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Balatonudvari – Csak a régi varázsát megőrizve  
szeretnék fejleszteni a jövőben is 
A strandok fejlesztése mellett a 
község intézményeinek, infrastruktú-
rájának korszerűsítése, ugyanakkor 
a falu hagyományos arculatának 
megőrzése volt a középpontban az 
elmúlt években, és várhatóan így lesz 
ez ezután is, derül ki balatonudvari 
polgármesterével zajlott beszélgeté-
sünkből, amikor ciklusvégi leltárra 
kértük. 

Az elmúlt években sok mindent meg-
valósítottak a terveikből, bár vannak 
olyan dolgok is, amikkel késésben 
vannak kicsit a korábbi elképzelések-
hez képest. A mérleg azonban min-
denképp pozitív, amit a községházán 
kialakított “dicsőségfalon” sorakozó 
oklevelek is bizonyítanak – mondja 
Szabó László polgármester.

– A legfontosabb az volt, hogy a stran-
dokat olyan szintre fejlesszük, amivel 
a legnagyobb kihívásoknak is meg 
tudunk felelni, de közben ne veszít-
sék el az eddigi családias jellegüket 
– szögezi le a polgármester. – Tavaly 
és tavalyelőtt sikerült teljes egészé-
ben megvalósítani az akkor elterve-
zett strandi fejlesztéseket. A huszon-

egy részfeladatból a legfontosabb a 
vizesblokkok olyan szintű felújítása 
volt, hogy akár egy három-négycsil-
lagos szállodában is megfelelő lenne. 
Mindkét strandon megfelelő méretű, 
kapacitású, kellő számú női és férfi 
vécével, zuhanyzóval felszerelt, meg-
felelően takarítható burkolattal ellá-
tott, jól megközelíthető vizesblokkot 
alakítottunk. Mindkettőben van moz-
gássérült vécé, családi öltöző és pe-
lenkázó is. Tavaly jól működtek, csak 
minimális technikai problémánk volt 
velük.

A polgármester a jelentősebb fejlesz-
tések között sorolja még a napozósté-
gek kialakítását, az új játszótereket, a 
kültéri szolár-zuhanyzók és a szabad-
téri sporteszköz telepítését, a wifis in-
ternet kiépítését mindegyik strandon.

– Az udvari strandon 2012-ben építet-
tünk egy játszóházat. Az óriási sikere 
miatt tavaly a fövenyesi strandra is készí-
tettünk ilyent. Ez egy fából készült, lénye-
gében zárt helyiség, de úgy van kialakítva, 
hogy a levegő átjárja. Alul beton helyett 
egy szellőztetett faburkolatot kaptak, hogy 

Szabó László az önkormányzati hivatal virágos kerítésénél – Fotó: Győrffy Árpád

Új parti napozóstégek az udvari strandon a múlt nyáron A minden igényt kielégítő új vizesblokk az egyik strandon Az új játszótér az udvari strandon



2

2019. nyár

a gyerekek fel ne fázzanak. Ugyancsak a 
gyerekekre gondolva mindkét strandon 
szép lidós részt alakítottunk ki nagy ho-
mokozó felületekkel, és az igényeknek 
megfelelően napvitorlás takarást teszünk.

Szabó László szerint a strandok már 
olyan látogatottsághoz, igénybevétel-
hez érkeztek, amikor már el kell gon-
dolkodni azon, hogy innen ne tovább. 
Tavaly 12 százalékkal, tavalyelőtt 30 
százalékkal nőtt a strandok forgalma.

– Ezt a szintet meg kell tartani, a minő-
séget fejleszteni kell, de a mennyiség, a 
látogatószám emelése már nem lehet cél. 
Esetleg időben inkább széthúzva, ahogy az 
időjárás engedi. De arra nem igazán van 
szükség, hogy egyszerre többen jöjjenek 
be. Nem akarunk heringstrandot csinálni.

– Ezt hogyan lehet elérni?

– Elsősorban a díjakkal. Kedvezünk azok-
nak, akik helyben vannak, és próbálunk 
olyan díjrendszert kialakítani, ami eloszt-
ja a terhelést. A két strandunk mindegyi-
ke fizetős, de szerény, nagyon kedvező 
áron, hatszáz forintért használhatják a 
felnőttek. A szabályokat igyekeztünk úgy 
alakítani hozzá, hogy mindenki a legopti-

málisabban szervezhesse a strandolását. 
A jeggyel, illetve karszalaggal naponta 
többször is ki- és be lehet menni, hogy ha 
úgy gondolják, közben hazamehessenek 
ebédelni, vagy más miatt megszakítsák a 
napi fürdést. Ráadásul ugyanaz a karsza-
lag mindkét strandunkra érvényes, így 
akár a nap egyik felét az egyik strandon, 
a másikat a másikon tölthetik. Ugyanígy 
alakítottuk ki a hétnapos jegyünket is, 
ami a megszokott gyakorlattal szemben 
nem egy hétre, hanem hét önálló napra 
szól. Tehát nincs megkötve, hogy ezeknek 
egymás mellett kell lenniük. Kettő, illetve 
három évvel ezelőtt bevezettük a kerékpá-
ros- és a gasztrojegyet. Ezek két órás tar-
tózkodásra adnak lehetőséget, miközben 
a napijegy árának felébe kerültek. Ennyi 
idő alatt a kerékpárosok le tudnak zuha-
nyozni, akár ehetnek, vagy fürödhetnek. 
A gasztrojegyet vásárlók is kényelmesen 
megebédelhetnek, és még nekik is belefér 
egy fürdés ebbe az időbe. Az utóbbi konst-
rukció főleg Fövenyesen népszerű, ahol 
sok nyaralótulajdonos így oldja meg az 
ebédet.

Mint Szabó László elmondta, a jövő-
ben szeretnének beléptetőrendszert 
telepíteni a strandokra, mert ezzel to-
vábbi olyan jegykonstrukciókat tud-
nának működtetni, amelyek a nya-
ralók speciálisabb igényeit is kezelni 
tudják. Most is van például délutáni 
jegy, ami zárás előtt két órával váltha-
tó, de a beléptetővel más ilyen konst-
rukciókra is lehetőség nyílna. Mivel 
ez strandonként 4-5 millió forintba 

kerülne, mindenképp szükségük van 
hozzá támogatásra, hogy megcsinál-
hassák. A nem hivatalos információk-
ra alapozva abban bíznak, hogy a ta-
valyi strandfejlesztési támogatásnak 
lesz egy újabb fordulója. Ha valóban 
így lesz, akkor a beléptetőrendszer te-
lepítése mellett a víz- és villanyháló-
zat modernizálásához, a parti védmű 
javításához, a szeméttartó eszközök 
korszerűsítéséhez, padok, napozó és 
aktív elemek bővítéséhez pályázná-
nak támogatásra.

A strandokkal, pontosabban a 
fövenyesi stranddal kapcsolatos az a 
hír is, hogy a tavasz elején az önkor-
mányzat jelentős területen kivágta a 
nádat.

– A strandok előtt engedélyezik a nád ir-
tását, kiszedését. Sajnos a fövenyesi stran-
don az elmúlt húsz évben ez nem történt 
meg, és így a nádas a két oldalon együtt 
közel száz méter hosszúságban szaporo-
dott el. A biztonságos strandolás érdeké-
ben, és hogy a strand visszanyerje a régi 
nagyságát, úgy döntöttünk, hogy nem 
várunk tovább vele. Minden szükséges 
engedélyt beszereztünk az illetékes ható-
ságoktól, szabályosan, határidőt betartva 
kiszedtük 800-1000 négyzetméter terüle-
ten sásost, a nem térképezett, illetve egy 
helyen az 5/b vagy 5/a jelzésű kiszedhe-
tő nádat. Mivel a nádas közepe szerepelt 
a nádtérképen, azt meghagytuk. Ez elé a 
terület elé kerül a vízre a vízibicikli köl-
csönző és egy vízi játszópark. A strand 

Gyereköböl a napvitorlák oszlopaival a fövenyesi strandon A fövenyesi strand a terjeszkedő nádas kivágása után 

Sokan kihasználják a gasztrojegy kínálta lehetőséget az ebédeléshez
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használható partszakasza a tisztításnak 
köszönhetően kelet felé 15, nyugati irány-
ba húsz méterrel nőni fog.

Balatonudvariban persze nem csak a 
stranddal foglalkoznak. Szabó László 
szerint a falu működtetésénél és fej-
lesztésénél is egyértelműen az az ál-
láspontjuk, hogy a település minden 
része egyformán fontos.

– Mi azt gondoljuk, hogy “Balatonudva-
ri”, a község szűken vett központja, Föve-
nyes és a Mandulás, a Madách utca és a 
többi terület nem csak egy közigazgatási 
egység, nem csak egy önkormányzata, 
költségvetése van, de egy egységes falu 
is egységes közösséggel. Ezért nekünk 
így is kell kezelni. Ennek megfelelően 
úgy gondozzuk a falut, hogy bárhová is 
mennénk, egyformán szépet találjunk. A 
fejlesztéseknél mindenképp ismerni kell a 
település jellegét. Kevés az állandó lakos, 
nagyon sok a nyaraló. Ezernégyszáz in-
gatlannal rendelkezik a település, miköz-
ben az állandó lakosok száma mindössze 
413. Ráadásul ezek közel harmada nem 
is tartózkodik életvitelszerűen a faluban, 
valójában csak ide van bejelentve. A ma-
radék mintegy 270-280 főből további kö-
zel száz diákként, máshol dolgozóként alig 
van itthon. Így az igazán aktív népesség 
200 fő körül van, amiből száz nyugdí-
jas. Jól láthatóan egyre jobban elöregedik 
a falu. Ezért nekünk mindent meg kell 
tennünk, hogy az itt lakás, a letelepedés 
feltételeit javítsuk. Ehhez három dolog-
ban szeretnénk előrelépni. Évek óta nem 
volt jelentős csatorna fejlesztés, a 2000-es 
években épített csatornaszakaszoknál saj-
nos van még olyan rész, ami akkor állandó 
lakossal nem volt lefedve. Közben nőttek a 
csatornával kapcsolatos követelmények és 
igények is, mivel sok olyan nyaraló van, 
aki felújítaná az épületét építési engedély-
lyel, de nem teheti, mert nincs csatornája. 
Közben erős a természetvédelmi nyomás 
is a Balaton védelmében. Ezért az idei 
évben több foghíjas csatornaszakaszt pó-
tolni fogunk, bővítjük a gerincvezetéket, 
elkészítjük a házi bekötéseket. Azokon a 
területeken, ahol rendelkezünk vízjogi en-
gedéllyel, pótlások mellett új szakaszokat 
is ki szeretnénk alakítani. Mintegy 15-16 

szakaszon lesz építés. A munka májusban 
elkezdődik, és remélhetőleg a szezon elejé-
re végzünk is vele.

Lesz egy teljesen új települési terület is 
Fövenyesen a volt kemping területén. 
Az egyik részén magánberuházásban la-
kópark épül majd, a másik felén pedig 
az önkormányzat szeretne családi házak 
számára területet kialakítani. Ehhez egy 
16-17 ezer négyzetméteres lakóövezeti fej-
lesztési területtel rendelkezünk. A tervek 
szerint erre 10-15 családiházas lakóingat-
lant lehet majd építeni ide. Pillanatnyilag 
tervezés és engedélyeztetés alatt van ez a 
program. Zajlik a szükséges területrende-
zés. Egy teljesen új utat, a Bartók Béla ut-
cát jelöltük ki hozzá. A közműtervek meg-
vannak, de beletelik még egy kis idő, amíg 
megvalósulhat. A település infrastruktú-
rájának állapotát próbáljuk javítani azok-
ból a hazai támogatásokból, amikhez az 
utóbbi években lehet hozzájutni a vízelve-
zető csatornák, járdák és más belterületi 
utak felújítására és egyéb önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására. Már négy nagy utcával végeze-
tünk, egy részben felújítottunk, és meg-
csináltuk a kultúrház központi-fűtését is 
ebben a programban.

