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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Ez évi elsõ megjelenésünk alkalmából boldog új esztendõt kívánunk
minden Kedves Olvasónknak! Újságunk továbbra is nyitott ötleteik, közléseik
iránt, ragadjanak bátran tollat, hogy minél több hasznos és színes
információhoz juttassuk társainkat! Olvassanak bennünket az interneten is,
www.balatonudvari.hu weboldalunkon!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
VÁLTOZÁSOK
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Mint arról már több ízben is tájékoztattuk
Olvasóinkat, a polgármesteri hivatal e-mail
címe megváltozott:
jegyzo@balatonudvari.hu.
Az elmúlt év végén ügyintézõink, munkatársaink körében is történtek változások.
Nyugállományba vonult Horváth Lajosné,
Kovács Istvánné és Horváth Lajos. Munkájukat ezúton is köszönjük, jó egészséget,
boldog nyugdíjas éveket kívánunk mindanynyiuknak!
Ugyanakkor új kollégákat is köszönthettünk
Nagy Szabó Gáborné adóügyi elõadó, valamint
Meilingerné Simon Natália pénzügyi elõadó
személyében. További egy fõ alkalmazása
folyamatban van igazgatási területre, fél éves
idõtartamra.
Ügyfélfogadásunkban változás nem történt.
A 2008. évre önkormányzatunk Sólyom

Bélánét bízta meg a jegyzõi feladatok ellátásával, fogadóórája változatlanul csütörtök
8,00–12,00-ig.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának személye megváltozott, az új munkatárs, Lõrinczné Németh Lilla, fogadóórája
minden hónap harmadik péntekén 10,00-11,00
óráig
VÁLTOZATLAN HELYI ADÓ TARIFÁK
A folyamatos drágulásokat, az országosan is nehéz anyagi helyzetet szem elõtt
tartva képviselõ-testületünk elvetette a helyi
adók emelésének lehetõségét.
Kevés önkormányzat tekint el ettõl a
többletbevételtõl, ami – különös tekintettel
a nyári idegenforgalomra – nem kis összeg
lenne.
A képviselõ-testület költséghatékonyan
próbálja irányítani településünk életét;
emellett figyelembe véve a jövõ évi országos

változtatásokat, idén mellõzzük ezt az évek
óta napirenden szereplõ emelési lehetõséget.
Reméljük, mindenki megelégedésére
szolgál döntésünk, és valóban könnyítünk,
de legalább is nem nehezítünk ingatlantulajdonosaink anyagi lehetõségein.
ESEMÉNYNAPTÁR
Február 9. Farsang, forraltbor készítõ verseny.
Február 16. Borverseny.
Március 1. Nõnap–fiúk mûsora.
Március 8. Nemzetközi Nõnap.
Március 9. Népszavazás.
Március 14. Ünnepi mûsor, közmeghallgatás.
Március 15. Nemzeti Ünnep.
Március 22. Öböl Csónakos Egyesület közgyûlése.
Március 23-24. Húsvét.
Április 5. Fiúnap. – Hölgyek mûsora

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS, KÖZMEGHALLGATÁS
Minden kedves ingatlantulajdonost tisztelettel hívunk 2008. március 14-én, pénteken 18 órára
nemzeti ünnepünk megidézésére. A történelmi eseményeket gyermekeink idézik fel mûsorukban.
Ezt követõen beszédet mond Dr. Bóka István országgyûlési képviselõ.
Az 1848-as hõsökrõl való megemlékezés után önkormányzatunk beszámol ez évi terveirõl, elképzeléseirõl.
Mindenki véleményét, észrevételeit szívesen vesszük a közmeghallgatás során.
Emlékezzünk együtt, alakítsuk településünk sorsát közösen!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÉRTESÍTÉS A 2008. ÉVI
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAKRÓL
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2007.
(XII. 17.) számú rendelete, a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról, értelmében a 2008. évben a köztisztasági
szolgáltatásért fizetendõ díjak az alábbiak:
Állandó lakosok esetében az évi 65
alkalommal esedékes szemétszállítás
díjai:
Mennyiség Ft/alkalom
Éves díj
050 lit.
151
09.815
080 lit.
171
11.115
110 lit.
197
12.805
160 lit.
286
18.590
220 lit.
391
25.415
Nyaralótulajdonosok esetében az évi
43 alkalommal esedékes szemétszállítás díjai:
Mennyiség Éves díj
050 lit.
06.493
080 lit.
07.353
08.471
110 lit.
160 lit.
12.298
220 lit.
16.813
A fenti árakat 20%-os ÁFA terheli.
ÉRTESÍTÉS A 2008. ÉVI SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2007.
(XII. 17.) számú rendelete a 2008. évi
szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról
az alábbi díjtételeket foglalja magába:
A rendelkezésre állási díj 400,-Ft/hó
+ áfa, melyet minden fogyasztó kötelessége megfizetni, függetlenül az elfogyasztott szolgáltatási mennyiségtõl.
A fogyasztás alapján fizetendõ díj
(közületi és lakossági egyaránt) 947,Ft/m3, ez természetesen még csökken a
tárcaközi bizottság által megállapított
állami támogatás összegével.
HIRDETMÉNY EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
JÁRULÉKFIZETÉSRÕL
Értesítjük a lakosságot, hogy 2008.
január 1-tõl minden nem biztosított ál-

