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Veszprém megye kiemelkedő értékei között 
 a Balatonudvari műemléktemető és szív alakú sírkövek
A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság a települési javaslat 

alapján, februári ülésén a Balatonudvari műemlékteme-
tőt és szív alakú sírköveket megyei értékké nyilvánította, mint 
jelentős kulturális örökséget. 
Települési Értéktár Bizottság javaslata alapján: „Védett műem-
léki temető, népi műemlék különlegesség. Információnk sze-
rint a balatonudvari az egyetlen csoportosan védett temető 
Veszprém megyében. 
Egy adott korszak 
temetőkulturájának 
egyedi megnyilvá-
nulási formája, ezért 
javasoljuk megyei ér-
téktárba történő felvé-
telét.”
A jelenkori történe-
ti temetőt 1770-80-
as években nyitották 
meg a korábbitól el-
térő helyen a falun kí-
vül, annak keletre eső 
részében az ősi hadiút 
fölött a református és 
katolikus hívek szá-
mára. Ezt az 1846. má-
jus 15-én kelt veszp-
rémi püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyv említi. Máig őrzi 
eredeti kialakítását, a parcellák, sírhelyek eredeti kiosztását és a 
síremlékek eredeti helyükön fennmaradtak. Az 1800 –as évek-
től népesült be szívalakú sírkövekkel. A Káli-medence miocén 
kori fehér mészkőjéből faragott, szívet formázó kő csúcsa,“lába”, 
a földben található, nem látszik. A sírkövek nagy részén már csak 
nehezen olvashatók a kőbe vésett feliratok.  A településen ma is 
leggyakoribb családnevek köszönnek vissza: Kerkápoly, Szilvási, 
Sörös, Hőbe, Némelyiken jól látszik, hogy a kőfaragásban és he-

lyesírásban is járatlan kőfaragó munkája lehet.  Jelenleg 65 kézzel 
faragott sírkövet találunk a temetőben. 
A kőfaragó személyek neve nem ismert, valószínűsítik, hogy apa 
és fia készítették őket. A     miértre csak legendák adják meg a 
választ. 1. Eötvös Károly : A balatoni út vége című munkája egy 
helyi ezermesternek tulajdonítja a sírköveket, aki úgy vélte hogy 
ez a forma “illik a holtakhoz is, az élőkhöz is” 2. Lipták Gábor: 

Aranyhíd /”Kőszí-
vek”/Egy szerelmes 
ifjú pár történetét 
mondja el. A leány 
tragikus halálát kö-
vetően, a fiú emlé-
kül, szeretete jeléül 
szívalakú sírkövet 
faragott. Ettől kezdve 
faragnak szív alakú 
sírköveket Balaton-
udvariban. A helyiek 
Lipták Gábor mon-
dáját vallják maguké-
nak. 
Az 1980-as években 
az Országos Műem-
léki Felügyelőség res-
tauráltatta a sírköve-

ket, de  sajnos nem túl sikeresen. Az Önkormányzat 1998-99-ben 
korabeli születési anyakönyvek adatainak felhasználásával resta-
uráltatott több, addig nehezen olvasható feliratot. Marton Jenő 
nyugalmazott tanító a milenium tiszteletére kiadott Balatonud-
vari története helytörténeti könyvében foglalkozott a temető tör-
ténetével. Napjainkban a történeti temetővel szomszédos teme-
tőben újra szívalakú sírköveket állítanak az itt élők.

Települési Értéktár Bizottság
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Egy Tours-i kirándulás útinaplója
avagy a posta tértől Párizsig...
„Párizs mindig jó ötlet”. Ezzel a sokak által jól is-
mert  (akik nem ismerik azoknak pedig jól hang-
zó) mondattal vágtunk bele, nyugodtan mond-
hatjuk, településünk nagy kalandjába. Amit 
nevezhetnénk a kívánságok útjának is.. Miért is? 
Hamarosan kiderül... Az egész egy júliusi estén 
kezdődött.  Július 22-24 között, amikor Balaton-
udvariban megrendezésre került a Szent Márton 
fesztivál. Rengeteg magával ragadó előadást hall-
hatunk településünk védőszentjéről, mind komo-
lyabb, mind könnyedebb hangvételben egyaránt.  
Ezek olyan jó hangulatban teltek, olyan szemlé-
letesek voltak, annyira megérintettek bennünket, 
hogy egyre inkább szerettük volna megismerni, 
ezt a csodálatos helyet és kort amiben a mi védő-
szentünk élt. Ekkor még csak viccesen hangzott 
el a felvetés : „ el kéne menni Tours-ba”. Az ötlet 
megvolt, a lelkesedés megvolt, az úti cél megvolt. 
Már csak egy ember hiányzott aki ezt az egészet 
összefogja. „Véletlenül” Őt is sikerült varázsolni a 
kalapból egy régi ismeretség kapcsán ( Neki még 
nagyon fontos szerepe lesz a továbbiakban).
Néhány hangulatos egyeztetés után a korábbi 
kósza gondolat konkrét formát öltött, és eljött a 
pillanat, 2017 május 9-e reggel hat óra...  A cím-
ben szereplő Posta térről kigurultunk és kezdetét 
vette a nagy kaland! Ehhez még hozzá kell tenni 
valamit. Ahhoz, hogy ilyen szép számban ösz-
szejöjjünk, kellett a felvezető mondat. Miszerint 
Párizs tényleg jó ötlet. Mert ha már kaland, akkor 
legyen tényleg nagy kaland, ha egyszer nekivá-
gunk és útba lehet ejteni, akkor miért ne?! Hiszen 
Párizst  látni kell!!
Párizs az Párizs
Azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, 
hogy ezzel a gondolattal feküdtek le sokan abból 
a 42 emberből, akik jöttek velünk, május 8-án 
este. De nem sejtették mennyi más gyönyörűsé-
get fognak látni, amire nem is gondoltak!
Aki utazott már az biztosan ismeri azt a semmi-
vel sem összehasonlítható érzést, amivel az utazás 
reggelén ébred az ember. Mi is ez a furcsa érzés 
a gyomrom táján? Különös szorító érzés... Ja igen 
utazunk! Csupa Csupa nagybetűvel! Megyünk 
PÁRIZSBA! A kultúra, a szerelem  és a köny-
nyedség városába megfűszerezve a Loire völgyé-
vel, és utunk fő céljával Tours-al és Orléans-nal. 
Fél hatkor már izgatottan toporgott a kis csapat 