A polgármester elmondta, hogy a ter-
veik között szerepel a jelenlegi hivata-
li épület cseréje is, át szeretnék költöz-
tetni a kultúrházba.

– Az épületet pályázati támogatásból 
és saját erőből olyan komplexummá fej-
lesztenénk, amiben az edzőteremtől a 
könyvtárig, a rendezvénytértől az önkor-
mányzati hivatal kirendeltségéig mindent 
tartalmazna. Ehhez a hatalmas tetőteret 
építenénk be, ahol hat irodát alakítanánk 
ki. Új vizesblokkot kapna az alsó szint, 
átalakítjuk a színpadot, felújítanánk a 
burkolatot, a vízvezetékeket, fűtést, lecse-
rélnénk a nyílászárókat, az északi oldalra 
egy irattárat építenénk. Az épülettől nyu-
gatra egy közösségi teret szeretnénk kiala-
kítani, ahová az összes rendezvényünket 
odavihetnénk. Érvényes építési engedély-
lyel rendelkezünk a munkához. Ha az idén 
nyerünk rá pénzt a magyar falufejlesztési 
programban, akkor az ősszel el lehetne 
kezdeni. A falu érdeke, hogy mielőbb meg-
valósuljon, mert a jelenlegi hivatali épület 
nagyon elavult, drága a fenntartása, más-
részt eleve célszerű lenne összevonni a 
funkciókat, mert úgy sokkal egyszerűbbé, 
hatékonyabbá és olcsóbbá válna a működ-
tetés.

Rövidesen megújul a község kato-
likus és református temploma és a 
hozzájuk kapcsolódó temető ravata-
lozója is. Ehhez mindkét gyülekezet 
támogatást nyert, és a költségekhez 
az önkormányzat is jelentős összeggel 
hozzá fog járulni.

– A református templomnál jelentős hom-
lokzati felújításra, komplett tetőhéjazat 
cserére lesz szükség, a belső villanyháló-
zatot és a külső megvilágítást is korsze-
rűsíteni kell. A bencés apátsághoz tartozó 

Az egykor népszerű kemping helyére családiházas ingatlanokat terveznek 

A tetőtér beépítésével itt kapna helyet az önkormányzati hivatal is 

Megújult a Kerkápoly utca járdája is                                                                                       A református-templom a vászolyi útról
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katolikus templomnál fel kell újítani a ke-
rítést, a lépcsőt, a világítást. Harminc éve 
vár a település a ravatalozó megújításá-
ra is. Most mondhatnánk, csoda történt, 
mert elindult az engedélyeztetése. Hang-
súlyozom, nem pusztán egy ravatalozóról 
van szó, ami persze önmagában is nagyon 
fontos, hanem a templomok és a szív ala-
kú sírköveket tartalmazó temető által al-
kotott együttes fontos eleméről. Ennek 
megfelelően szív alakú lesz az alaprajza. 
Az épület maga egy csonka kúp lesz a déli 
oldalán egy nagy kereszt alakú üvegezett 
nyílással, amin keresztül a fény minden 
nap körbejár a kupolában. Talán pár hó-
napon belül rendelkezni fogunk érvényes 
építési engedéllyel, és akkor már joggal 
pályázhatunk a magyar falu programban 
a támogatásért. Mivel az építési költség 
negyvenmillió felett várható, mindenkép-
pen szükség lesz hozzá valamilyen támo-
gatásra.

A polgármester elmondta, hogy van 
két olyan sürgető feladat is, aminek 
megoldásához pillanatnyilag nem lát-
nak megfelelő forrást. Az egyik a már 
említett temető egyedülálló szív alakú 
sírkövei.

– Ezek a sírkövek egy viszonylag puha, jól 

faragható anyagból készültek, így néhány 
száz év alatt elporladnak. Ráadásul ha va-
lami sérülés éri, akkor felgyorsul a romlás, 
mert befolyik a víz a résekbe, majd lefagy 
és leesik róla egy darab. Különösen káro-

sodik a szív alakú formának az alsó fele, 
ahol lecsorog a víz róla. Óhatatlanul érik 
mechanikai sérülések is, mert egyesek be-
mennek hozzájuk a temetőbe. Restaurálni 
kellene a sírköveket, kőtárat kellene kiala-
kítani nekik, mert ha nem történik sem-
mi, el fog veszni ez a különleges érték, és 
a következő generáció már nem fogja lát-
ni. Sajnos nekünk reményünk sincs arra, 
hogy a szükséges pénzt előteremtsük.

A másik ilyen ügy a Vászolyt Balaton-
udvarival összekötő, mintegy négy 
kilométer hosszú út felújítása.

– Nagyon furcsa helyzet, hogy egy ilyen 
fontos út, ami Vászolyt a Balaton-parttal 
összeköti, nem a közútkezelő, hanem a két 
önkormányzat tulajdonában van. Mivel 
az út szélessége nem éri el az előírt mini-
mális szélességet, át sem adhatjuk kezelés-
re. Ugyanakkor támogatást sem kapunk 
hozzá, mivel nem belterületi út. Afféle 
mostohagyerek. Minket ez a helyzet bor-
zalmasan érint, mert közvetlenül, illetve a 
vonzás körzetben közvetett módon mint-
egy 1300 olyan zártkerti ingatlan van, 
aminek a megközelítéséhez ezt igénybe ve-
szik. Pluszba még ezen az úton járnak le a 
vászolyiak, de sokszor még a pécselyiek is 
a partra. Viccből már arra is gondoltunk, 
hogy útpénzt szedünk Vászollyal közösen. 
Persze ezt sem tehetnénk meg, mert ehhez 
meg nem megfelelő a minősége. Pillanat-
nyilag nagyon megoldhatatlannak tűnik 
ez a kérdés számunkra.

Szabó László zárásként arról beszélt, 
hogy készül a település új rendezési 
terve.

– Ebben igyekszünk minden igénynek 
megfelelni. A fő célunk, hogy Balatonud-
vari megtartsa vonzerejét, fejlődjön, szé-
püljön, de közben meg is tartsa azt miliőt, 
jelleget, amiért sokan szeretik. Úgy kell 
fejleszteni, hogy a csend és nyugalom to-
vábbra is balatonudvari szlogenje marad-
jon. Ez a varázsa – mondta a polgármes-
ter.

Fotók és cikk: Győrffy Árpád

A katolikus-templom a bicikliútról 

Lehet, hogy mi látjuk utoljára még viszonylagos épségben az udvari temető különleges szív alakú sírköveit?! 

Ennek sajnos már nem sok kell, hogy teljesen tönkremenjen 

A Balatonudvarit és Vászolyt összekötő út fenntartása meghaladja a két önkormányzat teherviselő képességét 
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Tisztelt Lakosok és Nyaraló Tulajdonosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balatonudvari 
község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. július 13-án, szombaton de. 10.00 órakor éves la-
kossági közmeghallgatást tart. 

A helyszín: Kultúrház, Kerkápoly u. 23.  

Tervezett napirend: 

1./ A település közbiztonságáról szóló beszámoló megtar-
tása és rendőrségi tájékoztató

2./ Tájékoztató az Önkormányzat elmúlt évi tevékenysé-
géről és a 2019. évi fejlesztési lehetőségekről, elképzelések-
ről, valamint a Balatonudvari Kirendeltség működéséről.  

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

TÁJÉKOZTATÓ A BALATONUDVARI ÉS A FÖVENYESI STRAND 2019. 
NYÁRI NYITVATARTÁSÁRÓL ÉS A STRANDI JEGYÁRAKRÓL
Mindkét települési strandunk a 2019. nyári szezonban jú-
nius 1-től augusztus 31-ig, naponta reggel 8.00 órától este 
19.00 óráig tart nyitva. 

Strandjaink fizetős strandok, a strandok használatáért be-
lépőjegyet kell fizetni az alábbiakban olvasható táblázat-
ban foglaltak szerint. 

A belépőjegyek megvásárolhatók készpénzes, bankkár-
tyás és OTP Szép Kártyás fizetési módokkal egyaránt. 

A kerékpáros és gasztro- jegyek változatlanul igénybe ve-
hetők, melyek esetében a strandi tartózkodás időtartama: 
2 óra. A hosszabb idejű strandi tartózkodás jegyváltási kö-
telezettséget von maga után!

17.00 óra után félárú kedvezményes jeggyel mehetnek be 
a strandolni vágyók, illetve a diák és nyugdíjas kedvezmé-
nyek is igénybe vehetők egész napos belépést biztosítva. 

A nagy sikerű heti bérlet konstrukciónk is változatlanul 
hét alkalomra szól, így rossz idő esetén későbbi időpont-
ban is igénybe vehetőek strandi belépésre. 

A strandokra ismételt belépést a belépőjegy felmutatásá-
val lehet kérni, a korábban erre a célra használt karszalag 
rendszer folyamatosan megszüntetésre kerül az idei nyári 
szezon alatt. 

STRANDI BELÉPŐ JEGY ÁRAK:

Belépő megnevezése Felnőtt
Kedvezményes 

(diák, nyug-
díjas)

Családi 
jegy

(2 felnőtt, 2 
illetve több 
gyermek)

17.00 óra 
utáni  

kevezmé-
nyes jegy 

egységesen 
/fő

Kerékpáros 
/Gasztrojegy

felnőtt és 
gyerek egy-
ségesen/fő

Napi jegy
8.00 – 19.00 óráig 600 Ft 400 Ft 2.000 Ft 300 Ft 300 Ft

Heti bérlet
(hét alkalomra szóló) 3.600 Ft 2.000 Ft - - -

Szezon bérlet 15.000 Ft 8.000 Ft - - -

Mindkét strandunk család - és kerékpáros barát strand!

A pihenéshez, strandoláshoz felújított WC-mosdó, hideg 
vizes zuhanyzó helyiségek, fedett öltöző helyiségek, kül-
téri szolár zuhanyzók és kültéri öltözőhelyiségek, kerék-
pártárolók és értékmegőrző áll a vendégek rendelkezésé-
re. Kisgyermekes családok pelenkázó helyiséget és öltözőt 
vehetnek igénybe. 

A szabadidő tartalmas eltöltéséhez minősített gyermek-
játszóterek, gyermek animációs foglalkoztató helyiségek 
találhatók strandjainkon. A Balatonudvari strandon olva-
sósarok, strandröplabda pálya, focipálya, kültéri fitness 
sporteszközök nyújtanak kelleme szórakozási és kikap-
csolódási lehetőségeket. A Fövenyesi strandon strandröp-
labda pálya, focipálya, lábtenisz pálya és kültéri fitness 
sporteszközök szintén a nyári strandolást színesítik. 

A vízi fürdőzés élményéhez kapcsolódó további szolgálta-
tásaink, a vízben elhelyezett vízi sporteszközök: kosárlab-
da palánkok, vízilabda kapuk, vízen lebegő napozóstég és 
a part teljes szélességében kiépített napozó stég használati 
lehetőségek Balatonudvari strandunkon. 

Fövenyesen új vállalkozói szolgáltatásként vízi játék park 
várja a gyermekeket és a játékos kedvű felnőtteket új vizi 
élményre. 

Mindkét strandon vízi napozó stégen is lehet napozni. A 
strandokon homokos gyermek pancsoló, lidó rész várja a 
legkisebb fürdőzőket. Felhívjuk a strandolók figyelmét, 
hogy a lidókat csak fürdőpapucsban látogassák, az esetle-
ges kavics okozta sérülések elkerülése érdekében! 

