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Most még Csend, Nyugalom, Balaton...

Magyarország egyik legszebb fekvésű falva 
Majdnem másfél hónapon keresztül tartott az a játék, 
amelyben Magyarország legszebb fekvésű falvait kereste az 
Origo. Balatonudvari volt a Veszprém megyei három jelölt 
egyike.

Bakonybél és Nemesvita várta még a szavazatokat az  
origo.hu internetes felületen. Az első fordulóból megyén-
ként csak egy település jutott tovább. Az országos versenyt 
végül a Komárom megyei Súr nyerte meg a Bács-Kiskun 
megyei Császártöltés és a Baranya megyei Feked előtt.
Kicsit sajnáljuk, hogy lemaradtunk, de megtisztelő, hogy 
Veszprém megyében az első három legszebb fekvésű tele-
pülés egyike vagyunk! 
Köszönjük a szavazatokat!

szerkesztő
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Adventi képes összefoglaló
Karácsonyi Vásár Mézeskalács sütés

Forraltbor-főző verseny

Karácsonyi műsor

Gazdag programkínálattal készültünk a 2016-os Márton napi 
búcsúra. 
Az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, a szinte 
orkán erejű szél gyakorlatilag meghiúsította a lámpás felvonulást. 
A templomi és kultúrházi programok maradéktalanul megva-
lósultak. Az ünnepi szent misén Csomó Orsolya egyház zenész 
működött közre, dr. Sághy Marianne előadását hallgathattuk meg 
Szent Mártonról, Krisztusról és a Sátánról. A Nyugdíjasklub jó-
voltából megkóstolhattuk a balatonudvari ludaskását és újbor is 
került a poharakba. Az est sztárvendége Szandi volt, a búcsúi ba-
tyus bálon a Cappuccino zenekar zenélt. A következő napi ünnepi 
szent mise a Puerri Castelli gyermekkórus fellépésével zárult. A 
program a Tihanyi Bencés Plébániával együttműködésben való-
sult meg. Külön köszönjük Ágoston atya szervező munkáját és 
együttműködését!

szerkesztő

Márton napi búcsú
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Tájékoztatás a jégen való tartózkodás szabályairól 
Tisztelt Lakosság! 
Az elmúlt hetekben beköszöntött igazi hideg téli időjárás meg-
hozta a jégen való téli sportolás örömét is az azt kedvelőknek. 
Ennek kapcsán az alábbiakról szeretnék tájékoztatást adni: 
Balatonudvari közigazgatási területén nem kerül sor hivatalosan 
jégpálya kijelölésére. A település közigazgatási területén jégen 
tartózkodni tilos és életveszélyes! A jégpálya kijelölése nem kö-
telezettsége az önkormányzatnak, nincs erre kötelező jogszabály. 
A vízi mentéshez szükséges mentőfelszerelés hozzáférhető helye-
ken elhelyezésre került. Az alábbi mentőfelszerelések kihelyezé-
sére került sor: - 1 db dobókötél kb.20-25 méter - 1 db könnyű 
létra - 1 db mentőgyűrű. A mentőfelszerelés a Balatonudva-
ri Strandon a mentős helyiségben illetve a parton, a Fövenyesi 
Strandon pedig a WC-öltöző helyiségben illetve a parton van el-
helyezve. A Halkeltető épületénél is rendelkezésre áll létra. 
Felhívjuk a jégen tartózkodók figyelmét arra, hogy a Balaton je-
gén csak saját felelősségére tartózkodhatnak, és a Balaton befa-
gyását követően a jégen tartózkodás szabályait a 46/2001. (XII. 
27.) BM rendeletben foglaltak szerint tartsák be! Ez a rendelet 
az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a jégen való tartózkodás-
ról: 5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken 
szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. (2) A szabad 
vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárd-
ságú, nem olvad, illetve nem mozog. (3) Tilos a szabad vizek je-
gén tartózkodni: a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között; 
b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével; c) kikötők 
és veszteglőhelyek területén; d) folyóvizeken. 6. § (1) Aki jégen 
jégkitermelést folytat, vagy a halak oxigén ellátását biztosító, 1 
négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált 
területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cen-
timéter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelye-
ző a jégmentessé vált területet jelző eszközöket köteles eltávo-
lítani a figyelmeztető jelzés elhelyezésére okot adó körülmény 
megszűnésekor. (2) Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket 
vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterről jól 
felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található 
természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet 
használni. 
Még néhány fontos íratlan szabály, amit jégre lépéskor tanácsos 
szem előtt tartani: 

• ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre, mert fokozottan 
veszélyes; 
• a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken 
a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli terü-
leteket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek 
elzárnak minket a kijutási lehetőségtől; 
• soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen; 
• legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, 
vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a 
segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, vagy a 112-es segélyhívó 
telefonszám); 
• Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot 
értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez 
szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. 
(105 –ös segélyhívó); 
• soha ne aludjunk el a jégfelületen; 
A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. 
(VI. 28.) BM rendelet 2. § d) illetve l) pontjában foglaltak alapján, 
a vízirendészet rendőri szervei ellenőrzik a szabad vizek jegén 
tartózkodás szabályainak megtartását, valamint ismeretterjesz-
tő tevékenységet fejtenek ki - az országos és helyi tapasztalatok 
felhasználásával - a hajózással összefüggő, valamint a vízi köz-
lekedési szabályok megszegésével elkövetett bűncselekmények 
és szabálysértések, a vízi közlekedési balesetek és vízbefulladá-
sok megelőzése érdekében az állami és társadalmi szervezetek, 
egyesületek bevonásával. A jégen tartózkodás során bekövetkező 
balesetek megelőzése érdekében a vízirendészet rendőri szervei 
jogsértések észlelése esetén enyhébb esetekben először „csak” fi-
gyelmeztetnek, a komolyabb vagy visszatérő esetekben azonban 
súlyosabb szankciók alkalmazására jogosultak (helyszíni bírság, 
szabálysértési feljelentés) Intézkedéseink során elsősorban a tájé-
koztató, figyelemfelhívó, figyelmeztető jelleg dominál. 

Vízi segélyhívó szám: 1817 
Vízi Rendőrség: 8600 Siófok, Mártírok útja 5. 
Tel: 84/310-712 
E-mail: balatonivizirendeszetirk@somogy.police.hu 
Balatonudvari Önkormányzat TKÖH Kirendeltség

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság lakossági tájékoztatása
A több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Du-
nántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtat-
ja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakos-
sági felhasználóknál 2017 év elejétől. 
A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a 
számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgálta-
tás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges 
ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és 
- tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében.

Csorba Tibor
Önkormányzati csoportvezető

Önkormányzati és Kommunikációs Osztály
8600 Siófok, Tanácsház utca 7., Pf.: 59.

