az
alak lábánál. Az utolsó reggel Adalbert atya megszánt bennünket
és elmondta, hogy bizony egyik sem, hanem Szent Mihály arkangyal, ugyanis sem sárkánya sem nőies alakja nincsen.
A reggelit követően bepakoltuk csomagjainkat a buszba és felkerekedtünk, hogy megtekintsük a szepeskáptalani várat, amelyet
itt létünk alkalmával oly sokszor megcsodálhattunk lentről a Hotel Kapitula mesés udvaráról.
Olyan érzés volt belépni a vár falai közé mintha egy időkapunk
léptünk volna át. Gregorián dallamok szóltak a falak közül , mert
arra is ügyeltek, hogy a hangszórót ügyesen elrejtsék, ezt a hatást
keltve. Páratlan kilátás nyílt a falura, integettünk egy utolsót a
szálláshelyünk irányába a székesegyház tornya felé.
Az utolsó előtti célpontunk Lőcse városa volt. Szabadjon egy kis
személyes megjegyzést tennem, én személy szerint ezt vártam a
legjobban, egyik kedvenc olvasmányom volt Mikszáth Kálmántól A fekete város, amely nagy részt Lőcsén játszódik. A regényből készült filmet is nem egyszer láttam már. Ezért azt hiszem
érthető, hogy nagyot dobbant a szívem, mikor megláttam a régi
városháza árkádjait. Maga a városka is tüneményes. Itt mindenki

ivott még egy itteni sört és célba vettük utolsó állomáshelyünket
Garamszentbenedeket. Célunk a Szent Kereszt felmagasztalása
templom volt. Nehéz szavakkal leírni amit itt éreztünk. A templomban őrzik ugyanis a Szent Vér ereklyét, amely egy ruha darab
amin Jézus Krisztus Vére található. Torokszorító és felemelő érzés volt egyszerre, mikor Adalbert atya felmutatta a szentségtartót szentségimádásra.
Mély sóhajjal, de élményekkel telve szálltunk fel a buszra és vettünk búcsút ettől a csodás vidéktől.
Én még soha nem jártam a Felvidéken, teljesen elvarázsolt ez a
mesés táj, a hangulat, az itt élők mentalitása . Elmondhatatlanul
érdekes érzés volt látni a magyar történelem emlékeit, és azokat
a helyszíneket amelyek olyanok voltak, mintha (azt hiszem nem
árulok el meglepő dolgot) egyik kedvenc íróm Mikszáth Kálmán
egy-egy regénye elevenedett volna meg. Megkapó érzés volt sétálni a templomok falai között, amelyekben már több száz éve is
keresztények imádkoztak együtt, hallgattak misét ültek ugyanazokban a padokban, mint most a mi kis zarándokcsoportunk.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani az egész csoport nevében Adalbert atyának és Csizmazia Mártonnak a szervezésért és
ezért a csodás eredményekben gazdag útért.
Mészáros Zsuzsa

Balatonudvari
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Jegyár elővételben www.ticketportal.hu: 2000 Ft;
Jegyár helyszínen: 2500 Ft
Bővebb információ: www.balatonudvari.hu
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Közérdekű információk
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

Anyakönyvi hírek

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

Születések:
Hosszú Kornél
Kántor Zalán
Sok örömet és jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:
Kovács Noémi Katalin és Slemmer Csaba
Marton Gréta Anita és Rolkó Gábor
Varga Orsolya és Rőth István
Sok boldogságot kívánunk!

Halálozás:
Balogh András
Guoth Tamás
Murai Róbert Rezső
Nyugodjanak békében!

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai
Katolikus: Szentmise minden vasárnap 10.00 órakor
Református Istentisztelet minden vasárnap 14.00 órakor

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,

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: balatonudvarionkormanyzat@gmail.com
OOK Press Nyomda Veszprém

9

2016. július

10