Mozgássérült vendégeink akadálymentesített vízi bejáró 
rámpát vehetnek igénybe a vízbe jutás megkönnyítésére, 
szintén mindkét strandunkon. Akadálymentesített WC-
vizesblokk rész is rendelkezésükre áll. Strandjainkon in-
gyenes wi-fi internet szolgáltatás és díjmentes közérdekű 
információs hangosbemondó szolgáltatás üzemel. 
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Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető 
Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásár-
lás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, 
ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is 
járó események. Januártól már minden magyarországi 
településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati 
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, 
akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan in-
tézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden 
napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok 
adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi ön-
kormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább 
nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiál-
lítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális tá-
mogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba 
vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon 
tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyin-
tézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban 
állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen 
megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon 
keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhe-
tünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít 
és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, 

úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert 
folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása 
történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kivá-
lasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadá-
sa. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, 
átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímé-
lőbb módon tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelent-
kezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, keres-
kedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online 
űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír 
szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azono-
sítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automati-
kusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. 
A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk 
elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így 
pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális ál-
lapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mel-
lett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbeval-
lással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a  
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el,  
melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

A fürdőzők épségére a vízi mentőszolgálat ügyel, és fősze-
zonban elsősegélynyújtók segítenek az esetleges kisebb 
sérülések, balesetek ellátásában.  

Ingyenes parkolási lehetősséggel közelíthetők meg strand-
jaink, a kerékpártároló használata szintén díjmentes. 

A viharjelzést a meteorológiai szolgálat látja el fényjelzés-
sel. 

A fenti díjmentes szolgáltatások mellett strandjainkon 
vendéglátó egységek széles kínálata és vízisporteszköz 
kölcsönző is áll a vendégek rendelkezésére. 

Kérjük Kedves Strandi Vendégeinket, hogy folyamatosan 

kísérjék figyelemmel a gyermek és felnőtt sport- és kul-
turális események hirdetéseit. A strandi játszóeszközöket 
és kültéri berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően 
használják, óvjuk a strandokat a szemeteléstől, kérjük, 
hogy tartsák tiszteletben a felújított WC-vizesblokk épület 
tiszta és minőségi színvonalát és kulturált módon vegyék 
igénybe ezen szolgáltatásainkat. 

Legyenek vendégeink az idén nyáron is, bízunk benne, 
hogy strandjaink változatlanul nagy örömükre fog szol-
gálni és tartalmas pihenést nyújthatunk az idelátogatók 
számára!

dr. Panyi Szilvia Orsolya 
Balatonudvari aljegyző, kirendeltség-vezető 

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nem-
csak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is 
megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felüle-
ten keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és 

kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. 

Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a 
sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magu-
kat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímé-
lő ügyintézést is.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
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Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő admi-
nisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó 
hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba 
ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül 
szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve 
egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormány-
zati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereske-
delmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyo-
mon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést 
igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, 
bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán 
és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túl-
fizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, 
gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint 
helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylés-
re is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál se-
gítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül 
attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van 
szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen 
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. 

A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényel-
mesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kö-
telezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az 
online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást 
követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználó-
nak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő sze-
mélyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg 
az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle 
ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagya-
téki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormány-
zati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgy-
nevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével 
szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus 
úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon kö-
vethetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, 
így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott 
ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is köny-
nyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az  
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és  
településünk weboldalán is elérhető. 

Egyházi hírek
Nagy ünnepeink a Páduai  
Szent Antal templomban:
- Június 16. - Páduai Szent Antal  
  a templom védőszentje
- Július 7. - A templom felszentelésének  
          80. évfordulója (1939. július 2.)
- Augusztus 15. csütörtök - Nagyboldogasszony
- Augusztus 20. kedd - Szent István király

A 2019-es miserend az utolsó oldalon olvasható! (szerk.)
Lelkipásztori ügyek:
- keresztelő, esküvő, temetés, betegek látogatása stb.

plebania@tihanyiapatsag.hu
+ 36 30 646 6591 (munkanapokon)

Szeretettel, barátsággal várunk minden jó szándékú em-
bert Istenünk házába!

Barkó Ágoston (bencés)

Fotó: Filius István

Már lehet jelentkezni a Szezonnyitó Főzőversenyre, amely a XV. Nemzetközi Anyósfesztivál kísérő  
programjaként kerül megrendezésre. Jelentkezés kizárólag írásban 06.23-ig udvariszervezo@gmail.com címen

Szezonnyitó főzőverseny felhívás
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A posta-tértől Veronán át Hallstatt-ig
– avagy a „négy évszakos” kirándulás –

Az útinapló alcíme az is lehetett 
volna, hogy „Vigyázz mit kívánsz”...  
Mind a fenti mind pedig a lenti cím 
esetében, bőséges magyarázatot fo-
gunk adni a beszámoló folyamán. 

Hát újra felvirradt az a szépséges haj-
nal, amit kis csapatunk minden évben 
annyira vár: A KIRÁNDULÁS reggele!  
Elöljáróban annyit had szabadjon meg-
jegyeznünk, hogy egy kirándulás szer-
vezése, már akkor elkezdődik, amikor 
az aktuális még véget sem ér. Hiszen 
látni kell, az utazóközösség fogadó 
készségét, a csapat-szellemet, a lel-
kesedést. Mindezek mellett pedig, az 
egyik legfontosabb szempontot  Gálffy 
Lacit… Aki, ahogy már többször leír-
tuk már, hihetetlen  szorgalommal  és 
odaadással szervezi ezeket az utakat, 
és ahogy telnek  a napok, és szeljük a 
kilométereket egyre nagyobb elánnal 
veti bele magát az adott programba, 
és egyre inkább együtt él és lélegzik a 
csoporttal. A legjobbat szeretné nyújta-
ni és fejben már az következő évi tervet 
is összeállította. A legelső kirándulás 
alkalmával, amikor Párizsba mentünk 
(szabadjon ennyi kulissza-titkot elárul-
nunk) Laci, egy körülbelül 300 olda-
las vészforgatókönyvet állított össze-, 
amibe a lavina veszélytől, a túszejtésen 
keresztül, a váratlan időugrásig - min-
den szerepelt. Ez, az évek során azért 
jelentősen finomodott.  

Az évek során több kirándulást szer-
veztünk már, a célállomásokat kü-
lönböző szempontok szerint fűztük 
fel.  Voltunk a fények városában, jár-
tunk Monte Carloban, láttunk álta-
lunk kevésbé ismert gyöngyszemeket 
Dél-Franciaországban, és megtekin-
tettük néhányat a mesekönyvbe illő 
Loire-völgyi kastélyok közül.  Most 
próbáltunk egy olyan utat összerakni, 
amelyben két olyan országot választot-
tunk célpontnak, amelyet gyakorlati-
lag mindenki ismer. Mindenki szeret, 
vagy járt már ott és visszavágyik, és 
nem túl távoli-éppen ezért szélesebb 
közönséget céloz meg.  Ami romanti-

kus és fenséges: Olaszország és Auszt-
ria.  Úgy gondoltuk mindnyájunknak 
kevesebb munkát fog adni ez a feladat. 
Szokás szerint felvázoltuk Gálffy La-
cinak az elképzeléseinket. Ebben sze-
repeltettünk minden klisét, ami egy 
valamire való romantikus filmben elő-
fordulhat.  Mindannyiunkat megérintő 
zarándoklat, könnyfakasztóan roman-
tikus helyszín, titokzatos várkastély, 
fenséges osztrák Alpok, csillogó hegyi 
tavak, kék égbolt, zöldellő domboldal 
(ha tehenek legelésznek rajta muskát-
lis házak előtt, az még jobb , hósipkás 
hegycsúcsok,  és amivel az őrületbe 
szoktuk kergetni, idézem: „ Nem tu-
dom Laci, meg még valami izgi!” 

Igen ám de a sors úgy akarta, hogy 
csavar egyet-kettőt a  történeten.  Az 
általunk felvázolt forgatókönyvet Laci 
tökéletesen színpadra állította. Ne-
vezetesen, az út már kb. novemberre 
frankón összeállt, és mi elégedetten ké-
szültünk a karácsonyra. Ám, úgy feb-
ruár táján sajnálatos módon, azt kellett 
tapasztalnunk, hogy Laci az időjárásra 
nem tud hatni. Egyelőre. Kisebb ideg-
roham közepette telefonált úgy márci-
us táján, túl egy gyenge vizsgaidősza-
kon, hogy április végéig nem nyitják 
meg a hegyi utakat. Két választás volt, 
vagy az időpontot tesszük át, ami szin-
te senkinek nem volt jó, vagy egy-két 
úti célt átkonvertálunk. Az mindenki 
számára úgy gondoljuk kiderült, hogy 
ez utóbbi történt.  Azt már felesleges 
részletezni ennyi szépség, és ennyi él-
mény után, hogy mi lett volna ha…… 
Mert így volt tökéletes ahogy volt. 

1. nap : Egy Mindannyiunkat  
megérintő zarándok-hely: Padova

Fentiekről, szerencsére az indulás reg-
gelén, a bőröndjeiket lelkesen tologató 
és egymást vidáman üdvözlő útitársa-
inknak szerencsére - halvány fogalmuk 
sem volt.  Kirándulásunkat, a megszo-
kott ritmus szerint kezdtük meg a tiha-
nyi révnél: reggeli, welcom-drink, és 
végül mosdó. Annyira vitt bennünket 

a lelkesedés, hogy észre sem vettük, 
és máris átsuhantunk Szlovénián és a 
délutáni órákban megérkeztünk első 
állomásunkra Padovába. A Prato del-
la Vallén sétáltunk keresztül, amely  
hatalmas és gyönyörű tér, közepén 
egy szigettel, körben pedig azoknak 
a nevezetes személyeknek a szobra 
akiknek bármiféle kötődésük van Pa-
dovához, illetve az egyetemhez (oda 
járt, vagy adományozott stb.) . Magyar 
vonatkozása is van a térnek- itt látha-
tó Báthory István  erdélyi fejedelem 
szobra is.  Innen a bazilikába vezetett 
az utunk, ahol lehetőségünk nyílt meg-
nézni Szent Antal sírját, illetve körbe-
járni a templomot, a gyönyörű belső 
udvart, valamint a kerengőt.  Megte-
kintettük egy kis kápolnáját is, ahol 
Ágoston atya celebrált egy misét. Itt 
szabadjon annyi kitérőt tennünk, hogy 
a megszokott csapatból hiányzott vala-
ki - Gura János, aki előző két úton ked-
ves sofőrünk volt. A szentmisén róla 
emlékeztünk meg. 

A mise után tettünk egy kellemes vá-
rosnéző sétát. Megnéztük a városhá-
zát, az impozáns Padovai Egyetem 
belső udvarát, valamint a piacteret.  
Pluszban kaptunk egy kellemes (itt 
még) szinte nyári esőt. De ezt egyál-
talán nem bántuk, mert így legalább a 



9

2019. nyár

hangulatos árkádok alatt sétálhattunk 
a Prato della Valléra.  Padovától nem 
sokat kellett utaznunk Verona külvá-
rosáig, ahol aznap esti szállásunk volt.  
A szobák elfoglalása után mindenki jó-
kedvűen ült le vacsorázni. Egy finom 
pohár olasz bor mellett elbeszélget-
tünk aznapi élményeinkről. Megkós-
tolhattuk az eredeti olasz minestronét, 
egy könnyű konfitált csirkét és igazi 
tiramisut. Lacitól még lefekvés előtt 
megkaptuk az utasításokat a másnapi 
reggelire vonatkozóan, többek között 
azt, hogy vegyük figyelembe, rajtunk 
kívül kínaiak vannak még a hotelban. 
Finoman utalt ezzel arra, hogy másnap 
talán korábban kellene kelnünk, ha 
nem akarunk a kínaiak egészen érde-
kes reggelizési szokásainak szem és fül 
tanúi lenni… Nem sikerült….