Tel.: (84) 501-077; Fax: (84) 501-266;  Mobil: (30) 901-0304

http://www.drv.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050, Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
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2016. november 26-án  ismét útra keltünk - ezúttal Ausztria 
Burgerland tartományába  Eisenstadtba, vagy ahogy mi ismer-
jük Kismartonba.
Utunkat ezúttal is izgatott várakozás előzte meg, hiszen egy cso-
daszép vidékre indultunk. Utunk első célja a Kismarton-i Ester-
házy kastély megtekintése volt.
Csodálatos napsütéses őszi nap virradt ránk ezen a reggelen. 
Minden együtt volt, hogy jól érezzük magunkat: szép idő, össze-
szokott társaság, egy szépséges úti cél és jókedv.
A kora-délelőtti órákban érkeztünk meg Kismartonba. Kirándu-
lásunk első állomásaként, ahogy már említettem, az Esterházy 
kastélyt néztük meg-két csoportban magyar nyelvű idegenve-
zetéssel. Megtudhattuk, hogy a kastély története egészen a XIII. 
századra nyúlik vissza – ezt az akkori várat bővítették és újították 
fel az évek során újra. Ma Burgerland tartomány legjelentősebb 
kulturális műemléke. A pazarul berendezett termekben valóság-
gal megelevenedik a hercegi múlt és az Esterházyak udvari élete. 
Ma is a kulturális élet centruma, különböző ünnepségek és társa-
dalmi eseményeknek szolgál színhelyéül.
A kastélyban kapott helyet, az utolsó hercegi pár, Esterházy Pál 
herceg és Esterházy Melinda hercegné életét bemutató kiállítás 
is, mely 2016 októberében nyitotta meg kapuit. A kiállítás öt fel-
vonásban mutatja be a herceg és a hercegné életének jelentős ál-
lomásait, megismerkedésüktől kezdve, egészen a hercegné 2014-
ben bekövetkezett haláláig.
Esterházy Melinda hercegné nevéhez, - akit „ Burgerland jóte-
vőjének” is neveztek - rengeteg karitatív tevékenység fűződik. 
Többek között óvodákat, idősotthonokat támogatott, de szív-
ügyének tekintette a gyermek és ifjúsági nevelést is. A hercegné,  
Ottrubay Melindaként látta meg a napvilágot Budapesten. Balett 
táncosnőként az Operaház balettkarában táncolt, majd címzetes 
magántáncosa és első magántáncosa „ Primabalerina assoluta ” 
lett. Karrierje csúcsán, egy estélyen ismerkedett meg V. Esterhá-
zy Pál herceggel, akivel kapcsolatuk sokáig csak barátság volt. 
1946-ban kötöttek házasságot és néhány évvel később Zürich-
ben telepedtek le és ott is éltek a herceg 1989-ben bekövetkezett 
haláláig. Ekkortól lett a hercegné a hatalmas családi vagyon ke-
zelője. 1990-ben az Operaház örökös tagjává választották, 2002-
ben visszavonult a nyilvános szereplésektől és 2014-ben hunyt el 
96 éves korában. Életükről, házasságukról, a nehézségekről, és 
a hercegné későbbi számtalan karitatív tevékenységéről készült 
fotókkal és filmfelvételekkel illusztrált kiállítást tekinthettük meg 
a kastélyban. Azt gondolom, mindannyian azonnal a szívünkbe 
zártuk ezt a csupaszív teremtést, akiről ez idáig sajnos keveset 
hallhattunk. Pedig Esterházy Melinda hercegné haláláig magyar 
állampolgár maradt és ahogy az idegenvezetőnktől hallhattuk, 
halálakor Eisenstadtban megszólaltak a harangok.
A csodaszép kastély megtekintése után megnéztük a több mint 