lampolgárnak egészségbiztosítási járulékot kell fizetni, mely az orvosi ellátás
alapfeltétele.
A szociálisan rászoruló személyeknek a jegyzõ – a jogszabályi
feltételek megléte esetén – hatósági
bizonyítványt állít ki, mellyel az orvosi
ellátás igénybe vehetõ.
További felvilágosítás személyesen
a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási idõben vagy telefonon kérhetõ.
SZÁLLÁSKIADÓK, VENDÉGLÁTÓSOK
FIGYELMÉBE!
Internetes honlapunkon továbbra is
helyet biztosítunk a helyi szállás- és
vendéglátóhelyek számára. Aki szeretné ingyenesen megjelentetni vállalkozását, kiadó apatmanját, házát,
jelentkezzen Ihász Csilla programszervezõnél (06-30/226-8346) vagy
közvetlenül e-mail címünkön, honlapunkon.
TÁJÉKOZTATÁS A 2008. ÉVI
LOMTALANÍTÁSOKRÓL
Településünk rendben, tisztán tartása, folyamatos szépítése, gondozása
idén is egyik legfõbb elvünk.
Ingatlantulajdonosainknak 2008ban is több alkalommal tartunk lomtalanítást és gallyzúzást, mely során a
felgyûlt háztartási hulladékokat, feleslegessé vált bútorokat, berendezési tárgyakat, fémeket, ruhanemûket, növényi hulladékokat és ágakat szállítjunk
el.
Kérjük, mellõzzék az építési törmelékek és veszélyes hulladék kihelyezését, ezek elszállítása nem áll
módunkban.
Az elsõ lomtalanítási idõpont:
2008. március 25. A további akciók
június 2-án, augusztus 25-én és
október 13-án lesznek.
A lomtalanítás szokásos menete: a
meghirdetett napokon reggel 8 óráig
helyezzék el a lomokat ingatlanjaik
elõtt, melyeket munkatársaink szakszerûen elszállítanak, illetve összezúznak.
Kérjük, a meghirdetett idõpontoknak megfelelõen helyezzék el a hul-

ladékokat, ellenkezõ esetben a szemétkupac gazdája figyelmeztetés
nélkül a maximális 30.000,- Ft-os
pénzbírság kiszabására számíthat.
Tisztelettel kérünk mindenkit, a fentiek figyelembe vételével segítse dolgozóink munkáját, ápolja, óvja közvetlen környezetét, településünket!