2. Könnyfakasztó romantika  
Veronában

Csak érdekesség képen írjuk le, kedves 
Ázsiai turista társaink tényleg nagyon 
figyelemre méltó étkezését.  Az első 
sokkhatás rögtön akkor éri a reggeliz-
ni vágyó utast, amikor álmosan belép 
az étterembe és meglátja a kávéauto-
mata előtt többszörösen visszakanya-
rodó kígyózó sort. Van ott minden; a 
folyamatosan sorban álló, aki az egész 
asztaltársaságnak viszi a kávét, az 
ínyenc kóstolgató, aki a 3. kapucsínót 
kóstolja meg, a türelmetlen, aki a sor 
állás közben eszi meg a szendvicsét, az 
előrelátó, aki termosszal áll sorban, és 
a pesszimista (vagy gyakorlatias?) aki, 
biztos, ami biztos, sorban állás közben 
a 2in1 kávéját morzsolgatja a kezében.  
Azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, 
látván ezt a képet, hogy simán ren-
deződik a vérnyomás a reggeli kávé 
nélkül is.  Főleg ha hozzátesszük, 
hogy vannak az úgynevezett nevető 
harmadikak is, akik nem kávéznak, 
ezért szép csendben mindeközben ki-
fosztják a gyümölcslé automatát.  Na, 
rendszerint ilyenkor érkeznek meg ba-
rátságosan mosolygó ázsiai barátaink. 
Szemrevételezik a terepet, céltalanul 
felemelgetik a fedőket, szemrevétele-
zik a sonkát, a sajtot. Aztán szednek 
hozzá csokis croissant-ot. Majd a kö-
vetkező körben azért tesz hozzá rán-
tottát egy jó kis házi lekvárral és sült 
kolbászt, kísérőnek pedig kakaós kalá-

csot majszolnak hozzá. Akadt olyan is, 
aki leöblítette müzlis joghurttal.  Ezen 
a ponton azért elgondolkodtunk, hogy 
Ők vajon, hány órát utaznak a követ-
kező pihenőig...  És higgye el a kedves 
olvasó, ez nem vicc és nem túlzás. Így 
van! Komolyan. 

Eme kalandos reggeli után nekiindul-
tunk, hogy bevegyük Rómeó és Júlia 
városát.  A turista buszok parkolója , 
a városközponttól picit távolabb esik, 
ezért innen helyi járattal folytattunk 
utunkat a belváros felé.  Mindazonáltal 
annyit szabadjon megjegyezni, hogy 
a menetrend elég sajátos ritmusú. Jó 
hangulatban szálltunk le a veronai 
arénánál. Belülről sajnos nem tudtuk 
megtekinteni, mert már a híres veronai 
operafesztiválra készültek elő. Annyit 
érdemes tudni róla, hogy külső felépí-
tésében nagyon hasonlít a Római Co-
losseumra.  

Maga a város viszont, semmihez sem 
hasonlítható. Egy ékszerdoboz! Em-
berléptékű, ugyanakkor mozgalmas, 
magával ragadó és mégis számtalan 
meghitt kis szegletet rejt.  Ilyen maga 
Júlia erkélye- is kívülről nem hival-
kodó. Egy pici kapualjban megbúvó 
romantikus kis reneszánsz épület, 
amelynek látszólag egyetlen dísze 
maga az erkély, és a kapualjat elborító 
szerelmes üzenetek sora.  Higgyék el, 
az udvaron állva senkit  nem érdekel 
mi a történet alapja, valóság-e vagy vá-
rosi legenda hanem Shakespeare zseni-
alitása, amely hallhatatlanná tette a két 
fiatalt, akik  (szentül hittük) itt esküd-
tek örök szerelmet egymásnak.

Sajnos kénytelenek voltunk kirángatni 
magunkat a romantikából, és követni 
Lacit a városon át, és lesétálni a folyó 
partjára. Az Adige mellett állva, párat-
lan szépségű panoráma tárult elénk, 
amit gyorsan fel is használtunk egy 
mosolygós csoportkép készítésére.  Va-
lamint Gálffy Laci meggyőzésére, hogy 
a menet közben futólag látott, és a fan-
táziánkat felcsigázó piacot - okvetlenül 
részletesen is látnunk kell. Végül kis 
győzködés után sikerült kialkudnunk 
egy rapid vásárlást... Ezt szó szerint 
kell érteni, mert kb. 10 perc alatt sike-
rült mindenkinek a következő 5 napra 
való suvenir vásárlást elrendeznie. 

A látottakkal és a rakományainkkal 
megelégedetten sétáltunk vissza a fő-
térre. Útközben, találkoztunk a Szent 
Márk ünnep felvonulóival is.  A sok 
színes ruhás zászlóval integető felvo-
nulót nehéz lenne felsorolni, de egy 
kis társaságot hadd emeljünk ki, akik 
ki tudja mi okból (erre kivételesen még 
Gálffy Laci sem tudott választ adni), de 
a Katyusát énekelték olaszul (hogy a 
klasszikus vagy a kombinát fogós vál-
tozatot, arról kisebb vita alakult ki…)

Időközben visszatértünk az aréna előtti 
térre, ahol kaptunk egy kis szabadidőt. 
Ezt mindenki kedve szerint tölthetett 
el- az eredeti olasz pizzát és fagyit, va-
lamint a spritzet viszont kötelező volt 
megkóstolni. 

Szabadidő után, a helyi járatos busz-
ra várva , a busz érkezése előtt kb. 1 
perccel, riadtan vettük észre, hogy 
voltak  olyanok, akik fakultatív prog-
ramként elindultak megkeresni Róme-
ót a felvonulók tömegében.  Beállítva 
ezzel Gálffy Laci vérnyomását egész 
napra hogy a több ezres népünnepély-
ből hogyan válogatja ki Őket.  Végül 
minden szerencsésen alakult, otthagy-
tuk Rómeót, hogy célba vegyük  Ötzit 
Bolsano-ban. Mivel az időpont előre 
lett foglalva, volt egy kis plusz izga-
lom, hogy időben érünk- e Bolsanoba, 
megtekinteni a jégbe fagyott vadászt 
a régészeti múzeumban.  Miközben 
Bolsano meseszép főterére sétáltunk, 
hogy eltöltsünk szabadidőnket elfilo-
zofáltunk az idő múlásán... 
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Igazából valahol hátborzongató, ahogy 
az egyik legkedvesebb útitársunk, 
mindenki Misije megjegyezte: „Ez az 
ember ugyanúgy jégbe volt fagyva, 
mikor Jézus megszületett, és akkor 
is mikor megbukott a Római Biroda-
lom”.  Ehhez csak annyit engedjenek 
még megjegyezni, hogy 500 év múlva 
is meg fogják nézni az emberek, akik 
ugyanerre gondolnak majd. 

Mielőtt szállásunkra értünk volna, 
Dél-Tirol egyházi központját, Brixent 
tekintettük meg.  A székesegyházban 
tett látogatásunk után, mit sem törőd-
ve a csöpögő esővel, kiültünk a főtérre 
fagyizni és sörözni.

Az aznapi szállásunk Gscnitz-ben, a 
Hotel Kirshdachban volt.  Aki járt már 
Ausztriában, az pontosan tudja, hogy az 
ausztriai szállásoknak van egy rendkí-
vül sajátos bája. A Hotel Kirshdachnak 
is volt... Megtetézve azzal, hogy ma-
gyar a tulajdonosa magyar, és János-
nak hívják. Mindez, a fogadtatáson és 
a vendéglátáson is érezhető volt.  Ne-
vezetesen: mi voltunk a hotel egyetlen 
vendégei. Nem kellett tolonganunk a 
liftnél, és a vacsoránkat is kényelmesen 
fogyaszthattuk el, a tulajdonos maga 
szolgált ki bennünket.   Ráadásul egy 
olyan étteremben, melynek minden 
oldala üveg, és ráláthattunk az áhított 
hósipkás hegycsúcsokra is, miközben 
aperitívünket kortyoltuk és aznapi 
élményeinket rendeztük.  A vacsora 
minden elképzelhető várakozásunkat 
felülmúlta. A finom húsleves után,  ti-
roli szeletet kapunk. Ezt Ágoston atya 
úgy aposztrofálta - hogy a rántott hú-

son rajta volt egy komplett reggeli. 
Nevezetesen: Tükörtojás, sült szalonna 
és pirított hagyma. Mellé petrezsely-
mes krumplit kaptunk, és legalább tíz 
féle salátából lehetett választani. Desz-
szertként pedig tiroli rétes volt vanília 
öntettel. Azt hiszem senkinek sem le-
hetett hiányérzete semmilyen tekintet-
ben, sem amikor nyugovóra tért. Egy 
kívánságunk volt csupán: Legyen reg-
gelre bazi nagy hóakadály, hogy egy jó 
ideig itt ragadjunk.

3. nap Hósipkás hegyek,  
Titokzatos várkastély: Innsbruck  
és a Tratzberg-i kastély

Mivel sem kínai csoport nem volt előt-
tünk, sem lavina nem torlaszolta el az 
utat indulás előtt 10 perccel mindenki 
fitten kipihenve a bőséges, kényeztető 
reggelitől (ahol a számtalan inni valón 
kívül még hideg tea is volt) eltelve iz-
gatottan várta az indulást. Aznapi első 
úti célunk Innsbruck volt. Útban a vá-
ros felé buszozva riadtan konstatáltuk, 
hogy az első benzinkútnál Ágoston 
atya leszállt a buszról. A riadt kérdé-
sekre a rá jellemző derűvel megnyug-
tatott mindenkit, hogy holnap jön is 
vissza, de egy történelem verseny mi-
att Kismartonba kellett mennie. Akkor 
még nem tudtok, hogy a benzinkútnál 
parkoló Jeromos atya nemcsak Őt, de a 
jó időt is elvitte. 

Innsbruckban egy városnéző sétát tet-
tünk. A séta során megtekintettük töb-
bek között a város egyik jelképét az 
aranytetős házat. Erről annyit érdemes 
tudni, hogy Miksa császár ide várta 
második feleségét és az Ő tiszteletére 
díszítették ki arannyal az épületet. Ez 
az ikonikus épület azóta több helyen 
is fontos szerepet kap. Például: a téli 
olimpia sánc-ugrás számát rendezték 
itt és a pályát pont úgy tájolták, mintha 
a versenyző a háztetőre ugrott volna.  
Megtekintettük még Andreas Hofer Ti-
roli szabadságharcos szobrát, aki Tirol 
függetlenségéért harcolt.  Szabadidő-
ben lehetőség nyílt még megtekinteni 
a székesegyházat, a parkot valamint az 
Inn folyó partját. 

Mire Tratzberg várkastélyához értünk 
az időjárás eléggé változatos arcát mu-
tatta. A nap hol kisütött, hol pedig az 
eső csepegett. Kis csapatunk lelkese-

désén ez mit sem lohasztott le.  Ehhez 
nagyban hozzájárult az, hogy a hegy 
csúcsán álló tratzbergi várkastélyhoz 
vezető utat nem gyalog, hanem kisvo-
nattal tettük meg.  A kastélyba belépve 
igazi időutazásban lehetett részünk. 
Az eredetileg I. Miksa császár tulajdo-
nába lévő épület mai tulajdonosa az 
Enzenberg család leszármazottja üd-
vözölt bennünket virtuálisan. Terem-
ről teremre haladva hallhattuk a család 
egy korábbi tagjának beszámolóját az 
adott teremről, amely egészen I. Mik-
sa Császárig vezetett vissza. A császár 
családfájának egy külön termet szen-
teltek, ahol a falra és a plafonra freskó 
– szerűen felfestve tekinthettük meg a 
Habsburgok kiterjedt családfáját.   Tel-
jes képet kaptunk így a kastély, múltjá-
ról. Annyit még feltétlenül szeretnénk 
elmondani, hogy az épület mai álla-
pota hűen tükrözi az egykori formát, 
amelyet kifogástalan állapotban őriz-
tek meg. 