a Posta téren. A magunk részéről mindig félve 
tekintünk körbe. Ugye nem az én bőröndöm a 
legnagyobb?! Vagy éppen... Jajj ugye elég ruhát 
hoztam magammal?!
A kezdeti izgalmak után mindenki megnyugod-
va konstatálta, hogy a másik is izgul. Az minden 
esetre nagy előny volt, hogy mindnyájan ismer-
tük egymást. Volt azonban három szereplő, az 
egyik legfontosabb résztvevői ennek az útnak, 
akiket mindjárt itt az elején illik bemutatni. Ők 
azok akik nélkül egy társasutazás nem utazás. Ők 
pedig nem más, mint a két pilóta és az idegenve-
zető. Jó, jó, gondolhatják, ez nyilvánvaló... Sofőr 
és idegenvezető nélkül nincsen társas út. Akik 
viszont ott voltak, tudják miről  beszélünk; az Ő 
személyes hármasuk nélkül nem lett volna olyan 
ez a kirándulás amilyen.  De ez a későbbiek során 
úgyis kiderül.
Szép lassan megtelt a busz, az üres helyek feltöl-
tődtek, a szendvicsek előkerültek, a várakozást 
felváltotta az izgatott beszélgetés, és kezdetét vet-
te a nagy kirándulás. A lelkesedést a 900 kilomé-
teres út sem tudta megtörni. Ausztrián keresztül 
vezetett az utunk Németország felé. Láttuk  han-
gulatos Duna völgyet. Itt Ágoston atya szerényen 
mosolyogva elmesélte, hogy egyszer végigjárták 
ezt az útvonalat kerékpárral Győrtől egészen a 
Duna forrásig.  Estére értünk Hockenheimbe,  az 
első tranzitszállásunkra.  A több mint 12 órás út 
után jól esett végre „szilárd” talajt érezni a lábunk 
alatt.  Elfoglaltuk  szobáinkat, majd jöhettek a kö-
telező telefonok az itthon maradt izguló család-
tagoknak. Valaki fáradtan dőlt az ágyába, valaki 
sétált egyet, de volt olyan is aki úgy gondolta ke-
vés volt az egész napi csipegetés a buszon és célba 
vette a szálloda melletti pizzériát és beült falatoz-
ni, vagy meginni egy korsó finom német sört.  
Nyugodtan állíthatjuk, hogy senkit nem kellett 
ringatni, gyakorlatilag azelőtt elaludtunk, hogy a 
fejünk a párnára ért volna. Másnap reggeli után 
mindenki izgatott várakozással telve szállt fel a 
buszra és folytattuk utunkat. Hiszen várt ránk az 
út egyik fénypontja: Párizs és az Öreg Hölgy!
Az országút nem változott , a táj nem válto-
zott, csupán egyetlen aprócska  változást lát-
tunk az út mentén. Egy kis kék táblát amely 
mindannyiunkat tapsolásra késztetett, hiszen 
ezen a kis kék táblán, az EU zászló csillagai között 

ott mosolygott a „France” felirat.  Ez már Fran-
ciaország! Tényleg az! Annak ellenére, hogy a kis 
kék táblán kívül semmi más változás nem látszó-
dott, mégis mindenki  rátapadt az ablaküvegre és 
mohón érdeklődve nézte a tájat. Keresztül haj-
tottunk Lotaringián, ahol rögtön megtudhattuk, 
hogy habár együtt emlegetik Elzász-Lotaringiát 
a kettő mégis különböző. Mi Lotaringián keresz-
tül gurultunk tovább, és megtudhattuk, hogy itt 
született Franciaország nagy formátumú poli-
tikusa Charles de Gaulle. Életéről és munkás-
ságáról mesélt idegenvezetőnk. Megtudhattuk, 
hányszor lökték félre fiatal katonatisztként, aztán 
mekkora szerepe volt benne, hogy Franciaország 
szerencsésen került ki a háborúból. Majd hosszú 
évek méltatlan mellőzése során, hogyan hívták 
vissza, hogy nehéz helyzetben lévő Francia or-
szágot talpra állítsa, hogyan reformálta meg és 
tette szinte teljhatalmúvá a köztársasági elnök 
szerepét, méltóságát. Mindezt idegenvezetőnk 
olyan élvezetes stílusban adta elő, hogy nemcsak 
tudását, csodálhattuk meg, hanem előadói képes-
ségeit is. Szabadjon annyit közbeszúrnunk, hogy 
nekünk szép csendben még az is megfordult a fe-
jünkben, ha nem tudnánk , hogy ezek történelmi 
tények, akkor meg lennénk róla győződve, hogy a 
felét most improvizálja... Nem lehet, hogy ezeket 
a száraz történelmi tényeket több mint 20 év ide-
genvezetés után is ugyanilyen lelkesedéssel tudja 
elmondani?! Így szinte észre sem vettük és úgy 
elröpült az idő és máris Párizs külső kerületéhez 
értünk. Közben elmentünk a Cheauteu Thierry 
erdő mellett, amely eredeti formájában sajnos 
már nem látható. De ez volt valaha a királyi va-
daspark, melynek a leghíresebb felügyelője La 
Fontaine volt. Innen ered az állatmeséinek  nagy 
része, melyeknek a szereplőit út menti jelzőtáblák 
is megörökítették.
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A keleti kapunál léptünk be a városba. Ehhez 
a kapuhoz egy legenda is fűződik. Itt áll  a 

Katona kőszobra, aki őrzi  Párizs álmát. A legen-
da szerint azonban a szobor egyszer megmozdult 
1914-ben, amikor a németeket pontosan itt sike-
rült megállítani.
Az első megállónk a Mountparnasse torony volt. 
Előtte azonban egy buszos városnézést tettünk. 
A rue Saint-Antoine  volt az első ami bevezetett 
bennünket a város központjába. Ez a környék lá-
tott jó néhány rejtélyes történelmi halálesetet. Itt 
veszítette életét egy lovagi torna során II. Hen-
rik, valamint itt gyilkolták meg IV. Henriket is. 
Elhaladtunk a Louvre mellett, ami XIV. Lajosig 
a királyi palota volt. Innen mentünk tovább a 
Bastille térre. A neves börtönből mára semmi 
sem látszódik, de egy érdekes anekdotát viszont 
megtudtunk. XVI. Lajos naplót vezetett és 1789 
július 14-én egy sokatmondó bejegyzést írt bele: 
„A mai napon semmi különös nem történt!”  Va-
lószínű, hogy ezt a kijelentését alaposan megbán-
ta évekkel később a vérpad felé lépkedve. Innen 
a Concorde térre mentünk, ahol rövid fotószü-
netet tartottunk. Itt az út elején mindenki kapott 
egy fülest (nem olyat…), egy fülbe dugható kis 
szerkezetet, amin át bármerre járva hallhattuk, 
amit az idegenvezető mond. Tényleg bármerre 
járva… még ha valaki meglépett a csoporttól, és 
megszökött egy potya-mosdószünetre, ott is… 
azért kérdésként persze felmerült, hogy amit mi 
mondunk azt Laci is hallja-e… A tér egyrészt ar-
ról nevezetes, hogy a forradalom idején itt állt a 
guillotine mely alatt lelte a halálát Marie Antoi-
nette és XVI. Lajos. Másrészt pedig arról, hogy 
ezek voltak azok a kövek, melyre lépve igazi való-
di, párizsi talajt érezhettünk a lábuk alatt. Nagyot 
sóhajtva megfogalmazódott bennünk a gondolat: 
„Megcsináltuk! Itt vagyunk!” Megpróbáljuk le-
írni, de az érzést nem lehet visszaadni, ahogy az 
ember ott áll a tér közepén- mögötte a Tuilleriák 
kertje, szemben a Champs Elysées  fellobogózva 
a francia trikolórral, a tér másik irányából (igaz 
még távolabb) ott integet az Eiffel torony: az Öreg 
Hölgy! Elmondható, hogy vannak olyan pillana-
tok, mikor az ember úgy érzi egy másik dimen-
zióba kerül át a teste, a lelke. Hát ez is egy olyan 
pillanat volt... Elindultunk Balatonudvariból  
(bár nekünk az életünknek a színhelye, és gyö-
nyörű, de valljuk be, világ viszonylatban mégis-
csak aprócska) és most itt állunk!! Egyszerre lép-
del mellettünk a történelem (és rengeteg turista), 
az egész nyüzsög és vibrál, és mi, ha kicsit is de 
részesei vagyunk. Párizsnak egy pillanat, nekünk 