800 éves Szent Márton Dómot, majd lehetőségünk nyílt felfedez-
ni a városkát.
Advent első vasárnapját megelőző szombaton jártunk itt, ezért 
ezen a napon az adventi vásárt is megnyitották. A fantasztikus 
kulturális utazás után egy ínycsiklandó gasztronómiai kirándu-
lást is tehettünk a főutcán. Megkóstoltuk a helyi jellegzetességet - 
a fehér kolbászt és a különféle gyümölcsökkel ízesített forró pun-
csot, de kóstoltunk lángost is, ami ugyan más állagú, mint amit 
idehaza készítünk, de finom volt. Akadt még, aki egyéb ínyenc-
ségekre is vállalkozott, hiszen a csábító édességektől kezdve a 
szarvas kolbászon át a tejszínhabbal díszített, habzó boros-forralt 
narancslikőrig bezárólag, szinte mindenre kínálkozott lehetőség. 
El ne felejtsük itt megemlíteni, hogy itt készítik a legfinomabb 
Esterházy tortát is. Sajnos el kellett búcsúznunk Kismarton-
tól és az Esterházyaktól, de még várt ránk egy állomás- egy kis 
ékszerdoboz Sopron belvárosa. Itt igazán lelkes idegenvezetést 
kaptunk, sokat megtudtunk a Hűség Városának felújított belvá-
rosáról. Megnéztük többek közt a Tűztornyot, Sopron jelképét, 
amely 58 méter magassága miatt a város több pontjáról is lát-
ható és fantasztikus kilátás nyílik a tetejéről a várost körülölelő 
Lővérekre. Aljában építették az 1921-es népszavazás emlékére 
a Hűségkaput. Láthattuk a város legismertebb templomát, a fe-
rences rendiek által épített Kecske-templomot, amely három 
koronázás és több országgyűlés helyszínéül is szolgált. A Fő té-
ren áll Sopron egyik legszebb palotája, a barokk stílusban épült 
Storno-ház. Itt vendégeskedett a Bécset ostromló Mátyás király. 
A Storno- ház nevet azután kapta, miután a Storno család meg-
vásárolta az épületet a XIX. század végén. A fantasztikusan felújí-
tott impozáns belvárosban tett sétánk után még nézelődhettünk 
a gazdag kínálattal ellátott karácsonyi vásárban, vagy egyszerűen 
csak kipihenhettük a nap fáradalmait a Gyógy- Gödörben. Meg-
kóstolhattuk az eredeti Soproni Kékfrankost is, melynek elneve-
zéséhez egy hagyomány fűződik. Állítólag a Soproni Kékfrankos, 
a Napoleon seregében szolgáló katonák pénzéről kapta a nevét. 
A jobb minőségű borokat ugyanis a gazdák a kék színű francia 
papírpénzért mérték a katonáknak, az értéktelenebb fehér szí-
nű, háborús papírpénz nem kellett nekik. Bár maga a kékfrankos 
szőlő termesztése csak a XIX. század második felében a filoxéra-
vész után terjedt el, előtte inkább fehér szőlőt termesztettek.
Azt gondolom, mindannyiunk nevében elmondhatom, akik el-
jöttünk erre a kirándulásra, hogy egy páratlanul gazdag prog-
ramban vehettünk részt, rengeteg élményt szereztünk, sok újat 
tanultunk, nagyon szép dolgokat láttunk, és sok-sok finomságot 
kóstoltunk meg. Köszönjük szépen Ágoston atyának a szervezést 
és a lelkesedést, amivel vezetett bennünket egész nap. Szenzációs 
kirándulás volt, egy igazán jó kis csapattal! Reméljük, hamarosan 
folytatása következik!            

Mészáros Katalin

Kirándulás Eisenstadtba 
 - Kultúra, élmények és finomságok... 
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Szép napot kívánok mindenkinek!
Hát ránk köszöntött a 2017-es esztendő. 
Valamikor, nem is olyan régen, szinte az 
ember elképzelhetetlennek tartotta, hogy 
ez is eljön. Olyannak tűnt, mintha egy scifi 
filmbeli időszakot emlegetnénk.

Aztán tessék, itt van. És mi változott? 
Tulajdonképpen semmi, hacsak nem az, 
hogy egyre inkább öregszik az ember.
Pár hete hangzott el – talán minden ház 
karácsonyfája alatt - a „Mennyből az an-
gyal”, és most meg már a fiúnapot szervez-
zük. Aztán, ha nem vigyázunk, megérjük 
a Nőnapot, és itt a húsvét. Az idén kicsit 
később jön, de jön.

Megvolt az éves disznóvágás. Mármint a 
falué.  Igaz, kicsit már másképpen, mint 
gyermekkoromban. Emlékszem, akkor 
hajnalban éles visításra kaptam fel a feje-
met. Betapasztottam a fülem, mert nem 
bírtam hallgatni szegény állat ordítását. 
Nagymamáéknál az eperfa alatt volt a hi-
das, ott történt meg a „dolog”. Aztán egész 
nap eltartott a munka, mindenki, aki ott 
volt, dolgozott.

Ma ez már másképpen van. Déltájt már a 
hurka is kész van. Csak enni kell. Szinte 
az ember észre sem veszi, és már minden 
elkészült.
Egyetlen egy dolog maradt meg a régi 

disznóölési hangulatból: a dagonya. Mert 
az idén abban is volt része annak, aki meg-
tisztelte a mi falusi disznóvágásunkat.
Hát kérem szépen, azt a dagonyát bizony 
még Nagymamáék is megirigyelhették 
volna. Igaz, azt hallottam, hogy jövőre 
már ez sem lesz. De akkor mi marad a régi 
hangulatból? Csak a hurka-kolbász. No 

meg persze a munka. Mert az azért akadt.

De hát ezt is túléltük. Az időjárás is kegyes 
volt. Jól imádkoztunk.