Aznapra még volt egy célpontunk 
Kufstein városa.  Itt szabadprogram 
keretében lehetőség nyílt a ma mú-
zeumként üzemelő várbörtönt , vagy 
egy sétát tenni a városban.  Sajnos a 
rossz idő közbe szólt, így Kufstein vá-
rát nem tudtuk megtekinteni.  Pedig 
számos magyar vonatkozása van, sok 
honfitársunkat zárták e falak. Itt rabos-
kodott többek között, Zrínyi Ilona, de 
Rózsa Sándor is.  A rossz idő nem vet-
te el kedvünket így a szabadidőt ki-ki 
igyekezett a számára leghasznosabban 
eltölteni. 

Az aznapi szállásunk Abtenauban volt, 
a Hotel Abtenauerben. Itt ugyan nem 
mi voltunk az egyedüli vendégek, de 
a szálloda itt is rendkívül hangulatos 
volt, a személyzet pedig magyar.  

A szobák elfoglalása után lelkendezve 
léptünk ki az erkélyre, örömmel kons-
tatáltuk, Lacinak újabb kívánságunkat 
sikerült teljesítenie, a kéznyújtásnyira 
lévő hósipkás hegyeket és a felettük 
kéklő égboltot. Boldogságunkat csak 
növelte, mikor a szomszédjaink is ki-
léptek az erkélyre és örültünk egymás-
nak. Megjegyezzük a szobabeosztást is 
hallottuk, mégis nagy volt a boldogság 
és a vacsora előtti Welcome-drinkeket 
is elfogyasztottuk. 
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           Júli. 6. 10:00 • A SÜNDISZNÓ • Nyáry Detti és tűzkő sáNDor bábelőaDása •
	 				Magyar	népmese	feldolgozás,	ritmushangszerekkel,	óriás	péklapát	bábokkal,	gyönyörű	népdalokkal	és		 	
										bátor	gyermekszereplőkkel.	A	szegény	ember,	a	bolondos	király	és	a	zsugori	boltos	nem	is	gondolják,	hogy	
					a	kis	sünnek	tett	felelőtlen	ígéretük	micsoda	bonyodalmakba	sodorja	őket!	Megbecsüljük-e	mindazt	az	igazi		 	
							értéket,	ami	körbevesz	minket?	Sok	közös	mókával,	dallal	és	tánccal	keressük	a	választ	a	kérdésre.

   Júli. 13. 10:00 • A HERCEG ÁTKA • Nyáry Detti és tűzkő sáNDor bábelőaDása •
Interaktív	mese	magyar	népdalokkal,	fakanál	bábokkal,	ritmusjátékokkal,	tánccal,	nevetéssel.	A	sündisznó	című	
									interaktív	népmese	folytatásának	is	tekinthető	előadásban	fény	derül	a	titokra,	hogy	miért	varázsolták
	 			sündisznóvá	a	herceget.	Kinek	az	átka	sújtott	le	rá,	és	vajon	mit	követett	el,	hogy	így	kelljen	bűnhődnie?	
	 				Visszaforgatjuk	az	idő	kerekét,	és	egészen	a	herceg	gyermekkoráig	repülünk.	

         Júli. 20. 10:00 •	A ZÖLDSZAKÁLLÚ KIRÁLY	• ziráNó szíNház bábelőaDása • 
        

		A	nyughatatlanul	vándorló	zöldszakállú	király	felelőtlen	ígéretet	tesz	a	szakállát	el	nem	eresztő	ördögkirálynak;		
				átengedi	neki	azt,	amiről	nem	tud	a	birodalmában.	Igen	ám,	de	nem	is	sejti,	hogy	míg	ő	úton	volt,	otthon	
							született	egy	fia…	A	fordulatokban,	izgalmakban	gazdag	történet	során	aggódhatunk	a	királyfiért,	
										megcsodálhatjuk	a	szerelmes	királylány	furfangjait,	szurkolhatunk	a	szerelmesek	boldogságáért.

    Júli. 27. 10:00 • RUTKAI BORI BANDA • latoN-latoN balatoN gyerekkoNcert •
        

				Táncos-bábos	gyerekkoncert.	Boriék	zenéjét	a	szülők	is	szeretik,	mert	együtt	tudnak	rá	ropni	a	gyerekekkel.
				Funky,	diszkó,	latin	lüktetések	várják	a	táncoskedvű	családokat	a	koncertre,	ahol	Bori	színes	bábjai	keltik	életre	a		
								mesedalokat.	A	zenekar	Űrdöngölők	című	albuma	nyerte	idén	a	Fonogram	legjobb	gyereklemeznek	járó	díját.

          Aug. 3. 10:00 • KELEKÓTYA HARAMIÁK	• ziráNó szíNház bábelőaDása • 
        

					Gerzson	és	Ödön,	a	két	rettentő	rabló	hiába	tervelik	ki	fortélyos	bűntettek	egész	sorát,	mindig	közbejön	valami.				
							Egyszer	különös	mesébe	keverednek,	és	kénytelenek	hőssé	válni,	ha	akarják,	ha	nem.	A	botcsinálta	vitézek	sajátos
										módszereikkel	próbálják	leküzdeni	a	hősöknek	való	akadályokat.	Minden	a	feje	tetejére	áll,	de	-	mint	minden
	 							igazi	mesében	-	a	hősök	végül	győzedelmeskednek,	még	ha	a	világ	leghíresebb	haramiáiról	is	van	szó.

                     Aug. 10. 10:00 •	VITÉZ LÁSZLÓ ÉS VAS JULISKA •	
	 	 	 	 	 	 							•	Fabók MaNcsi bábelőaDása • 
        

Ismeritek-e	Vitéz	Lászlót?	S	az	ő	csuda	egy	beszédét?	Láttátok-	e,	mint	küzd	nagymamucikája	báli	legyezőjével	sok	
gonoszok	ellen?	S	ha	hallottatok	is	őróla,	ismeritek-e	Vas	Juliskát?	Tudjátok-e,	mint	aprít	pokolfiakat	seperűjével,	s	pusz-
ta	két	kezével?	S	láttatok-e	már	igaz,	szép	szerelmet?	Hát	jertek,	serkenjetek!	Tekintsétek	őket,	kiknek	félelme	nincsen,	
s	kiknek	ölelése	Halált	is	legyőz!	Fabók	Mancsi	előadása	elnyerte	a	8.	Gyermek-	és	Ifjúsági	Színházi	Szemle	fődíját.

     Aug. 17. 10:00 •	GRYLLUS VILMOS KONCERT •	jegyár: 2000 ft
        

										Kedvenc	albumainkról	szólnak	majd	a	dalok.	Arról,	hogy	kik	laknak	egy	erdei	pocsolyában,	hogyan	
	 	 							vadászik	a	vércse,	hova	megy	a	traktor,	vagy	hogyan	énekel	nekünk	a	sárgarigó.	Az	esőről,	
	 	 	 		a	nyárról,	no	meg	arról,	hogyan	indul	a	reggel	és	milyen	ruhát	vegyünk	fel.	Tartsatok	velünk!

     Gyerekprogramok 
  a Fövenyes Kertmoziban   2019

balatoNuDvari-FöveNyes, Mozi utca 1.
 +36 20 418 18 61

		A	programokra	felnőtt	kísérővel	
várjuk	a	gyerekeket.

JEGYÁRAK: 1200 Ft/fő 
Gryllus Vilmos konertre: 2000 Ft/fő
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Vacsorára választhattunk menüt, rán-
tott szeletet rizzsel, vagy sertéspapri-
kást csigatésztával.  Elkortyolhattunk 
egy pohár finom sört a desszertként kí-
nált álmás- illetve barackos túrós pite 
mellé. 

4. nap Csillogó hegyi tavak, zöldellő 
domboldal és egy kis császári  
Romantika, Hallstatt és Bad Ischl

Reggel egy kellemes és egy kellemet-
len hír várt bennünket.  A rossz az volt, 
hogy a kínai csoportot reggelinél itt 
sem úsztuk meg.  A jó pedig az, hogy 
estére vártuk vissza Ágoston atyát és 
reméltük, hogy hozza vissza a jó időt, 
cserébe mi dokumentáljuk az egész na-
pot. 

Az aznapi első állomásunk a min-
denki által nagyon várt festői városka 
Hallstatt volt.  Aki járt ott tudja milyen 
gyönyörű, aki nem az feltétlenül néz-
zen utána mert nem lehet leírni pár so-
ron keresztül. 

Itt jó ismerőseinkkel találkoztunk újra, 
a reggelinél már megismert kínai cso-
porttal… Sokszorosítva… Misink meg 
is jegyezte olyan mintha egy inváziós 
filmben lennénk.  Egyébként ez nem 
véletlen.  Kínában ugyanis, nagyon 
népszerű Hallstatt. A legtöbb kínai es-
küvőt itt tartják. Aki nem tud ide utaz-

ni annak pedig, a tökéletes mását meg-
építették Kínáiban. 

Először felvonóval felmentünk a ki-
látóba, ahonnan csodálatos kilátás 
nyílt a városra.  Itt, egyben láthattuk 
mindazt, amit a kirándulás tervezé-
sekor kértünk Gálffy Lacitól- minden 
szépséget, csillogást, romantikát, festői 
tájat – egyben. Megnéztük a parányi 
templomkertet, a templomot a szár-
nyas oltárokkal, láttuk a csontkamrát. 
Hallstatt speciális elhelyezkedése miatt 
a temetkezési szokások sem hétközna-
piak-a kis férőhely miatt, az elhunytak 
csontjait, számozva, festve, kamrában 
helyezik el. Szabadidőben megkóstol-
tunk minden finomságot, ami a hely-
re jellemző-valami olyasmit is, amit 
a turisták a fagyin kívül bármilyen 
mennyiségben képesek befogadni: ne-
vezetesen a kávét! Itt, Hallstattban, a 
mogyorós, habos kávéhoz a bögrét is 
odaadják ajándékba.  A hallstatt kávé 
mellé pedig, habroló is dukált- meny-
nyei volt!

Jókedvűen folytattuk utunkat Bad 
Ischl felé.  Itt annyi kitérőt szabadjon 
tennünk, hogy indulás előtti este mikor 
a végső simítások folytak Gálffy Laci 
annyit megjegyzett, hogy a Kaiser-vil-
la kertje lenne az eredeti célpont, de 
biztos, ami biztos Ő foglalt egy tárlat 
vezetésre is időpontot. Hátha locsog-
na az eső. No persze, mondtuk, hihi… 
Miért locsogna? De locsogott. Sőt öm-
lött. És hideg is volt.  Megjegyezzük a 
csoportot ez egyáltalán nem zavarta. 
Gálffy Laci viszont kisebb idegroha-
mot kapott azon, hogy bennünket ez 
biztos zavar.  Ezért egymás megnyug-
tatására közösen indítványoztuk, hogy 
üljünk be a Zauner cukrászdába és 
együnk egy finom ischlert, igyunk egy 
capuccinót vagy egy snapszot, mele-
gedjünk meg a foglalt időpontunkig. 
Ugyanis más csoport hasonlóképpen 
járt, mint mi. És ez némi kavarodást 
okozott a Villában. 