egy fotószünet, mégis örökké a részünké válik 
és mindig emlékezni fogunk rá! Erre a pillanat-
ra mikor először szálltunk ki Párizsban és láttuk 
meg a Diadalívet és az Eiffel tornyot „testközel-
ből”.  
Utunk innen a diáknegyeden a Boulvard Saint-
Germain-n keresztül vezetett a Montparnasse to-
rony irányába.  Megcsodálhattuk a negyedet, ami 
többek között Ady-t is megihlette.
A Mountparnasse torony eredetileg szemétégető 
volt,  ma 210  méter magas irodaház, amelynek a 
teteje kilátóként üzemel. Közel olyan magas mint 
az Eiffel torony, egy nagy előnye van vele szem-
ben,- mint idegenvezetőnk mondta-, egyetlen 
pontja van a városnak ami csak innen látszik, se-
honnan máshonnan: ez pedig maga az Eiffel-to-
rony! A lábunk előtt hevert egész Párizs, mint egy 
képeslap. Azonban, mint minden jónak, ennek a 
háromnegyed órának is vége szakadt, de  nem 
keseredtünk el, hiszen várt ránk a Montmarte, 
egy vacsora a Tuilleriák kertjével szemben, és egy 
Szajnai- hajókázás.
Ami ma Párizs egyik jelképe, a nyüzsgés és a bo-
hém művészélet színtere, az nem volt mindig így. 
Napóleon adót vetett ki a kocsmákra, ezért  kite-
lepültek a városon kívüli üres dombra. Ez az évek 
során apránként beépült  és a ma is ismert mulató 
negyeddé alakult. Furcsa kettősségnek tűnik, de 
ebben a sokszínű városban az sem meglepő. Egy 
mulatókkal tarkított bohém negyednek a tetején 
magasodik a   Sacré Coeur -Párizs másik jelké-
pe. Ezt csak az tudja átérezni, aki tényleg járt itt! 
De azért megpróbáljuk leírni, hogy milyen az, 
amikor az ember a festők teréről belép a Szent 
Szív templomába és meghallja az apácák angyali 
énekét. Ahogy egyik útitársunk találóan megje-
gyezte: Ha otthon megkérdezik milyen volt, mit 
mondjak? Azt, hogy szép? Aki nem volt itt és 
nem látta , az úgy sem érti. Varázslatos.…
Ezért is próbájuk meg egy kicsi szeletét ezzel az 
útinaplóval visszaadni.
Párizsban szép a nyár..... éneklik a slágerben. De 
a május is gyönyörű.... Este hat óra volt, és 24 
fok, ragyogó napsütés. A nap fénye megcsillant 
a Sacré Coeur habfehér kupoláin. Mintha min-
den és mindenki azt akarta volna, hogy Párizs a 
legszebb arcát mutassa, ezzel is direkt a Mi szí-
vünket facsarva, hogy lám milyen csodás helyen 
vagyunk, és lám nemsokára itt kell hagynunk.
Ám ne felejtsük el a vacsorát és a hajókázást ami 
ekkor még előttünk állt.
Hát mit is mondjunk az út egyik fénypontjáról...
Hosszasan tudnánk részletezni, csak ez kitöltené 

a következő lapszámot. Igyekszünk rövidre fogni 
amennyire lehet és legalább a hangulatából visz-
szaadni egy picit. Mint minden az életben ez sem 
indult olyan egyszerűen... A kitűzött fél kilences 
indulás helyett a fél tízkor induló hajóra fértünk 
csak fel. Azonban a késés senkit sem bosszantott. 
Ennek nagyon is konkrét oka volt. Kaptunk csak-
nem egy órát ajándékba, hogy testközelből üdvö-
zölhessük, mindannyiunk közös nagy szerelmét, 
Párizs fő jelképét, magát az Eiffel-tornyot. Ez 
azért érdekes, mert  eredetileg nem volt benne 
a programban, csak az, hogy a hajóról láthatjuk. 
Így viszont elölről, hátulról, oldalról, szemből, 
alulról mindenki, mindenféle, szelfit és fotót ké-
szíthetett.  Eljött a fél tíz és az indulás pillanata. 
Felszálltunk a sétahajóra, a langymeleg nyári 
estén. A hajón francia sanzonok szóltak és mi 
elindultunk a Szajnán  megkerülve a Cité szige-
tét. Láttuk a Sándor-hidat, a Notre Dame-ot, át-
mentünk a kívánságok hídja alatt, ahol megcsó-
kolhattuk, vagy megölelhettük a szomszédunkat 
, hogy teljesüljön a kívánságunk. Párizs minden 
szépségét, megcsodálhattuk, sötétben, kivilá-
gítva. Azt gondolom nyugodtan kijelenthettük, 
hogy mindannyiunknak az fordult meg a fejé-
ben, amit másnap Ágoston atya fogalmazott meg 
találóan. „ Uram jó nekünk itt lennünk!”  Igen jó 
volt nekünk itt lenni Párizsban. De tudtuk, hogy 
eljön az a fájdalmas pillanat, hogy le kell szállni a 
hajóról még akkor is, ahogy az út lelke, idegenve-
zetőnk,  Laci mondta, : „ Itt balra fog állni a busz, 
a harmadik kocsi álláson. Maguk azt veszik cél-
ba. Csinálhat az Eiffel – torony amit akar. Fütyül, 
dalol, csilingel, táncol.... Mintha ott sem lenne.”  
Szót fogadtunk és célba vettük a buszt, de azért 
hátra kacsintottunk a nekünk nem csilingelő, 
énekelő, de esküszünk integető Öreg Hölgynek.

Az út további része a következő lapszámokban 
lesz olvasható.

Mészáros Zsuzsa
Szabó-Mészáros Katalin
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A képviselő-testület döntése értelmében az idei nyári szezonban az alábbi nyitvatartási időben fognak működni strandjaink: 
Balatonudvari Strand: 2017. június 2-től 2017. augusztus 28. napjáig.
Fövenyesi Strand: 2017. június 2-től 2017. augusztus 28. napjáig. 