De azért azt hittem, kicsit több éhes szájat 
kell etetni az idén. Úgy látszik, a karácso-
nyi sok finomságot még nem felejtették 
el, így nem nagyon fájt a foguk a jó friss 
sültre. A finom császármorzsa desszertről 
meg ne is beszéljünk!  No, de talán majd 
jövőre.

Nagyon várjuk már, hogy enyhüljön az 
idő. Nagyon várjuk már a tavaszt. Nagyon 
várjuk már, hogy kicsit jobb legyen min-
denkinek mindenből. Legyen több egész-
ség, legyen több barátság, legyen több sze-
retet és persze nem utolsó sorban legyen 
több pénz.

Persze a legfontosabb az egészség. Mert 
hiába van a pénz, nem lehet egészséget 
venni rajta. Az egészséget, ha van, meg 
kell tartani, ha nincs, meg kell szerezni. 
Hogy hogyan, az már fogas kérdés. 

Akinek meg kell szerezni, az próbálkoz-
zon, és kívánom, hogy minél nagyobb 
szerencsével!

Jó tavasz várást kívánok mindenkinek!

Molnár Józsefné

A vízkereszt keresztény ünnep, amelyet január 6-án ünnepelnek, ám a római katolikus egy-
házban sok helyen a legközelebbi vasárnapra teszik át az egyházi ünneplését. A magyar név 
a víz megszentelésének szertartásából származik. A nyugati kereszténység minden évben 
ekkor emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, Gáspárról, Menyhértről és Boldizsárról. Illetve 
a keleti keresztény egyházak Jézusnak a Jordán folyóban Keresztelő Szent János által való 
megkeresztelkedését ünneplik ezen a napon. Vízkereszt ünnepe egyben a karácsonyi tizen-
két napos ünneplés utolsó napja és a farsang kezdete is. Ezen a napon Jézus megkeresztelke-
désének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek 
valamennyit. A régi népszokások szerint ezen a napon a szenteltvízzel itatták meg a háztáji 
állatokat, hogy ne legyenek betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek vagy 
rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon. Ősi 
keresztény hagyomány vízkeresztkor az élő vizek megáldása is, ennek a hagyománynak a 
felelevenítésére kerül sor Balatonudvariban már harmadik éve. Idén 2017. január 8-án va-
sárnap a 10.00 órakor kezdődő szentmisét követően a strandon várták azokat, akik ennek 
a szertartásnak részesei szerettek volna lenni. A Domonkos atya által celebrált szertartást 
követően szeretetvendégségre várták a résztvevőket.

szerkesztő

Balatonszentelés
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Falusi Disznóvágás
Várhatóan az idén sem fogunk szűköl-
ködni jobbnál-jobb programok terén. 
Mindenki megtalálhatja, a számára leg-
megfelelőbb kikapcsolódási lehetőségeket. 
2017. év program sorozata a Balaton szen-
teléssel kezdődött, majd a disznóvágással 
folytatódott.
Disznóvágás, amelynek már hagyománya 
van községünkben, és ennek is egyfajta 
közösség építő szerepe van.
Hozta ki-ki a saját eszköztárát, finomabb-
nál finomabb süteményeit, pálinkáját. 
Kati, és Zsuzsi jóvoltából, finom forralt 
bort, és forró teát is ihattunk. A program-
ra meghívtuk testvérközségünket. Virt 
polgármestere Kovács János két képvise-
lőtársával érkezett hozzánk.
A reggeli órákban a szorgos férfikezek, ne-
kiláttak a malac perzselésének, tisztításá-
nak, és darabolásának. Közben a háziasz-
szonyok sem tétlenkedtek. Részt vettek az 
előkészületekben, és a nap folyamán ahol 
szükség volt rá, ott segédkeztek.  
Az első fogás, bizony hamar elkészült. 
Maresz keze alól került ki a finom resztelt 
máj, és azzal kínálta a korábban érkezőket. 

Nagy Tamás sütötte az ínycsiklandó pe-
csenyét, valamint az elmaradhatatlan csá-
szármorzsát. A fiúk Hamar Zoltán böllér 
vezetésével nekiláttak a kolbász, és a hurka 
töltésének, készült finom húsleves, és tö-
pörtyű is. 
Délután fél háromra volt meghirdetve a 
disznótoros ebéd, addigra minden íny-
csiklandó finomság az asztalra került, és 
lehetett fogyasztani a finomabbnál fino-
mabb falatokat.