 A szabadidő végén, a cukrászdából 
kilépve örömmel konstatáltuk, hogy 
Ágoston atya elküldte nekünk a nap-
sütést köszönet képen, hogy mi do-
kumentáltuk számára az egész napot.  
Hú mennyi mindent le lehetne még 

írni Bad Ischl-ről. Csak a cukrászdáról, 
például az eredeti ischlernek milyen 
finom csoki krémje van (amit megjegy-
zünk kevesen hittek el nekünk), hogy 
a női mosdóban életnagyságú Sissi 
festmény van. Hogy Ágoston atyának 
meglepetésként vettünk egy ischlert 
mert imádja, hogy a Kaisler villa park-
jában sétálva simogatott a napfény.

A Kaiser villa egy része ma is lakott. 
Erzsébet királyné lakosztálya nem lá-
togatható.  Azt a mostani tulajdonos 
használja. A többi terem eredeti búto-
rokkal berendezett. Többek között lát-
tuk a fotelt amit Ferenc József használt 
és az íróasztalát. Nekünk, mint nagy 
Sissi rajongóknak a császárné lakosztá-
lya és a helyszín ahol a császárral egy-
másba szerettek volt, amire a legjob-
ban készültünk. Számtalanszor láttuk 
a Sissi filmeket, betéve tudjuk mind a 
három részt. Pont ezért volt meglepő, 
de ami a legnagyobb hatást tette ránk, 
az nem ez volt. Hanem a császár aszta-
lán fekvő papírlap. Rajta a Szerbiának 
küldött hadüzenet, ami kifordította 
négy sarkából egész Európát, és maga 
a tudat, hogy Ferenc Józsefnek csak 
egy aláírás volt, az utókor viszont tud-
ja, hogy az első világháborút indította 
el vele. 

A délután hátralévő részét, verőfé-
nyes napsütésben töltöttük-sétáltunk, 
fotókat készítettünk.  Szállásunk 
Innerkremsben volt, ahol immár újra 
Ágoston atya is csatlakozott hozzánk.  

           Júli. 6. 10:00 • A SÜNDISZNÓ • Nyáry Detti és tűzkő sáNDor bábelőaDása •
	 				Magyar	népmese	feldolgozás,	ritmushangszerekkel,	óriás	péklapát	bábokkal,	gyönyörű	népdalokkal	és		 	
										bátor	gyermekszereplőkkel.	A	szegény	ember,	a	bolondos	király	és	a	zsugori	boltos	nem	is	gondolják,	hogy	
					a	kis	sünnek	tett	felelőtlen	ígéretük	micsoda	bonyodalmakba	sodorja	őket!	Megbecsüljük-e	mindazt	az	igazi		 	
							értéket,	ami	körbevesz	minket?	Sok	közös	mókával,	dallal	és	tánccal	keressük	a	választ	a	kérdésre.

   Júli. 13. 10:00 • A HERCEG ÁTKA • Nyáry Detti és tűzkő sáNDor bábelőaDása •
Interaktív	mese	magyar	népdalokkal,	fakanál	bábokkal,	ritmusjátékokkal,	tánccal,	nevetéssel.	A	sündisznó	című	
									interaktív	népmese	folytatásának	is	tekinthető	előadásban	fény	derül	a	titokra,	hogy	miért	varázsolták
	 			sündisznóvá	a	herceget.	Kinek	az	átka	sújtott	le	rá,	és	vajon	mit	követett	el,	hogy	így	kelljen	bűnhődnie?	
	 				Visszaforgatjuk	az	idő	kerekét,	és	egészen	a	herceg	gyermekkoráig	repülünk.	

         Júli. 20. 10:00 •	A ZÖLDSZAKÁLLÚ KIRÁLY	• ziráNó szíNház bábelőaDása • 
        

		A	nyughatatlanul	vándorló	zöldszakállú	király	felelőtlen	ígéretet	tesz	a	szakállát	el	nem	eresztő	ördögkirálynak;		
				átengedi	neki	azt,	amiről	nem	tud	a	birodalmában.	Igen	ám,	de	nem	is	sejti,	hogy	míg	ő	úton	volt,	otthon	
							született	egy	fia…	A	fordulatokban,	izgalmakban	gazdag	történet	során	aggódhatunk	a	királyfiért,	
										megcsodálhatjuk	a	szerelmes	királylány	furfangjait,	szurkolhatunk	a	szerelmesek	boldogságáért.

    Júli. 27. 10:00 • RUTKAI BORI BANDA • latoN-latoN balatoN gyerekkoNcert •
        

				Táncos-bábos	gyerekkoncert.	Boriék	zenéjét	a	szülők	is	szeretik,	mert	együtt	tudnak	rá	ropni	a	gyerekekkel.
				Funky,	diszkó,	latin	lüktetések	várják	a	táncoskedvű	családokat	a	koncertre,	ahol	Bori	színes	bábjai	keltik	életre	a		
								mesedalokat.	A	zenekar	Űrdöngölők	című	albuma	nyerte	idén	a	Fonogram	legjobb	gyereklemeznek	járó	díját.

          Aug. 3. 10:00 • KELEKÓTYA HARAMIÁK	• ziráNó szíNház bábelőaDása • 
        

					Gerzson	és	Ödön,	a	két	rettentő	rabló	hiába	tervelik	ki	fortélyos	bűntettek	egész	sorát,	mindig	közbejön	valami.				
							Egyszer	különös	mesébe	keverednek,	és	kénytelenek	hőssé	válni,	ha	akarják,	ha	nem.	A	botcsinálta	vitézek	sajátos
										módszereikkel	próbálják	leküzdeni	a	hősöknek	való	akadályokat.	Minden	a	feje	tetejére	áll,	de	-	mint	minden
	 							igazi	mesében	-	a	hősök	végül	győzedelmeskednek,	még	ha	a	világ	leghíresebb	haramiáiról	is	van	szó.

                     Aug. 10. 10:00 •	VITÉZ LÁSZLÓ ÉS VAS JULISKA •	
	 	 	 	 	 	 							•	Fabók MaNcsi bábelőaDása • 
        

Ismeritek-e	Vitéz	Lászlót?	S	az	ő	csuda	egy	beszédét?	Láttátok-	e,	mint	küzd	nagymamucikája	báli	legyezőjével	sok	
gonoszok	ellen?	S	ha	hallottatok	is	őróla,	ismeritek-e	Vas	Juliskát?	Tudjátok-e,	mint	aprít	pokolfiakat	seperűjével,	s	pusz-
ta	két	kezével?	S	láttatok-e	már	igaz,	szép	szerelmet?	Hát	jertek,	serkenjetek!	Tekintsétek	őket,	kiknek	félelme	nincsen,	
s	kiknek	ölelése	Halált	is	legyőz!	Fabók	Mancsi	előadása	elnyerte	a	8.	Gyermek-	és	Ifjúsági	Színházi	Szemle	fődíját.

     Aug. 17. 10:00 •	GRYLLUS VILMOS KONCERT •	jegyár: 2000 ft
        

										Kedvenc	albumainkról	szólnak	majd	a	dalok.	Arról,	hogy	kik	laknak	egy	erdei	pocsolyában,	hogyan	
	 	 							vadászik	a	vércse,	hova	megy	a	traktor,	vagy	hogyan	énekel	nekünk	a	sárgarigó.	Az	esőről,	
	 	 	 		a	nyárról,	no	meg	arról,	hogyan	indul	a	reggel	és	milyen	ruhát	vegyünk	fel.	Tartsatok	velünk!

     Gyerekprogramok 
  a Fövenyes Kertmoziban   2019

balatoNuDvari-FöveNyes, Mozi utca 1.
 +36 20 418 18 61

		A	programokra	felnőtt	kísérővel	
várjuk	a	gyerekeket.

JEGYÁRAK: 1200 Ft/fő 
Gryllus Vilmos konertre: 2000 Ft/fő
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Jeromos atya maga hozta vissza 
Eisenstadt-ból. Kis csoportunk kis-
sé erőszakosan próbálta meggyőzni, 
hogy maradjon ő is velünk, de legalább 
is fogyasszon el egy vacsorát és pihen-
jen egy kicsit. Jeromos atya ezt moso-
lyogva, de határozottan visszautasítot-
ta, mert korán dolga volt itthon. Akkor 
még nem is tudtuk milyen jól tette. 

Vacsora előtt fenyőpálinkával kínáltak 
bennünket, ami helyi jellegzetes ital. 
Ahogy többen meg is jegyezték másból 
nem is tudnának pálinkát főzni lévén 
semmi mást nem láttunk csak fenyő-
fákat.  A vacsora húsleves, tejszínes 
szelet és nokedli volt valamint desz-

szertként Sacher kocka. Mindenki az 
egész heti élményeit rendezgetve tért 
nyugovóra, nem is sejtve hogy reggel 
micsoda meglepetés vár ránk.

5. nap, Vigyázz mit kívánsz és az  
a bizonyos „Valami Izgi”, Gurk-i 
apátság és Hochosterwitz

Nem tudjuk ki mit érzett mikor kiné-
zett reggel az ablakon, de mi 1-2 pilla-
natig semmit sem, aztán egyszer csak 
kitisztult a kép: fent meghallgatták a 
kérésünket, hóakadály lett.  Sikerült 
tehát minden kívánságot teljesíteni, ha 
kicsit fáziskéséssel is. Reggel 6 órakor 
gyönyörű szép egyenletes hóesésre éb-
redhettünk.   A tájkép olyan volt, mint 
egy karácsonyi képeslap.  Lehet, hogy 
átaludtuk a nyarat és az ősznek egy 
jelentős részét?  Némileg megnyugta-
tott bennünket, hogy reggeli közben 
A sofőrjeink és Gálffy Laci is olyan 
zavarodott volt, mint mi. Videó-tele-
fonok és fotók haza lelkesen mutogat-
va, hogy itt tél van odahaza meg nyár.  
Téli ruhákkal senki nem készült ezért 
vegyesen válogattuk össze a bőrönd 
melegnek ítélt tartalmát.  Jókedvűen 
kacarászva szálltunk fel a buszra és in-

dultunk megtekinteni a Gurk-i apátsá-
got. A Gurk-i apátság építése a legenda 
szerint Szent Hemma nevéhez fűző-
dik. Az apátsági templomban megnéz-
tünk egy legendásan gyönyörű lepelt 
és a Szent sírját.  Mindenki ráülhetett 
a sír melletti csoda tévő kívánságkőre 
és elmondhatta a kéréseit.  Ezek után 
senki ne csodálkozzon tehát, ha Bala-
tonudvariban és környékén beköszönt 
a bőség, egészség, boldogság, gyer-
mekáldás és jólét. Reméljük így lesz. 
Az apátsági templom megtekintése 
után megkóstoltuk a Gurk-i gyógynö-
vényes likőrt és különféle gyógynövé-
nyes termékeket vásárolhattunk. Innen 
indultunk a sokat emlegetett izgi felé. 

Közeledett kirándulásunk utolsó ál-
lomása Hochosterwitz vára, ahol egy 
kis meglepetéssel készültünk a csoport 
számára.  Ez kissé eltért a korábbiaktól.  
Ez egy előre eltervezett, de nem leszer-
vezett program volt.  A vár tetején lévő 
lovagteremben terveztük vendégül lát-
ni a csoportot.  Gálffy Laci elmondta, 
hogy ez a külön terem csoportoknak 
van fenntartva, de előre nem volt le-
hetőség lefoglalni.  Ezért kicsit cidriz-
tünk, mikor mentünk fel a lifttel és vit-
tük a vállunkon a meglepetésprogram 
nem csekély súlyú alkotó elemeit. 