A strandi nyitvatartási idő változatlan: reggel 8 órától délután 19.00 óráig üzemelnek az önkormányzati strandi szolgáltatások mind-
két strandunkon pl. vízimentős ellátás, illetve ebben az időszakban kell a belépő jegyeket megváltani. 
Felhívjuk a Kedves Strandolók figyelmét, hogy a strandok nyitvatartási idején kívül, tehát reggel 8 óra előtt és délután 19 óra után a 
strandot mindenki saját felelősségére használhatja fürdőzési célra! Kedvezményes jegyárat 17.00 órától lehet vásárolni a strandokra. 
Az idei évben a strandi belépőjegyek árai megváltoztak. A jegyárak az alábbiak lesznek: 

A  Balatonudvari és a Fövenyesi Strand jegyárai:
A B C D

Belépő megnevezése Felnőtt Kedvezményes (diák, 
nyugdíjas) 17.00 óra utáni kedvezményes jegy

Napi jegy   
8,00 – 19,00 óráig - 500.-Ft 350.-Ft 250.-Ft

Családi jegy  
(2 felnőtt, 2 illetve több gyerek) 1.500.- Ft - - -

Heti bérlet - 2.900.-Ft 1.500.-Ft -

Szezon bérlet - 12.000.- Ft 6.000.-Ft -

Kerékpáros/gasztro jegy 250.-Ft - - -

Felhívjuk vendégeink figyelmét az új konstrukcióként bevezetésre került családi kedvezményes jegyre, illetve a kerékpáros/gasztro 
jegyre. A kedvezményes családi jeggyel strandjaink családbarát jellegét szeretnénk tovább erősíteni. 

A kerékpáros/gasztro jegy mindkét strandon 3 órás strandi tartózkodási lehetőséget biztosít kerékpárral érkező vendégeink számára, 
illetve azok számára akik csak étkezési céllal szeretnének a strand területére bemenni. Szeretettel várjuk vendégeinket és kívánunk 
nagyon kellemes nyarat Balatonudvariban! 

Megnyitottuk strandjainkat - Strandi tájékoztatóink

Ezúton is szeretnénk ismételten felhívni minden 
Balatonudvari ingatlantulajdonos figyelmét 

a települési kommunális hulladék és kerti avar, 
nyesedék hulladék kérdés nagy problémájára. 
Balatonudvari község önkormányzata működésé-
nek kezdete óta nagyon-nagy figyelmet igyekszik 
fordítani a település köztisztaságára, a közterületek, 
utcák, parkok, a nagyon nagy kiterjedésű zöldfe-
lületeink folyamatos gondozására, tiszántartására, 
virágosítására. 
Méltán mutatja munkánk eredményét az is, hogy 
számos közterület szépítő versenyen volt települé-
sünk díjazott az elmúlt évek során. 
A mi munkákat azonban nagyon el tudja rontani 
egy-egy olyan ingatlan látképe, mely már hosszú 
ideje elhanyagolt, gazzal borított. 
A nyári időszakban kollégáink folyamatosan figye-
lemmel fogják kísérni a rendezetlen ingatlanokat, 
és a tulajdonosok felszólító levelet fognak kapni. 
Felhívjuk továbbá az ingatlantulajdonosok figyel-
mét a parlagfű szezon közeledtével a szükséges par-
lagfű mentesítési feladatok elvégzésére is. 
Az önkormányzat szervezésében és a fizikai dolgo-
zók lebonyolításában évek óta folyik az ingatlano-
kon keletkezett zöldhulladék - fa, ág, nyesedék – évi 
egyszeri lombtalanítás keretében történő elszállí-
tása. Ez a szolgáltatás ritkaságnak számít országos 
szinten is, és nem kötelező önkormányzati feladat. 
Önkormányzatunk önként vállalta fel évekkel ez-
előtt ezt a nagyon nagy munkát, mely a meghirde-

tett időpontot követően a fizikai dolgozói létszám 
több napi, sőt több heti munkaidejét tölti ki minden 
egyes alkalommal. 
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy ezt a szolgáltatást az 
ingatlantulajdonosok egy része nem becsüli meg. 
Sokan továbbra sem a meghirdetett időpontban 
helyezik ki a zöldhulladékot, hanem szinte folya-
matosan, kinek mikor van rá ideje, vagy mikor ép-
pen neki tetszik. Nem rendezetten, összekötegelve, 
hanem sokszor összedobálva, vegyítve kerül ki a 
közterületre a kerti zöldhulladék. Az önkormány-
zati dolgozók így szinte hetekig csak zöldhulladékot 
szállítanak, de ugyanez elmondható az éves lomtala-
nítás lefolyására is. 
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy él-
jenek a komposztálás lehetőségével, a kerti lenyírt 
füvet komposztálják az ingatlanon belül, annyival 
is kevesebb zöldhulladékot helyezzenek ki. Kérjük, 
hogy tartsák tiszteletben a megjelölt időpontokat és 
igyekezzenek a lehető legkultúráltabban kihelyezni 
az ingatlanok elé az elszállítandó lomb, ág, fa nye-
sedékeket. 
A másik nagyon nagy problémát a különösen a 
nyári időszakban jelentkező közterületi háztartási 
hulladékok, hulladékgyűjtő zsákok közterületi ku-
kákban, vagy út szélén történő megjelenése okoz. 
Önkormányzatunk éves szinten több millió forintot 
fizet ki csak a közterületeken jelentkező hulladék 
elszállítására. A lakossági rezsicsökkentés a közterü-
leti hulladék elszállítására nem vonatkozik, önkor-

mányzatunk számára a közterületekről összegyűj-
tött változatlanul növekvő mennyiségű háztartási 
hulladék elszállítása egyre nagyobb költségvetési rá-
fordítást igényel, mely összeg évek óta folyamatosan 
növekedést mutat. 
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, a Nyara-
lótulajdonosokat különösképpen, hogy kössenek 
hulladékszállítási szerződést a kijelölt közszolgálta-
tóval, vegyék igénybe a szelektív hulladékgyűjtésre 
biztosításra kerülő zsákokat és azokban helyezzék ki 
a kommunális hulladékot.  
A változatlanul fennálló problémákat megelőzhet-
nénk, ha odafigyeléssel, személet váltással, kulturált 
hulladékkezeléssel fordulnának az ingatlantulajdo-
nosok a megjelölt problémák megoldásának irányá-
ba. 
A szomorú tények azonban továbbra sem mutatnak 
pozitív irányú változást. Ennek okán a képviselő-
testület fontolóra fogja venni az év végével akár a 
helyi adómértékek módosítását is annak érdekében, 
hogy a lakossági nemtörődömség következtében 
megnövekedett költségeket finanszírozni tudja. 
Végezetül megköszönjük mindazon ingatlantulaj-
donos emberi hozzáállását, akik felelősen gyűjtik 
a települési háztartási és zöldhulladékot egyaránt, 
rendezetten, tisztán tartják ingatlanukat ezzel is vi-
gyázva Balatonudvari település szépségére, tisztasá-
gára. 