ÚJABB EMLÉKFÁK
ÜLTETÉSI TERVE
2007. évben emlékfákat ültettünk
a II. Világháborúban elesett balatonudvari hõsi halottak emlékére és
tiszteletére.
2008. május utolsó vasárnapján –
a Hõsök napján – szeretnénk az Elsõ
Világháború hõsi halottaira emlékezve, tiszteletükre egy közös faültetést rendezni, melyre reméljük,
minden lakos el tud jönni.
A hõsök, akik életüket adták a
hazáért, mindannyiunkért, akikre
sokáig emlékezni sem lehetett, most
foglalják el õket megilletõ méltó
helyüket a falu lakói között.
Bajomi Béla, Bikádi Lajos,
Horváth István, Horváth József,
Hõbe Gyula, Molnár Elek, Szabó
Kálmán, Szabó Károly, Szita József.
És egy-egy emlékfát Neumann
Miksa és felesége, valamint Pintér
Ferencné tiszteletére, akik a Második Világháború áldozatai.
Egy-egy emlékfa ültetését szeretnénk a veszprémi Brusznyai Árpád
és a Balaton partjáról származó Folly
Gábor 1956-os hõs, mártírhalált haltak emlékére és tiszteletére.
Így, ebben a létrejövõ kis ligetben
meghalt hõseinken keresztül a
huszadik század sorsfordító tragikus
eseményeit is õrizzük.
v. Németh Bálint
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KULTÚR-HÁZUNK TÁJA
FARSANG, FÁNK, FORRALT BOR
Mint arról már értesülhettek, nagyszabású farsangra készülünk február 9én, szombaton.
Délelõtt 9 órától fánksütés gyermekeknek, felnõtteknek, majd délután
15 órától jelmezes felvonulás, (családi)
vetélkedõk, tombola, tánc várja vendégeinket; a kultúrház elõtt kb. 15,30
órától pedig forraltbor-készítõ verseny
zajlik majd. A fánkok és forralt bor
elkészítése, elfogyasztása érdekében
minden kézre, fõre számítunk!
Minden jelmezes és minden forraltbor-versenyre nevezõ ajándékot kap!
Forraltbor-készítõ versenyre nevezés
a helyszínen: feltétel min. 5 liter bor
elkészítése saját ízvilág szerint, saját
fõzõalkalmatosságban.
Tûzifát biztosítunk. Nevezési díj
nincs.
III. BOR- ÉS II. BORKORCSOLYA
VERSENY
Hagyományainkhoz híven február
közepén, ezúttal február 16-án, szombaton, kerül sor a harmadik házi borok
versenyére és kísérõ borkorcsolyáik
megmérettetésére. A program 17 órától
kezdõdik a helyi kultúrházban. Ne feledjék: „Bort megissza magyar ember, jól
teszi, okkal-móddal meg nem árthat a
szeszi” – kapcsolódó írásunk a program-

ról, Ünnepi ízek, ízes programok c.
rovatunkban olvasható.
NYUGDÍJAS KLUB
Februárban, 6-án és 21-én, szerda
délutánonként, találkozhatnak aktív
nyugdíjasaink, akik a téli szürke hétköznapokat igyekeznek színesíteni egy-egy
összejövetel során. Szép létszámmal,
vidám beszélgetésekkel telnek a foglalkozások.
A következõkben az aktualitások
mellett megismerkedhetnek az üdülési
csekk idei nyugdíjasoknak szóló pályázati felhívásával.
Ötleteikkel, jelenlétükkel Önök is
csatlakozzanak a társasághoz!
Lányok, fiúk- TIZEDSZER!
MÁRCIUS 1-ÉN, ÁPRILIS 5-ÉN
Karácsonyi kórusunkat hallgatva elmondhatjuk, helyi hölgyeink ismét bebizonyították rátermettségüket.
Kiváló elõadói vénájuk gyõzedelmeskedjen a tizedik alkalommal megrendezendõ Fiúnapon is.
A X. Fiúnap idõpontja: április 5.,
szombat 18 óra. A mûsor után néhány
finom falattal és táncos mulatsággal kedveskednek a hölgyek. A talpalávalót a
Ro-King szolgáltatja. Az elsõ bemutatkozás joga azonban a helyi fiúkat illeti
meg, akárcsak tíz évvel ezelõtt.