Mindeközben a csoport mit sem sejtve 
jókedvűen sétált fel a meredek szer-
pentinen. Akik lifttel jöttek fel velünk, 
némileg megszeppentek, amikor a 
célállomáshoz felérve a meglepetés-
ről mit sem sejtve jöttek volna velünk. 
Gálffy Laci kiadta a pontos utasítást a 

szabadprogramra vonatkozólag idéz-
zük: „ Most szabad program van, min-
denki oda megy ahová akar, csak oda 
nem jöjjön ahol én vagyok”. Itt megint 
nagyon hosszasan tudnánk az esemé-
nyeket részletezni, de lényeg az, hogy 
sikerült előkészítenünk a meglepetést.  
A hochosterwitz-i vár kora berendezé-
sű lovagtermében ültünk le egy bará-
ti koccintásra és sikerült meglepnünk 
Gálffy Lacit is egyik úti társunk saját 
készítésű Hallstatt-ról készült gyöngy 
képével. 

Beszélgettünk a távolabbi és közeleb-
bi jövőbéli tervekről, rendezgettük az 
elmúlt hét élményeit. Nevettük azon, 
hogy 5 nap alatt négy évszakot érin-
tettünk. De abban mindenképpen és 
mindannyian egyetértettünk, hogy ez 
a csapat nagyon együtt van jó együtt 
kirándulni, közösen élményeket sze-
rezni.  Ez elmúlt három év során annyi 
mindent éltünk ált együtt, hogy egy 
különleges kapocs köt össze bennün-
ket.  Ez nem csak a mi véleményünk 
ezt elmondta Gálffy Laci is és egyik 
útitársunk is szépen megfogalmazta. 

A lényeg az együttlét, a szép élmények 
a feltöltődés. Ez folytatódik ősszel is és 
tavasszal is reméljük újra együtt. Az 
őszi kirándulás részleteivel hamaro-
san jelentkezünk. Jövő tavasszal pedig, 
Normandiát és Bretagne-ét szeretnénk 
célba venni kis párizsi kitérővel. 

Szabó-Mészáros Katalin
Mészáros Zsuzsa
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A „Kultikus” Fövenyes Kertmozi
Mint azt már minden helyi lakos és 
itt nyaraló tudja, a Fövenyesen ta-
lálható kertmozi egyike azoknak az 
időkapszulaként megmaradt intéz-
ményeknek, amelyek a múlt hangula-
tát idézve teszik különlegessé a part 
menti kistelepülések hangulatát és 
ezzel egyszerre repítik el a szórakoz-
ni vágyókat a Hollywood-i sikerfil-
mek világába. 
Ha Fövenyes és Balatonudvari neve 
előkerül egy beszélgetésben, a meg-
hitt családias hangulatú strandok, 
gyönyörű templomok és történelmi 
kegyhely után a Fövenyes  Kertmozi 
és a gasztro-forradalmon átesett Ka-
lóz Strandbisztró az a két - már turisz-
tikai attrakciónak mondható - hely, 
amely emberek ezreit vonzza ide a 
nyári időszakban.  Erre mind a tele-
pülés lakói, mind az önkormányzat és 
az említett intézmények üzemeltetői 
is büszkék lehetnek. 
A balatoni turizmus fellendülőben 
van. Ennek természetesen örülnek a 
helyi vállalkozók, de ennek követ-
keztében több feladat és nagyobb fe-
lelősség is hárul rájuk.  Nem csak a 
vendégek száma, de az igényeik és 
elvárásaik is nőnek a szolgáltatások-
kal kapcsolatban. Emellett a helyi la-
kosok érdekeit (nyugalmukat és élet-
terük zavartalanságát) is figyelemmel 
kell követniük és ez a feladat olykor 
nem is olyan egyszerű. Ezért is na-
gyon fontos a jó kommunikáció és az, 
hogy a helyi szolgáltatások fejlődése 
kiemelt figyelmet és támogatást kap-
jon a helyi közösségtől is.
A kertmozi ingatlanának önkormány-
zati tulajdonból való kikerülésének 
elsődleges célja volt, hogy az üzemel-
tető család biztosítva legyen afelől, 
hogy tevékenységüket hosszútávon 
tudják folytatni. Ez közös célja mind 
a közösségnek, mind az Önkormány-
zatnak; az adás-vételi szerződésben 
rögzítve lett, hogy az ingatlanon még 
legalább 10 évig kertmozi üzemel. A 
kertmozit üzemeltető család szándé-

ka azonban az, hogy a kertmozit akár 
generációkon keresztül tovább üze-
meltessék! Az ingatlan megvásárlása 
pedig további fejlesztésekre ad lehe-
tőséget.  
Az elmúlt 8 évben tapasztalt fejlődés 
is szemmel látható volt, de az idei sze-
zont még nagyobb lendülettel és még 
több újítással kezdte meg a Pálffy csa-
lád.  A kertmozi épületének északi ol-
dalán található - eddig alig kihasznált 
- nézőtér részleges fedésével megva-
lósított „esőpáholy” alkalmassá tette a 
kertmozit arra, hogy rossz idő esetén 
is fogadhasson vendégeket, valamint 
ha a filmvetítés alatt ered el az eső, 
van hova behúzódni a nézőknek. A 
higiéniás blokk részleges felújítása is 
megtörtént, bár az akadálymentesí-
tés még sajnos várat magára.  A mozi 
pénztár és büfé egység fejlesztését és 
teljes felújítását is az idei tavaszra tűz-
te ki a család. Ezzel a fejlesztéssel zök-
kenőmentesen, gyorsabban és széle-
sebb választékkal tudják a nézőket 
kiszolgálni. A kertmozi büféválaszté-
kában megjelentek a reformtáplálko-
zás híveit is kielégítő, teljesen tartó-
sítószer- és hozzáadott cukor mentes 
bio édességek is ,melyeket nem csak 
az esti filmek előtt, hanem a szombati 
gyerekprogramok alatt is árusítanak.  
A már 4. éve megrendezett minőségi 
gyerekprogramok sikere kiemelke-
dő. A kertmozi zárt és védett udvara 

olyan szórakozási és pihenési lehető-
séget nyújtó helyszínné alakult, ahova 
akár a déli-partról is átjönnek a csalá-
dok, majd viszik magukkal a békés és 
családbarát Balatonudvari hírét.
A Fövenyes Kertmozi üzemeltetési el-
vei között kiemelkedő fontosságú té-
nyező, a helyi közösség békességének 
és pihenési feltételeinek minél kisebb 
mértékű zavarása, ami elsősorban ab-
ban nyilvánul meg, hogy a többi Ba-
laton parti kertmozival ellentétben itt 
- és a család által üzemeltetett másik 
kertmoziban - csak napi egy és nem 
kettő előadást tartanak. Ezen felül az 
egyéb éjszakába nyúló rendezvények 
is minimalizálva voltak az elmúlt 
években. Ezt a helyi lakosság több fó-
rumon is visszajelezve értékeli és ma-
ximálisan a helyi közösség tagjának 
tekinti a már 8 éve nyaranta a kertmo-
ziban élő Pálffy családot. 
A jövőbeli fejlesztések sora még hosz-
szasan sorolható: teljes akadálymen-
tesítés, európai szintű higiéniás blokk 
megépítése, komoly zöldenergia 
hasznosítás, környezeti zajcsökken-
tés, kulturális rendezvények szerve-
zése. 
A Fövenyes Kertmozi kultikus Bala-
ton parti helyszínné vált és színesíti 
ezzel Balatonudvari pezsdülő nyári 
életét. 
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Újdonság!

AROMA ÉRINTÉS MASSZÁZS + választható meglepetés ajándékok.
Gyere velem az illóolajok csodálatos világába, és tapasztald meg te is a fantasztikus hatásukat,  
a kiváló minőségű Do Terra olajokkal. Karácsonyi ajándékba is adható.
Szeretettel várlak!

ESZTER HOLISZTIKA
Szolgáltató ház, Balatonudvari Levendula. u. 10.
Bővebb felvilágosítás: a +36 30 331 0571 telefonszámon (visszahívom).

Év eleji programok
Mindenki karácsonya

Balatonszentelés

Téli kemencés program

Farsang

Fiúnap

Nőnap

Morzsa Party

Morzsa Party

Májusfaállítás
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Húsvét várás tojásfestéssel
Egy apró csodának lehettünk tanúi, akik a 
kultúrban voltunk április 13.-án, szombaton 
délelőtt.
Tojásfestésre gyűlt össze egy maréknyi érdeklő-
dő. A tudományt 2 gyimesi asszony hozta ma-
gával az ezer éves határ mellől, Gyimesközéplok 
nevű erdélyi faluból.
Mi, akik érdeklődtünk, főtt vagy kifújt tojást 
hoztunk magunkkal, és azt festettük meg, illet-
ve, festették meg nekünk az asszonyok.
A festéshez szükséges méhviasz, amit rezsón apró pléh 
edényben ( ez lehet konzervdoboz) kell megolvasztani,  és 
melegen tartani. Kell hozzá ún. íróka, amit kézzel készítenek 
ügyes kezű emberek. 
És jöhet a művészet: megrajzolni  a tojást, amihez az írókát 
először viaszba kell beáztatni. Ezek az asszonyok boszorká-
nyos ügyességgel bánnak az eszközzel. Mire felocsúdik az 
ember, már kész is egy. Aztán azok a minták….! Hát egy-
szerűen bámulatosak. És mellé olyan fantázia neveket társí-
tanak, hogy az ember csak csodálkozik. 

Pl.: Gyimesi töltött rózsa, gyimesi vadvirág, vétett 
út, béka segge, cifra kantár, tulipános, cserlapos le-
vél, medvetalp. Konkrétan ezeket a fantázianeve-
ket festették meg. Mind csodálatosak voltak. ( még 
a béka segge is, a nevével ellentétben)
Azután, mikor megrajzolták a tojásokat, azok bele-
kerültek a langyosra hűtött, kárminvörös festékbe. 
Abban álltak pár percig, és kivétel után megme-
legített ruhadarabokkal le kellett törölgetni róluk 
a viaszt. És az eredmény szemet gyönyörködtető 

volt. Ha fényeset szeretnénk, akkor még étolajjal át kell őket 
kenni. Nekünk nem volt ott, de így is gyönyörűek lettek. 
Az idő nagyon gyorsan szaladt, hamar eltelt a 3 óra, ami ren-
delkezésre állt. Szívünkbe zártuk ezeket  a nagyon kedves 
asszonyokat. Csodáltuk szerény mosolyukat, dallamos táj-
szólásukat, ügyes kezeiket. Nagyon szeretnénk viszontlátni 
őket jövőre is. Csak remélni tudjuk, hogy sikerül.  