Balatonudvari község Önkormányzat  
képviselő-testülete 

Tisztelt Lakosság, Nyaralótulajdonosok!
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Tisztelt Balatonudvari Lakosok, Nyaralóingatlan Tulajdonosok, 
Kedves vendégeink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonudvari község Ön-
kormányzata 2017. évben pályázatot nyert a két települési strand 
fejlesztésére. 
A pályázat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kezelt 
BTSP-1.1-2016. számú „Balatoni strandok fejlesztése” konstruk-
cióban kertül az önkormányzat számára biztosításra. 
A Balatonudvari strandra nettó 30 millió forint, a Fövenyesi 
strandra nettó 28.031.496 Ft összegű támogatást nyújt a konst-
rukció. A fejlesztés kapcsán önkormányzati forrásból kell az 
ÁFA-t biztosítani.  
Mivel a fejlesztés összértéke a közbeszerzési értékhatárt eléri, így 
hivatalos közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, melynek 
lebonyolítása jelenleg folyamatban van. Az eljárást követően 
lehet csak a nyertes kivitelezővel szerződést kötni. Mivel a köz-
beszerzési folyamat szabályszerű lebonyolítása a nyári szezonba 
nyúlik, így a strandi fejlesztések legnagyobb részét csak a stran-
dok zárását követően, szeptemberben tudjuk elkezdeni, annak 
érdekében, hogy a strandi látogatók nyugodt pihenését a mun-
kálatok ne zavarják meg. 
A pályázat lezárása az idei évben megtörténik, így a fejlesztések 
eredményét a jövő nyártól élvezhetik vendégeink. Köszönjük en-
nek kapcsán megértésüket. 
A megvalósításra kerülő fejlesztések az alábbiak: 

BALATONUDVARI STRAND: 
1. vízi napozó stég kialakítása     
2. vízi bejáró lépcsők vásárlása    
3. Kültéri öltöző kabinok beszerzése  
4. Szolár zuhany kültéri felállítása 2 db 
5. WC vizesblokk belső felújítása, modernizálás, 
Akadálymentesítés, pelenkázó és családi öltöző 
kialakítása      

6. parti védmű fölé vörösfenyő napozó, kiülő 
felület kialakítása a teljes strandi partszakaszon 
7. kerékpártároló fejlesztése     
8. kültéri sporteszközök telepítése   
9. strandi játszótér fejlesztése    

FÖVENYESI  STRAND: 
1. vízi napozó stég kialakítása    
2. vízi bejáró lépcsők vásárlása    
3. Kültéri öltöző kabinok beszerzése   
4. Szolár zuhany kültéri felállítása 2 db  
5. WC vizesblokk belső felújítása, modernizálás, 
Akadálymentesítés
6. kerékpártároló fejlesztése      
7. informatikai fejlesztés     
8. kültéri sporteszközök telepítése   
9. strandi játszótér fejlesztése    
10. strandi sétány világítás korszerűsítése 
11. Játszóház építés és eszközvásárlás 

TÁJÉKOZTATÓ STRANDI PÁLYÁZATRÓL

Olvasói levél - Születéspark
Szombaton kedves „Születésfa ültetés” 
ünnepségen voltunk Balatonudvariban. 
Előző nap még azt hittük, el sem tudunk 
indulni Győrből az esőzés miatt, de az 
időjárás felelős intézkedett. A kellemes, 
napsütéses időben nagyon jól éreztük 
magunkat. Lizácska gyönyörű juharfa 
csemetén osztozik egy szintén 2016-ban 

született kisfiúval. Az önkormányzat ré-
széről szívmelengető és megható gesztus 
volt ez az esemény, amelyet a jövő nem-
zedékének tiszteletére rendeztek. 
Köszönjük szépen! 

Bognár Gabriella Liza és szülei

Vörös Gabriella
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS A KERTI AVAR ÉGETÉSRŐL
Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Lakosok!
Az erdő –és vegetációs tüzek megelőzése 
érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk: 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII.5.) BM rendelet ( a továbbiak-
ban: OTSZ) rendelkezései szerint a külterü-
leten végzett szabadtéri égetést ( tarló, lábon 
álló növényzet, avar és egyéb növényi hul-
ladék) 2015. március 5. napját követően az 
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel 
engedélyeztetni kell.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított 
égetés nem engedélyezhető.
Kivétel: 
Az engedélyköteles külterületi égetés alól az 
az eset, amikor a külterületen a szabadtéri 
égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő 
fogalomba sorolja és az égetésre speciális fel-
tételeket, módszereket és eljárásokat határoz 
meg. Ilyen esetekben nem kell a tevékenysége-
ket irányított égetésként engedélyeztetni.
Hangsúlyozni szükséges, hogy megszűnt a 
bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, 
lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi 
hulladék égetése, kivéve az erdők tűz elleni 
védelméről szóló 4/2008. (VIII.I.) ÖM ren-
delet 9.§-ában leírt erdőben végezhető alka-
lomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágásté-
ri hulladékégetés) és az ellenőrzött tűz. 
A külterületi irányított égetés engedélyezé-
séhez szükséges kérelem minta beszerezhe-
tő a Balatonudvari kirendeltségen, melyet 
a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
séghez (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) 
kell benyújtani.
Egy kérelemben egy maximum 10ha nagy-
ságú ingatlanon történő égetés jelenthető 
be. A kérelem benyújtása, 3000Ft illeték 
befizetési kötelezettséggel jár. A kérelmet 
az égetés tervezett időpontját megelőző 10. 
napig kell benyújtani fent nevezett hatóság-
hoz, amely azt 5 munkanapon belül bírálja 
el.Amennyiben a külterületi égetésre enge-
dély nélkül vagy nem az engedélyező hatá-
rozatban foglaltaknak megfelelően kerül 
sor, akkor a tűzvédelmi hatóság helyszíni 
bírságot szab ki, vagy eljárást indít, a sza-
bálytalanságot elkövetővel szemben, mely-
nek keretében 20.000Ft-tól, 60.000Ft –ig 
terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. A 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a külterületeken végzett szabadtéri 
égetések szabályszerűségét vizsgálni fogja.