Vidám beszélgetésekkel telnek a foglalkozások a nyugdíjas klubban

Mint tudjuk, hosszú hónapok kemény
munkáját látjuk majd a színpadon,
kíváncsian várjuk a produkciót.
A népszavazás zavartalansága érdekében idén egy héttel korábban, március
1-jén, szombaton, kerül sor a X.
Nõnapra.
A teremtés koronái a mûsor után
tovább kényeztetnek bennünket ízletes
szendvicseikkel, a hölgyek megtáncoltatásával. Zenél a Ro-King.
Mindenkit szeretettel várnak a hölgyek és az urak jubileumi mûsoraikkal!
HÚSVÉTVÁRÁS,
GYERMEKPROGRAMOK
Húsvéti készülõdéssel várjuk majd –
elõreláthalólag a tavaszi szünetben – a
legifjabbakat a kultúrházba, majd a jobb
idõ beköszöntével a természetbe egy-egy
délután erejéig. Igény szerint kerékpározni, túrázni, szalonnát sütni indulhatunk.
IDÕSEK NAPJA
Településünk minden évben köszönti
az idõseket.
Idén is április végén kerül sor az
ünnepségre, melyre minden érintett
személy külön értesítõt kap majd.
KÖNYVTÁR
Február 6-án, szerdán, ismét megnyitja kapuit könyvtárunk.
A könyvtáros, Bocskay Balázs, szerdánként 17 órától 19 óráig várja a kedves
olvasókat.
A nyitvatartási idõn túl felmerülõ
kérdéseikkel, kéréseikkel az alábbi telefonszámon érhetik el a könyvtárost: 0620/225-93-60.
ÜNNEPI ÍZEK,
ÍZES PROGRAMOK
III. BOR- ÉS II. BORKORCSOLYA
VERSENY
Új rovatunkban minden alkalommal
megközelítünk egy-egy programot az
ízek, a „gyomor” felõl is. Elsõként az
évrõl évre egyre népszerûbb bor- és
borkorcsolya versenyünk kapcsán idézzük fel a borkorcsolyák hagyományait.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
„Bort megissza magyar ember, jól
teszi, okkal-móddal meg nem árthat a
szeszi” – írta Vörösmarty.
Talán borkorcsolyával kísérve hatástalaníthatjuk az italt, legalábbis minden
háziasszony pogácsával, sós rudakkal
készül, ha vendégeket hív – talán nem
véletlenül.
Pedig egyiküket sem tanítják kisgyermekként arra, hogy bor mellé borkorcsolya dukál.
A sós, illetve fûszeres ízek, borkorcsolyák, melyekre szomjas lesz az
ember, párosultak a borfogyasztással.
Rendezvényünkön is e szerencsés
párosításé a fõszerep. Azoknak is, akik
esetleg nem fogyasztanak alkoholt,
kulináris örömben lehet részük a borkorcsolyák kóstolása során.
Az idei házi borok és borkorcsolyák
versenyére február 16-án, szombaton
kerül sor.
A megmérettetésre helyi kötõdésû urak
és hölgyek nevezhetnek boraikkal, sós,
fûszeres süteményeikkel, falatkáikkal.
Jelentkezni a helyszínen lehet, 16
órától 1,5 liter bor, ill. egy tányér lefedett
(pl. dobozba csomagolt) borkorcsolya
kíséretében. A program várhatóan 17
órától kezdõdik a helyi kultúrházban. A
nevezettek maguk is megkóstolják,
minõsítik majd a borokat és sós süteményeket.
A vendégek által legjobbnak ítéltek
közönségdíjat kapnak. Emellett szakmai
zsûri segít az év borosgazdája, valamint
gazdasszonya cím megítélését.
Az eredményekrõl mindenki a helyszínen értesül, a díjkiosztóra hagyományosan a szezonnyitón kerül sor.
Végül egy esetleges recept, mellyel
bárki megfõzheti vendégeit, vagy akár a
verseny zsûrijét is. Jó étvágyat! Jó
szórakozást!
PARMEZÁNOS KOCKA
12 dkg vaj, 12dkg liszt, 1 db
tojássárgája, 4 dkg reszelt parmezán, 1-1
kk só, paprika.
A lisztbõl, vajból, tojássárgájából és
sóból tésztát gyúrunk, gombócot formálunk belõle, majd egy órán át pihenni
hagyjuk, hûvös helyen. Ezt követõen
centis vastagságúra nyújtjuk a tésztánkat
és megszórjuk a paprikával elkevert
reszelt parmezánnal. Ezután egy éles