Itt mondanánk köszönetet azoknak, akik 
idejüket, energiájukat nem sajnálva mun-
kálkodtak a program sikeréért, és ezzel 
egy szép napot szereztek maguknak és a 
falu közösségének.
A nap összegzéseként elmondhatjuk, hogy 
egy jó hangulatú, egész napos programon 
vagyunk túl, ahol a jó kedvet még a „sár-
tenger” sem tudta elrontani, mindenki jól 
érezte magát.

Marton Éva

Polgárőrségi tájékoztató
Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatást szeretnék adni a Balaton-
udvari Polgárőr Egyesület 2016. évi ered-
ményeiről, működéséről, a szolgálatok el-
látásáról. A napi rendszeres szolgálatokat 
március végéig végeztük, és november 
1-től ismét folytattuk bel- és külterületen 
egyaránt.  Április hónaptól - a nyaralók 
benépesedésével - szolgálatainkat heten-
te két alkalommal a terület teljes bejárása 
formájában valósítottuk meg, amelyet a 
Balatonfüredi Rendőrkapitányság szolgá-
latot teljesítő rendőreivel közösen valósí-
tottunk meg. A helyi rendezvények bizto-
sításában minden esetben részt vettünk, 
emellett a Spirit Of Balaton kerékpáros 
körverseny lebonyolításában is szerepet 
vállaltunk. Május és november hónapok-
ban átfogó terület bejárást szerveztünk te-
lepülésünk körzeti megbízottjával, Dávid 
Lajos r. főtörzsszászlós úr vezetésével. A 
tavaszi bejárás a lomtalanítás idejére esett, 

ezzel is igyekeztünk távol tartani a telepü-
lésünket a nem turizmus miatt felkereső 
látogatóktól. A pályázaton nyert gépkocsi 
nagy segítséget jelent a szolgálatok ellátá-
sában.  Az üzembe helyezés óta közel két-
százötven szolgálatot teljesítettünk vele. 
A gépkocsi a szolgálatok hatékony ellá-
tásához elengedhetetlen, szolgálatonként 
a teljes terület bejárását tudjuk biztosíta-
ni.  A gépkocsi jelenléte a település lakóit 
biztonsággal tölti el, a nem jószándékkal 
érkezőket pedig távol tartja. Kapacitását 
kihasználva a járőr- szolgálatainkat Örvé-
nyes település területére is kiterjesztettük, 
ezzel besegítve rendőreink munkájába.
Nyáron a Balaton közbiztonsága érdeké-
ben végzett tevékenység elismeréseként 
Túrós András Úr az OPSZ elnöke dicsé-
retben és 100.000,- Ft pénz-jutalomban 
részesítette egyesületünket.
Bűnügyi statisztikánk nagyon jó adato-
kat mutat, amely nagyban hozzájárul a 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság kima-
gasló eredményéhez.  A 2016-os évben 
öt bűncselekmény történt településünk 
területén, amely sok évre visszamenőleg 
a legjobb eredmény.  Az elért eredményt 
igyekszünk megtartani, vagy javítani, bár 
tudjuk ez nagyon nehéz feladat, sok mun-
kával és sok szolgálati órával valósítható 
meg. Végül szeretném megköszönni a 
Balatonudvari Közbiztonságáért Alapít-
vány számlájára befizetett támogatásaikat. 
Kérem Önöket, amennyiben  elégedettek 
munkánkkal, továbbra is támogassák ala-
pítványunkat!
Tisztelettel:  a Polgárőrség nevében:  