Külterületen végzett szabadtéri égetés so-
rán az alábbiak betartása szükséges:
- az irányított égetés során a tűz nem hagy-
ható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha 
az irányított égetést befejezték, azt azonnal 
el kell oltani.
- az irányított égetés csak úgy végezhető, 
hogy az a környezetére tűz- és robbanásve-
szélyt ne jelentsen,
- az irányított égetés befejezése után a hely-
színt gondosan át kell vizsgálni és a parázs-
lást, izzást- vízzel, földtakarással, kézi szer-
számokkal- meg kell szüntetni, 
- a tarlónak, lábon álló növényzetnek, avar-
nak vagy egyéb növényi hulladéknak min-
den oldalról egyidejűleg történő felgyújtása 
tilos!
- tarló irányított égetésnél az égetéshez csak 
tarlómaradványok használhatók fel, 
- lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni 
tilos!
Balatonudvari község Önkormányzata 
2016. szeptember 29-i ülésén alkotta meg 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
szóló új rendeletét. A rendelet 2016. októ-
ber 15. napjával lépett hatályba. 
Belterületen a száraz növényzet, avar és 
egyéb hasonló szerves anyagok égetése ki-
zárólag az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetéséről szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján történhet! 
A település területére is érvényes, központi-
lag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rende-
let nem ad felmentést!
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
szóló önkormányzati rendeletben foglal-
tak alapján az avar és kerti hulladék égeté-
se március, április, szeptember, október és 
november hónapokban hétfő, szerda, pén-
tek, szombati napokon 16.00 órától 19.00 
óráig engedélyezett.
Vasárnap és ünnepnapon, továbbá párás, 
ködös vagy szeles időben tilos az égetés!
A fent meghatározott időszakban is tilos a 
kerti hulladék égetése a település területére 
is érvényes központilag elrendelt tűzgyújtási 
tilalom ideje alatt.
Legfontosabb szabályok: 
- Égetni csak a száraz avart és kerti hulladé-
kot lehet, benzin, gázolaj az égetés meggyor-
sítása érdekében nem használható.
-A kerti hulladékkal együtt másfajta hulla-
dék égetése tilos!

- Tilos a lábon álló növényzet, tartó égetése!
- Csak saját ingatlanon és az arra kialakított 
helyen lehet égetni a kerti hulladékot. 
- Az égetés során nagykorú személy jelenlé-
te, a tűz felügyelete miatt kötelező, fokozott 
figyelemmel kell lenni az élet- és vagyonbiz-
tonságra. 
- Tüzet őrizetlenül hagyni tilos, a tűzgyújtás 
befejeztével a tűz oltásáról gondoskodni kell 
– parázs, hamu locsolásával, földdel takará-
sával. 
Az önkormányzati rendelet külön szabályt 
alkalmaz a kerti sütés-főzési célú tűzgyúj-
tásra!
A kerti sütés-főzés célú tűzgyújtás csak szél-
csendes időben, cselekvőképes nagykorú 
személy állandó felügyelete mellett történ-
het március 1-től október 15-ig 10.00 és 
22.00 óra között !

Hangsúlyozandó, hogy amennyiben nem a 
vonatkozó önkormányzati rendelet előírása-
inak megfelelően történik belterületen a nö-
vényzet szabadtéri égetése, abban az esetben 
is helyszíni bírságot szabhat ki a tűzvédelmi 
hatóság, avagy tűzvédelmi hatósági eljárás 
indul a szabálytalanságot elkövetővel szem-
ben, melynek során az illetékes katasztrófa-
védelmi kirendeltség 20.000Ft-tól 60.000Ft-
ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.
Általánosságban a tűzvédelmi előírások, 
valamint az égetési tilalomra vonatkozó 
rendelkezések megszegését (pl. tűz előidé-
zése) az illetékes hatóságok a szabályszegés 
súlyától függően 10.000Ft-tól 1millió Ft-ig 
terjedő bírsággal sújthatják. Ha az oltási te-
vékenységben a tűzoltóság beavatkozása is 
szükséges, akkor 20.000Ft-tól 3millió Ft ig 
terjedő bírság kiszabására van lehetőség. A 
tűz okozóját büntetőjogi felelősség is ter-
heli a tűz által nagy értékű vagyontárgyak 
károsodása, avagy emberek veszélyeztetése 
esetén.
A szabadtéri tüzek megelőzése tárgyában 
további információk a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlap-
ján, a http://veszprém.katasztrofavedelem.
hu/hirek/4364-elozzuk-meg-a-szabadteri 
tuzeket linken érhetőek el.
Kérjük ügyeljenek a tüzek megelőzésére, jár-
janak el nagy gondossággal az avar és kerti 
hulladék égetések során. 

2017. júniuu 17.  ombaa 
egg nap   települl több pontjáá

K  
8.00 -13.00: Marhahúsos ételek versengése 

részvétel csak előzetes regisztrációval, a támogatói jegyet 
vásárlók egy tál ételre a rendezvény vendégei

Polgár Csabb élőben zenél a verseny teljes ideje alatt

STRAND
13.00-18.00:13.00-18.00: Fanyűvő játszópark 

körhinta, 25 féle játék a gyerekeknek
13.00: Acro Dance Rock & Roll Csoport

14.30: Játékos ismerkedés a golffal gyerekeknek 
a Balaton Golf közreműködésével

15.30: Szőlőszem Kálmán 
Écsi Gyöngyi felvidéki mesemondó

KK  
17.30: Mazsorettek felvonulása 

Útvonal: Posta főtér - Kultúrház - Strand - Kultúrház
18.00: Ü  

mazsorettek és az Ajkai Városi Bányász Fúvószenekar  
18.30: „A nyár színei” 

Szilvássy Katalin – kiállításának megnyitója a Galériában

2121.00: Strandbull b Rulett Zenekarraa
B :
Telefon: 30/493 7407

www.balatonudvari.hu vagy Programok Balatonudvari Facebook, ugyanitt főzőversenyre jelentkezés 
A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
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2017. júniuu 17.  ombaa 
egg nap   települl több pontjáá

K  
8.00 -13.00: Marhahúsos ételek versengése 

részvétel csak előzetes regisztrációval, a támogatói jegyet 
vásárlók egy tál ételre a rendezvény vendégei

Polgár Csabb élőben zenél a verseny teljes ideje alatt

STRAND
13.00-18.00:13.00-18.00: Fanyűvő játszópark 

körhinta, 25 féle játék a gyerekeknek
13.00: Acro Dance Rock & Roll Csoport

14.30: Játékos ismerkedés a golffal gyerekeknek 
a Balaton Golf közreműködésével

15.30: Szőlőszem Kálmán 
Écsi Gyöngyi felvidéki mesemondó

KK  
17.30: Mazsorettek felvonulása 

Útvonal: Posta főtér - Kultúrház - Strand - Kultúrház
18.00: Ü  

mazsorettek és az Ajkai Városi Bányász Fúvószenekar  
18.30: „A nyár színei” 