kés, vagy pizzaszeletelõ segítségével
egyenlõ kockákra vágjuk, majd sütõpapíron, elõmelegített sütõben hirtelen
megsütjük.
NYÁRI KITEKINTÕ –
UDVARI FORGATAG
Még messze a nyár, de lélekben már
készüljünk fel a bográcsos marhaételek
és halászlé készítésének hangulatára.
Ez évben elõször Fövenyesen is
kifõzhetünk valami jót!
Pünkösdi programjaink ezúttal itt
zajlanak majd, akárcsak a nagy multú
Pünkösdi Kupa.
Színes programokkal készülünk a
nyárra, ahol a sport és szórakozás
egyaránt helyet kap; zene szinte minden
mûfajban, tánc, színpadi produkciók várják a hozzánk betérõket és ingatlantulajdonosainkat.
2008. a reneszánsz éve, errõl sem
feledkezünk meg a nyári hõségben!
Csakúgy, mint Gyermekkuckóinkról
sem, melyek mind a fövenyesi, mind az
udvari strandon várják kis látogatóikat.
Helyi múltunkat, értékeinket az
Udvari Galériában tekinthetik meg, a
feledésbe merülõ kádármesterséget
pedig a leghitelesebb forrásból Varga
Sándor kádáron keresztül ismerhetik
meg.
Májusi számunkban részletesen is
tájékozódhatnak a nyári kikapcsolódási
lehetõségekrõl.
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Gratulálunk a 2007. évi Udvari Forgatag szépének, Klug Orsolyának; egy
kvízmûsorban bizonyította, hogy szépsége mellett tudása is kimagasló!
Ihász Csilla
BALATONUDVARI ÖBÖL
CSÓNAKOS EGYESÜLET
Közgyûlés: 2008. március 22.
A 2006. július 1-jén megalakult Balatonudvari Öböl Csónakos Egyesület,
azzal a céllal jött lére, hogy a horgászatot
és a horgászturizmust felkarolva, egy
európai szabványnak megfelelõ csónakkikötõt építsen, a balatonudvari lakosok és a falu közigazgatási területén
ingatlannal rendelkezõk részére.
A csónakkikötõ terve elkészült, viszont az engedélyeztetés – rajtunk kívül
álló okok miatt, sajnos – késik.
Amint az engedélyt megkapjuk, a
kivitelezésre pályázatot írunk ki, majd a
legelõnyösebbet kiválasztva konkrét
anyagi kalkulációt készítünk.
Ezúton is értesítjük minden kedves
tagunkat, hogy közgyûlést tartunk
2008. március 22-én, szombaton délelõtt 10 órakor, a balatonudvari kultúrházban, ahol egyesületünk aktualitásairól, a csónakkikötõ ügyének jelenlegi állásáról tajékoztatjuk tagtársainkat.
Megjelenésükre feltétlen számítunk!
Tigelmann János

A Balatonudvari Öböl Csónakos Egyesület használatában levõ csónakkikötõhöz
tartozik a régi halkeltetõ épülete is.
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Beszámoló a polgárõrség 2007. évi munkájáról
Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat
rövid áttekintésemmel tavalyi munkánkról,
beruházásainkról, értekezleteinkrõl, valamint
szolgáltatásunkról.
A hegyi megfigyelõ szolgálat napi 8 órás
tevékenységét február 2-tõl Békefi László polgárõr társunk látja el. Horváth Lajosnak
megköszönjük az eddigi eredményes munkáját,
továbbra is várjuk tõle a hasznos bejelentéseket.
Ebben az évben csak a hegyi polgárõrség
1378 óra szolgálatot teljesített.
A területhez tartozik Balatonudvari, Pécsely,
Vászoly és Dörgicse-Udvari vonzáskörzetéhez
tartozó ingatlanjai.
Beruházások: 2007. május 18-án sebességcsökkentõ készüléket vásárolt az egyesület,
valamint egy darab kerékpárt. Mindezeket saját
forrásból, egyéb támogatás – pl.: pályázat –
nélkül tettük.
A sebességcsökkentõ készülék felszerelése
után rövid cikk jelent meg a Veszprém megyei
sajtóban és az országos Polgárõr magazinban.
Bûnmegelõzési értekezleten vettünk részt
május 29-én Balatonfüreden, melynek témája a
nyári idegenforgalomra való felkészülés volt.
Ezúton is szeretnénk kérni Önöktõl, hogy a
strandon ne hagyják õrizetlenül értékeiket
(pénztárca, fényképezõgép, mobiltelefon, gépkocsi kulcs stb.).
A parkoló gépkocsikban ne hagyják jól látható helyen autós táskájukat, egyéb értékeiket,
pl.: laptop.
Kérem az utcai árusokra szíveskedjenek