2019. április 15.
MJné

Kirándulás ÖTYKE módra
Nem elírás a cím. Átkereszteltem az ÖTYE-t. Ennek az 
a magyarázata, hogy bővültünk 1 „fiúval”, aki már nem 
igazán fiú, hiszen nyugdíjas korú. A klub még most is női 
túlsúlyban van, de úgy gondoltam, hogy most már említésre 
méltó a fiú részleg is. Igy aztán remélem, hogy nem sértem 
meg a Csapatot, ha az ÖTYE (Öreg Tyúkok Egyesülete) 
mostantól ÖTYKE (Öreg Tyúkok és Kakasok Egyesülete) 
néven fut tovább.
Nos hát így, ilyen formán most is elindultunk egy kis kikap-
csolódásra. Az úticél Ozora és Simontornya vára volt. Sajnos 
az idő nem igazán kényeztetett minket, mert szemerkélt az 
eső. Persze ez nem rontotta el a jókedvünket. 
Első állomásunk Ozora volt. Ozora vára arról híres ( méltán), 
hogy gazdája Zsigmond királyunk híres törökverő lovagja 
volt. Ő kezdte építtetni 1416-ban. Az ő felesége volt Ozorai 
Borbála, aki a vidék urának leánya volt. A lovagot Ozorai 
Piponak emlegetik. Egyébként olasz származású, firenzei ke-
reskedő család fiaként született Flippo Scolari néven.
A várkastély - amit Pipo várának is neveznek -  nem igazán 
hasonlít a korabeli várakhoz, de már belépve elvarázsolja az 
embert apró belső udvarával, régi olasz mesterek híres alko-
tásainak másolataival is diszített, olaszos hangulatával. Egy 
valódi miniatűr ékszerdoboz. Nem utolsó sorban, többek 
között nagyon finom, frissen darált kávét és szálas teát lehet 
fogyasztani a kávézóban.
Második állomásunk Simontornya vára volt. Simontornya 
hajdan vásártartási joggal rendelkező település volt. Vala-
ha ez a terület mocsaras vizekkel körülvett  kisebb-nagyobb 
szigetekből állt. A mai Simontornya belterülete is -egészen a 
XVIII. századig - egy nagyobb sziget volt, amit csak két hídon 
lehetett megközelíteni. Nevét a Döröcske nemzetiségbeli Sa-
lamon fia, Simon alországbíró után kapta. Ő építtette az első 
várat ezen a helyen. Az egykori, Simon nevét viselő torony, 
ma már nem létezik, csupán a nevében: Simontornya. Sajnos 

a vár kevés pénzből gazdálkodik, ami meg is látszik rajta, de 
a tárlatvezető lelkes és bőséges információi valamelyest kár-
pótolnak a hiányosságokért.
Summázva: minden kedves olvasónak meleg szívvel ajánljuk 
mindkét nemzeti kincsünk meglátogatását.
Mindamellett, hogy az időjárás szeretett volna „bekavarni”, 
nem sikerült neki, mert minden csepp víz ellenére jól éreztük 
magunkat, és az elégedettség és kellemes fáradtság érzésével 
érkeztünk haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak azt 
a nagylelkű támogatást, amivel nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a kirándulás - az égiek akarata ellenére is - jól sike-
rüljön.

2019. május 12.
MJné
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EFOP hírek
EFOP 1.5.2-16-2017-00001. „Humán szolgáltatások fej-
lesztése térségi szemléletben Tihany térségben „ európai 
úniós forrásból megvalósuló Projektnek köszönhetően 
2019. első negyedévében is több program zajlott Balaton-
udvariban.
Heti rendszerességgel januártól folytatódtak a Jóga és Tar-
tásjavító gerinctorna foglalkozások a lakosság egészség-
megőrzése érdekében. Január közepétől húsz alkalomból 
álló Német nyelvi tréning indult a lakosság  idegen nyelvi 
kompetenciáinak növelése érdekében. Az érdeklődők to-
vább folytatták az együtt gondolkodást a Balatonudvari 
Ökológiai Kör soron következő előadásán. 

Márciusban Egészségnapot szerveztünk vérnyomás, vér-
cukor, koleszterin és bőr rák szűrésekkel. Előadásokat 
hallhattunk és praktikus gyakorlati tanácsokat kaptunk 
szakemberektől a következő témákban: Testünk önvizs-
gálata, Egészséges LÁB= Egészséges EMBER, „Stressz 
ami elpusztít”, Hogyan váltsunk életmódot, mi az 
OKOSTÁNYÉR.

EFOP előzetes: 
• a kultúrák közötti párbeszéd erősítése érdekében a Szent 
István napi ünnepi hétvégén, többek között szerb népze-
nei és világzenei koncertet, magyar táncokat, roma lako-
dalmas programot és élőzenés vásári játékot is láthatnak 
majd az érdeklődők- 2019. augusztus 17-19.

• Egészségnap II. szervezés alatt - 2019. ősz

• Fenntartható fejlődés fórum- előadás  
2019. szeptember 10.

• Folytatódnak a Jóga és Tartásjavító foglalkozások 
 2019. szeptembertől 

A Projektről, foglalkozásokról, programokról bővebb in-
formáció: https://www.balatonudvari.hu/onkormanyzat/
palyazatok/efop-1-5-2-16-2017-00001/  
balatonudvarionkormanyzat@gmail.com  
vagy 30/4937-407 telefonon és a hirdetőkön

Az EFOP -1.5.2-16-2017-00001 számú „ Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térség-
ben” pályázati forrásból sor került kezdő és haladó 
csoportok részére német órák megszervezésre.

A foglalkozások múlt évben ősszel és az idei év első há-
rom hónapjában, hetente két alkalommal, 3-3 tanórában 

valósultak meg. A mi, haladó csoportunkban valamilyen 
szinten mindenki rendelkezett több, kevesebb német 
nyelvismerettel. Néhányan iskolai tanulmányaink, vagy 
nyelvtanfolyamok során tanultunk a német nyelvet. Az 
órákat Gerencsér Henriett német nyelvtanár tartotta meg.  
A tanfolyam valamennyi résztvevője elmondhatja, hogy 
a tanárnő irányításával nagyon hasznos és magas színvo-

Becsengettek német órára…!
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nalú oktatásban, nyelvtanításban részesültünk. A minden 
napos életünkkel kapcsolatos témák adták az órák anyagát 
a szókincsünk és a nyelvtani ismereteink további bővítésé-
hez. Az órákon szinte minden német nyelven hangzott el. 
Játékos formában jobban megismerhettük egymást, egyre 
többet tudtunk meg az „osztálytársaink” életéről, család-
járól. Témákra lebontva részletesen beszélhettünk tapasz-
talatainkról, véleményünket kedélyes hangulatban vitat-
tuk meg. Ugyanekkor a tanárnő is megosztotta velünk az 
ő életének fontosabb állomásait családjáról, tanulmányai-
ról, munkásságáról, szabadidős elfoglaltságairól.  

Többek között megvitattuk a több generációk családban 
való együttélésének előnyeit, hátrányait. Két csoportra 
osztva szembesítettük egymást a vidéki, illetve a városi 
élet adta kedvezőbb, illetve kevésbé előnyös lehetősé-
geiről. A napi teendők, elfoglaltságok is szóba kerültek 
mind az aktív korúak, mind pedig a nyugdíjasok életével 
kapcsolatosan. Az órákon, több témához kapcsolódóan is 
szó esett az egészségről, annak megóvásáról, általában az 
egészségügyről, az orvosi ellátásról is.

Nagy témakörben foglalkoztunk a szabadidőnk eltöltésé-
ről:  ki-ki beszélt arról, mit tart fontosnak a kultúrában, 
például színházi előadást, vagy egy-egy film megtekin-
tését a moziban,  vagy éppen szívesen jár könnyű zenei 
koncertre, vagy akár egy-egy könyv elolvasása, illetve a 
televízió is ad számára szórakoztató programot. Itt be-
szélgethettünk kedvenc írókról, filmekről, színészekről, 
előadóművészekről stb. Szinte mindenkinek volt érdekes 
élménye a kikapcsolódással kapcsolatosan, a hosszabb 
külföldi utazásról, országhatáron belüli kirándulásról, 
közelebbi, távolabbi gyalog-, illetve kerékpártúrákról is. 
Nyaralásról, üdülésről megosztottuk a véleményünket, 
kinek, mikor és hol kedvezőbb a lehetősége az aktív pi-
henésre. Ugyancsak nagy érdeklődéssel beszélgettünk a 
sportolási lehetőségekről, a magyar és világhírű élspor-
tolókról. Ezzel összefüggésben megvitattuk a „dopping-
helyzetet” is.

Legtöbb témával összefüggésben a tanárnőnk nagyon ér-
dekes, szemléltető filmet állított össze és mutatott be szá-
munkra, így ezáltal is sok hasznos, tanulságos információ 
birtokába jutottunk. Többek között megismerhettük a köz-
ismert tudósok, felfedezők, feltalálók munkássága révén 
előállított, illetve a nevükhöz fűződő termékeket, melyek 
a minden napjainkban is jelen vannak. A környezetvé-
delem, klímaváltozás, a világméretű, globális környezeti 
ártalmakról készített film bemutatása alkalmával sok fon-
tos, ugyanakkor megdöbbentő információval is bővültek 
ismereteink és tudásunk is.  Az ezt követő órára az volt a 
házi feladatunk, hogy az ezzel kapcsolatos véleményün-
ket fogalmazzuk meg, valamint beszélgessünk arról, mit 
teszünk (tehetünk) környezetünk jobbá, élhetőbbé tételé-
re.     

Egyik óránk érdekes témája volt a felelős állattartás is, 
kedvenc háziállatainkról is említést tettünk. Szintén egy 
„pihentető” filmvetítés során ismerkedhettünk meg a né-
met, majd a magyar ünnepi szokásokról, hagyományok-
ról. A médiával, internettel és az okostelefonnal kapcso-
latos többféle vélemény hangzott el, azok előnyeiről, 
hátrányairól, az alkalmazásuk során adódó lehetséges 
veszélyekről is. Amikor észrevette tanárnőnk, hogy lan-
kad a figyelmünk, fáradtabbak voltunk, egy gyors váltás-
sal az aktuális témát társas játék formájában folytattuk. A 
nyelvtan begyakorlására, valamint a szókincsünk gyarapí-
tására gyakran kaptunk házi feladatot is. Valamennyiünk 
számára üdítő színfoltot jelentett, amikor a tanárnő az 
utolsó órák egyikére magával hozta Paulát, a fiatal né-
met tanulólányt, aki önkéntes szolgálat keretében Nagy-
vázsonyban nyújt segítséget az ottani magyar diákoknak 
a német nyelv tanulásához. Az ő személyében egy rend-
kívül talpraesett, barátságos, sokoldalú, kedves leányt 
ismerhettünk meg. Ezen a foglalkozáson németül cserél-
hettünk véleményt egymás hazájáról, a minden-napi éle-
tünkről. Bátran mondhatjuk, az első percektől kezdődően 
oldott hangulatban, kötetlen beszélgetés során hamarosan 
kölcsönös szimpátia alakult ki közöttünk. Élményszámba 
menő, nagyszerű németóránk volt ez is!

Végül is, összegzésként is elmondhatjuk, a német órák 
mindannyiunknak igazán hasznosak voltak és jó hangu-
latban teltek el. Gyakran olyan gyorsan, szinte fel sem tűnt 
az idő múlása.  A remek témaválasztásoknak köszönhető-
en sok értékes információval bővültek ismereteink, javult 
beszédkészségünk, a meglévő tudásunkat stabilizálhat-
tuk, bővíthettük. A szavak, nyelvtan pontosabb megta-
nulásával a gyakorlati életben bizonyára bátrabban alkal-
mazzuk majd a német „nyelvtudásunkat”.

Reméljük, a következő szezonban, az őszi, vagy a téli hó-
napokban lehetőségünk lesz „velünk együtt, ugyanitt” 
folytatni a német órákat!

Vielen Dank!
a haladó német csoport
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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.: 06-80/240-240

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, 

Rendőrség: 107

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: 
Balatonudvari: minden vasárnap 10.00 órakor 

Fövenyes: június 2. - augusztus 25. minden vasánap 8.00 órakor  
(június 9-én Fövenyesen nem lesz szentmise)

Református: 
Istentisztelet kéthetente vasárnap 14.00 órakor

Szentmisék és istentiszteletek időpontjai

Születések:
Borbély Rozi

Tóth Sára és Tóth Dávid 

Házasságkötések:
Szakál Ivett és Czelleng Ádám

  Sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Halálozás:

Honkó Pál 

Sörös Károly Zsigmond 

Tavasz Józsefné

Nyugodjanak békében!