Szilvássy Katalin – kiállításának megnyitója a Galériában

2121.00: Strandbull b Rulett Zenekarraa
B :
Telefon: 30/493 7407

www.balatonudvari.hu vagy Programok Balatonudvari Facebook, ugyanitt főzőversenyre jelentkezés 
A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
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A Balatonfüredi Járási Hivatal a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tör-
vényben (továbbiakban: Tfvt.), meghatá-
rozott ellenőrzési kötelezettsége keretében 
a település külterületén határszemlét tart 
2017. május 18. - 2017. október 31. napjá-
ig terjedő időszakban.
Ezen feladattal kapcsolatban a legszüksé-
gesebb ismeretek az alábbiak:
• a földhasználó - ha e törvény másként 
nem rendelkezik, választása szerint - 
köteles a termőföldet művelési ágának 
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy 
termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 
előírások betartása mellett ~ gyomnövé-
nyek megtelepedését és terjedését meg-
akadályozni (hasznosítási kötelezettség) 
(Tfvt. 5.§ (1 ))
• szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának 
megfelelő termeléssel kell hasznosítani
(Tfvt. 5.§ (2))
• ha a termőföld más célú hasznosítását 
engedélyezték, a földhasználó köteles a
termőföld engedélyezett célú felhasználásá-
ig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni.  
(ideiglenes hasznosítás) (Tfvt. 5.§ (3))
• a földhasználó köteles a termőföldnek 
nem minősülő ingatlanon a növényzet
gondozását rendszeresen elvégezni, ha 
ez az ingatlan más célú hasznosításá-
nak megfelelő terület-felhasználást nem 
akadályozza, illetőleg nem korlátozza  
(mellékhasznosítás) {Tfvt. 5.§ (4))
A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság 
rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén
az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bír-
sággal sújtja a földhasználót. Ha a föld-
használati nyilvántartásban nincs be-
jegyzett földhasználó, a földvédelmi

bírságot a tulajdonossal szemben kell ki-
szabni. Ha az érintett földrészletnek a
földhasználati nyilvántartás szerint több 
földhasználója van, illetőleg az érintett
földrészlet közös tulajdonban áll, a föld-
védelmi bírság a földhasználókat, illető-
leg tulajdonosokat egyetemlegesen ter-
heli.

Zártkerti ingatlanokra vonatkozó  
külön szabályok:

Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti in-
gatlant érintően földvédelmi bírság meg-
fizetésére kötelező határozatot hoz, a ha-
tározat jogerőre emelkedését követően a 
határozat egy példányát közli a zártkerti 
ingatlan fekvése szerint illetékes települési 
önkormányzattal. (Tfvt. 5/ A. § ( 1 ) )
A településen szociális földprogramot, il-
letve mezőgazdasági tevékenység végzése
céljából közfoglalkoztatási programot 
(a továbbiakban együtt: földprogram) 
működtető önkormányzatnak a föld-
védelmi bírság megfizetésére kötelezett 
személyt, valamint - ha az nem azonos 
a tulajdonossal - a tulajdonost (a továb-
biakban együtt: kötelezett) értesítenie 
kell arról, hogy amennyiben az értesí-
tés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül nem igazolja, hogy a megha-
tározott kötelezettségének (hasznosí-
tási-, mellékhasznosítási-, ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség) eleget tett, az 
önkormányzat a határidő lejártát kvetően 
a zártkerti ingatlant 1 évre a földpro-
gram működtetése céljából kijelölheti.  
(Tfvt. 5/A. § (2))
A kötelezett a kötelezettségének telje-
sítését az ingatlanügyi hatóság által - a 
kötelezett kérelmére - kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja.
Ha az önkormányzat a zártkerti ingatlan-
nak a földprogram működtetése céljából 
valókijelöléséről dönt, a zártkerti ingat-
lanon a földprogram céljából történő 
használat, hasznosítás megkezdésének 
napján a fennálló földhasználati szerződés 
megszűnik. 
Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó sza-
bályok:
A Balatonfüredi Járási Hivatal a parlagfű 
elleni közérdekű védekezés végrehaj-
tásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megál-
lapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (Vlll.30.) 
Korm. rendeletben meghatározott 
ellenőrzési kötelezettsége keretében a 
település külterületén 2017. július 1-jétől 
ellenőrzéseket tart.
Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvé-
ny (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdé-
sében foglaltak szerint:
A földhasználó köteles az adott év jú-
nius 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.
Növényvédelmi bírságot kell kiszabni 
azzal szemben, aki a parlagfű elleni véde-
kezés kötelezettségét elmulasztja. (Tv. 60. 
§ (1) bekezdés c) pont)
Balatonfüred, 2017. május 2.

Dr. Ferencz Kornél
hivatalvezető nevében és megbízásából:

Takács Attila

A Balatonudvari Járási Hivatal Tájékoztatója

Méltó módon ünnepeltünk: máricus 15-ei ünnepség
Balatonudvari Község Önkormányzata méltó módon tisztelgett az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc hősei előtt. A Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula Általános 
Iskola 3. és 4. osztályos diákjai ünnepi műsorukban felidézték a 169 évvel ezelőtt 
történt eseményeket.
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Képes összefoglaló a “Mulassanak velünk”  
programsorozatról

Morzsaparti 2017-ben
Április 29.-én, immár 3. alkalommal került 

sor a „Morzsaparti” megrendezésére. 

Reggel már 7 óra körül ott sürgölődött az a pár 
ember, aki mindig ott áll a kezdetekkor, és elin-
dítja a munka menetét. Azzal a lelkesedéssel és 
vidámsággal vagyunk ott, hogy milyen jó lesz, 
mikor az étel elkészültekor ott van az egész falu, 
és boldog-boldogtalan vidám „móka-kacagással” 
fogyasztja a sok finomságot.

Aztán az idő múlásával,  dél tájt,  mikor elkez-
dek számolni, rá kell jönnöm, hogy a falu nagy 
része nem jött el. Pedig fogyasztani való volt 
bőven. Két hatalmas kondér csülkös káposztát 
főztünk, volt füstölt szalonna, kolbász, desszert-
nek sütemény, jó hangulat megalapozónak jófajta 
pálinkák, borok, de a lakosság nagyobb hányada 
hiányzott. Biztos vannak olyanok, akik betegek 
voltak, vagy más miatt voltak akadályoztatva, ők 
nem tudtak eljönni.

De a többiek? Pedig az idő jó volt, dagonyázni 
sem kellett, mint januárban a disznóvágáson, 

mert szépen fel volt töltve a terület murvával. 
Nem értem én ezt. Nem is fogom. De nem is 
fogok sokat agyalni rajta, mert tudom, hogy aki 
nem jött el, az szegényebb maradt egy élménnyel.

De aki ott volt, az jól érezte magát, evett-ivott, 
amennyit bírt, jó volt a hangulat, egyszóval jól 
éreztük magunkat. A gyerekeknek kincskeresés 
volt, a Mézengúz együttes zenélt. Májusfát állítot-
tunk a jelenlévők segítségével. Mindenki lelkesen 
kötözte rá a színes szalagot. 

Hagyomány teremtő céllal Születésfa ültetésre 
került sor. A 2010. évtől született balatonudvari 
gyermekek tiszteletére  l-l fa került elültetésre, 
és az érintett szülők, nagyszülők apró táblácská-
kat helyezhettek el  saját gyermekük nevében.  A 
helyszínen minden gyermek 1-1 szelet nagyon 
finom tortát kapott a hangulat fokozására. 

A tortát Honkó Pali bácsi és felesége Terézke jó-
voltából adhattuk szeretettel. Ezúton is nagyon 
hálásan köszönjük, illetve köszönik a gyerekek 
nekik a finomságot. A nap végén valamennyi je-

lenlévő kedves vendég jóllakottan, jókedvűen, és 
mi, dolgozók mindezek mellett „jólfáradtan” tér-
tünk haza. De elmondhatjuk, hogy ismét tettünk 
valamit azért, hogy összehozzuk a falu népét ha-
csak egy, de boldog napra is.