Sötét György

BALATONUDVARI KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY

8242 Balatonudvari, Ady E.u. 16.
Bankszámlaszám: 11748069-20059439

Adószám: 18910595-1-19
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A farsang a vízkereszttől /január 6./ 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig 
tartó időszak elnevezése.
Időszaka évente változik.  Ennek oka 
az, hogy hamvazó szerda napját Húsvét 
napjából számoljuk ki. Húsvét az a napéj 
egyenlőséget követő holdtölte utáni vasár-
nap, ami március 22. és április 25. között 
bárhova eshet évről évre. 2017-ben a FAR-
SANG január 6- tól február 8-ig tart.
Erre az időszakra gazdag néphagyomány 
a jellemző.
Farsangvasárnap
A farsangvasárnap a farsangi időszak 

végén lévő farsang farkának első napja. 
Számos helyen ezen a napon tűzték a legé-
nyek kalapjukra a kiválasztott lányok bok-
rétáját. Hétfő a farsang farkának középső 
napja. Gyakran ezen a napon tartották 
az asszonyfarsangot. Ezen a napon a nők 
korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáz-
tak, férfi módra mulattak. Ezután húsvétig 
már tilos volt az esküvő, a tánc és a vigada-
lom. További elnevezései: húshagyó hétfő, 
böjtelő hétfő.
Húshagyó kedd- Hamvazó szerda- Torkos 
csütörtök
A húshagyó kedd, a farsang és egyben a 

farsang farkának utolsó napja. A farsang-
temetés időpontja. Ezen a napon általában 
szalmabábut vagy koporsót égettek, jelké-
pesen lezárták a farsangot és a telet.
A húshagyó keddet követi a hamvazó-
szerda, ami a 40 napos nagyböjt kezdete. 
A mai magyar gyakorlat szerint az ezt 
követő nap a torkos csütörtök, de ezt té-
vesen élesztették újjá ezen a napon, mert 
valós időpontja egy héttel korábbra esik. 
A keresztények ilyenkor nem esznek húst 
és befejezik a mulatozásokat, böjtölnek 40 
napig, húsvét vasárnapjáig!

Farsangi időszak

Rendezvényterv 2017.
2017. február 11. szombat

Fiúnap
2017. március 4. szombat

Nőnap
2017. március 15. kedd

Nemzeti ünnep
2017. március 18. szombat

Bor-és borkorcsolya verseny
2017. április 1. szombat

Idősek napja
2017. április 29. szombat

Húsvéti Morzsa Party, Májusfa állítás 
Születéspark

2017. május 6. szombat
Szemétszedés, faültetés

2017. május 9-14. - Franciaország
2017. május 27. szombat
Májusfa kitáncolás

2017. június 4. vasárnap
Pünkösdi Családi Nap és Pincepörkölt Főzőverseny

2017. június 17. szombat
Szezonnyitó Marhahúsos ételek 

Főzőversenye
2017. július 1. szombat

Csoki KUPA
2017. augusztus 12. szombat

XIII. Nemzetközi Anyóstalálkozó és Grill Party

2017. augusztus 19. szombat
Ünnepi műsor, Felvidéki Rockszínpad

2017. szeptember 2. szombat
Szezonzáró-Horgász-és halászléfőző verseny 

2017. október 28. szombat
Tökös program

2017. november 11. szombat
Márton napi BÚCSÚ
2017. december 3-22.

Adventi programok
Mikulás várás, Mézeskalács sütés, 

Adventi VÁSÁR kulturális programokkal
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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.

Balatonudvari hivatalos weboldala: 
www. balatonudvari.hu

Programok Facebook:
Programok Balatonudvari

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

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

FŐGÁZ ügyintézés  8200 Veszprém, Budapesti út 6.
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-14.00

Szerda: 12.00-20.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-14.00
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474-474

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00-18.00
Csütörtök 8.00-20.00 

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: balatonudvarionkormanyzat@gmail.com

OOK Press Nyomda Veszprém

Katolikus: Szentmise minden vasárnap 10.00 órakor
Református Istentisztelet kéthetente vasárnap 14.00 órakor

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai

Születés:

Bognár Gabriella Liza

Rolkó Léna

Sümegi Vilmos Péter

Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Halálozás:

Tigelmann János
Töröcsik Lajosné

Nyugodjanak békében!

Balatonudvariban: 2017. április 18-19-én
Fövenyesen: 2017. április 20-án

Lebonyolításával kapcsolatban később részletes tájékoztatást nyújtunk!

Lomtalanítás