A folytatás következik. Mert jön a szezonnyitó. 
Mindenkit ezúton is szeretettel várunk!

MJné

Fiúnap
CSaládi Farsang

Fiúnap

Nőnap
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Szépkorúak köszöntése
Ismét magunk mögött tudhatunk egy 

évet, amit mi sem bizonyít jobban 
mint az, hogy április 1-én újra köszönt-
hettük a szépkorúakat. 

Örömmel, és jó érzéssel töltötte el a szí-
vemet, hogy erre a rendezvényre is sokan 

jöttek el, és ismét megtelt a kultúrház. A 
helyi gyermekek előadása - ami mindig 
megható - emelte a műsor színvonalát, és 
a Győri Nemzeti Színház előadói is remek 
hangulatot teremtettek. Igyekeztünk ezen 
a délutánon magunk mögött hagyni a hét-
köznapok rutinjait, és egy kicsit megállva, 
megpihenve, nyugdíjasainkra gondolva, 
szerettük volna egy kellemes délutánnal 
megajándékozni őket. A visszajelzésekből 
ítélve, mindenki megelégedésére szolgált 
a színvonalas műsor, és a sok felkínált fi-
nomság.
Jó hangulatban, vidáman telt el ez a dél-
után, mindannyian feltöltődhettünk ki-
csit, hisz ilyen alkalmak hoznak ünnepet 

az ember életébe. Örömmel várjuk már az 
újabb szép közös programokat.
Köszönet mindenkinek, aki bármi nemű 
segítséget nyújtott a rendezvény sikeres 
lebonyolításában.                                                

Marton Éva

Hazajárás ÖTYE-módra
Az ÖTYE, szebb kifejezéssel illetve, az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub ismét haza-
járáson vett részt. Az elmúlt évben az 
ország déli részét céloztuk meg, most 
északnak indultunk. Így jutottunk el a 
Fertő tó környékére.
Első állomásunk Fertőrákos volt. Az ot-
tani parányi, szerényen berendezett táj-
házban egy apró pillanatig érzékelhettük 
a vidék régi hangulatát. Gyönyörködhet-
tünk az ott kiállító keramikus mű-
vész által készített szépségekben. 
A négy szem fiút, akik részt vettek 
a kiránduláson nem volt nehéz le-
csalogatni a pincébe, ahol „szomj-
oltóval” kínálták őket. Ez is segített 
megalapozni a hangulatot a követ-
kező pihenőhelyig, a hajókikötőig. 
A kikötő felé vezető út gyönyörű 
szőlőültetvények mellett futott, és 
bizony nem volt valami jó minősé-
gű, de  végül is odaértünk minden 
baj nélkül.
Hajóra szálltunk, és több, mint egy 
órát töltöttünk a vízen, bejárva a tó egy 
részét. Vethettünk egy pillantást Európa 
legnagyobb szabadtéri vízi színpadára az 
ausztriai Mörbischnél. ( magyarul: Fertő-
meggyes. Nevét onnan kapta, hogy a vidék 
meggyfában gazdag volt.) Hatalmas épít-
mény, aminek a nézőtere szárazföldön, a 

színpad része pedig vízfelületen található. 
Befogadó képessége 6000 fő. Az informá-
ciókat a hajó kapitánya osztotta meg ve-
lünk. Elmondta, hogy az idei évben Zeller: 
A madarász c. operettjét fogják előadni.
A hajót elhagyva következő állomásunk 
Fertőd város volt. Megcsodáltuk a kas-
télyt, az Esterházy család  ősi lakóhelyét, 
ahol Esterházy Antal herceg a mai napig 
is sokat tartózkodik, és főleg nyáron lehet 

ővele találkozni a kastély parkban sétál-
gatva. A kastélyban, ahol Haydn udvari 
zeneszerző volt, minden nyáron júniustól 
szeptemberig hetente komolyzenei hang-
versenyeket tartanak. A zenei fesztiválo-
kon a herceg szokta köszönteni a megjele-
nő vendégeket. Nagyon kedves, közvetlen 

ember, 1990-es évek elején költözött visz-
sza Magyarországra.
A kastély kápolnája, amelyet 2001-ben 
restauráltak , Europa Nostra-díjat kapott. 
A díj a legjobb műemlék-helyreállításért 
jár, és ma az EU hivatalos kitüntetése.
Sajnos, az egész épület nem volt látogat-
ható, mert az emeletet restaurálás miatt 
lezárták.  Május 31-től pedig 2 év időtar-
tamra az egész épület zárva tart. Úgyhogy 

még szerencsénk volt legalább egy 
részét megcsodálni. A régi búto-
rokkal berendezett, a termekhez 
hasonlóan díszített kávézóban na-
gyon finom kávét, süteményt lehe-
tett fogyasztani. Szerettünk volna 
még egy nagynevű történelmi csa-
lád hagyatékához ellátogatni, ne-
vezetesen a nagycenki Széchenyi 
kastélyba, de sajnos, az időnkbe 
már nem fért bele. Majd talán leg-
közelebb. Hiszen van még errefelé 
látnivaló bőségesen.

Persze a shopingolás sem maradhatott el, 
ajándéktárgyakat, sőt, még az út menti 
cipőboltban a szerencsések cipőt is tud-
tak vásárolni. Az égiek nagyon kegyesek 
voltak hozzánk, az idő ragyogó volt. Egy 
tartalmas, szép napot tölthettünk együtt. 
Én nagyon jól éreztem magam.

MJné

Nőnap
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JEGYEK:
Elővételben: 2500 Ft
Helyszínen: 3000 Ft

www.balatonudvari.hu

BALATONUDVARI STRANDSZÍNPAD

2017. AUGUSZTUS 12. 
 21.00 ÓRA

MAGNA CUM LAUDE
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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

Kábelszat-Net 2002: ugyfel@asat.hu, Tel: 87/472-104

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

Házasság:
Recska Andrea és Varga Zoltán

Mészáros Katalin és Szabó László
Sok boldogságot kívánunk!

Születés:
Máy Vivien

Anyakönyvi hírek

Halálozás:

Goóz Istvánné
Varga György

Nyugodjanak békében!

LEHETŐSÉG
ÜTŐS

* A tájékoztatás nem teljes köru, a részleteket keresd a balatongolf.eu weboldalon. balatongolf.eu

Magyar Golf
Szövetségi kártyát

Klubtagságot
a Balaton Golf Clubban
hcp vezetéssel

Ingyenes ütokészletet
a játékok és gyakorlások
alkalmával egy évig

8 órás alap golftanfolyamot
klubpálya-alkalmasságival

1 éves korlátlan
pályahasználatot

Mit nyújt számodra
a Start Kubtagság?

Tanulj meg golfozni!

Játssz egész évben
a Balaton 1. golfpályáján
már 19 000 Ft*/hó/fo árért!