fokozottan figyelni, mert közigazgatási területünkön nem engedélyezett az ilyen jellegû
tevékenység. Különös gonddal figyeljük a
településen és az ingatlantulajdonosok körében
az idõsebb személyeket.
Az idelátogató vendégek biztonságát szeretnénk védeni szakszerû, gyors intézkedésekkel.
2007. június 16-án, szombat Cserszegtomajon az Országos Polgárõr Szövetség gyûlésén
vettünk részt, ahol a régiós Veszprém, Zala,
Somogy és Fejér megye rendõrkapitányi és a
polgárõr egyesületek vezetõi vettek részt.
További szolgáltatásainkról:
Szezonnyitó rendezvény zavartalanságát
ellenõriztük és biztosítottuk.
Ugyancsak részt vettünk a fövenyesi diszkó
megnyitóján, valamint a szezon végén a
horgász- és halászlé fõzõ versenyen. Két-két fõ
polgárõr látta el a programok biztosítását,
kétórás váltakozással.
A Balatonfüredi Rendõr-fõkapitányságtól
kaptunk felkérést, mely értelmében a Szabadidõ
Központ nagyszabású koncertjének zavartalansága érdekében kivonult négy polgárõrünk is.
2007. július 21-én, szombaton, átfogó bejárást tartottunk az üdülõtelepen és két alkalommal a strandon.
Az OPSZ elnökhelyettese kért fel bennünket,
hogy a Zánkai Gyermek és Üdülõcentrumban
nyaraló fiatal polgárõröket osszuk be a
településen szolgálatba. Egy éjszaka öt fiatalt
fogadtunk, és egy közös szolgálatot teljesítettünk „megismertetve kis településünket”.

Október elsején kezdetét vette az éjszakai
kétfõs szolgálat, melyet minden napra megszervezünk.
Az õsz folyamán megtartott közgyûlésen
sajnos öt polgárõr társunk kivált tagjaink közül,
egészségügyi panaszokra hivatkozva.
Ezúton kívánok nekik jó egészséget, boldog
családi életet, egyúttal köszönjük az eddig
végzett munkájukat.
Csapatunk négy új fiatal taggal bõvült. Az új
tagoknak formaruhát vásárolunk, ez nem csekély összeg.
Minden polgárõrtársamnak megköszönöm az
elmúlt év eredményes munkáját.
A kedves Olvasóknak szeretnék kicsit
megkésve, de eredményekben gazdag, boldog új
esztendõt kívánni, családi életükhöz sok
boldogságot, és ha ellátogatnak kis
településünkre, kellemes üdülést és jó pihenést,
kikapcsolódást.
Tisztelettel a Polgárõrség nevében:
Marton János
Ebben az évben is kérjük Önöket, hogy
adójuk 1%-ával, anyagi és tárgyi eszközökkel
támogassanak bennünket az eredményes szolgálat teljesítése érdekében.
Szívességüket elõre is köszönjük!
A Balatonudvari Közbiztonság Alapítvány
címe: 8242 Balatonudvari, Ady u. 16.
Bankszámlaszáma: 11748069-20059439.
Adószáma: 18910595-1-19
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal telefonés
fax-száma:
87/449-266,
87/449-188,
e-mail
címe:
jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk:
hétfõ–szerda: 8–15, valamint péntek 8–12. Keddi és csütörtöki
napokon az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák:
M.b. Jegyzõ (Sólyom Béláné):
csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal ille-

tékes, Deák Péter építési ügyintézõ,
87/581–240, emelet 24. iroda.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, Lõrinczné Németh Lilla, fogadóórája minden
hónap harmadik péntekén 10–11
óráig.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hét
hétfõjén 8–11 óráig tart fogadóórát
a Polgármesteri Hivatalban
A falugazdász, Gyõrffy András,
minden hét hétfõjén 9–10,30-ig tart

fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban. A zánkai iroda megszûnt, a
Veszprém Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal veszprémi
irodájának telefon- és fax száma:
88/ 580-430.
A rendõrség fogadóórája minden páros hétfõn 8–9 óráig a helyi
körzeti megbízotti irodában
A Balatonfüredi Kistérségi
Többcélú Társulás menedzsere:
Marsó Barna. Címe: Tihany,
Aranyház u. 30. Telefonszám:
87/714-007, 20/223-7282.

Aktív téliszünet
A téli idõszakot is sporttal töltik „pihenõ” focistáink. Balatonudvari futballcsapata 10 fõvel, egy
kispályás csapattal képviselteti magát a balatonfüredi városi bajnokságon.
Emellett a fiúk Zánkára
és Balatonfüredre járnak
teremfocizni, hogy minél
jobb erõnlétben legyenek a

Rendõrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos 06-20/9524-945
Körzeti megbízotti iroda
Balatonudvari: 06-30/380-7500
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János
06-20/545-9860, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/540-9113
E.ON Rt. Veszprém
Hibabejelentés:
06-40/330-330
DRV Vízmû Zrt: Balatonfüred,
Kossuth L. u. 33.
Balatonfüred: 87/581-510, 343-010
PROBIO RT. Balatonfüred, Fürdõ u.
20. (szemétszáll.) 87/342-633

Kögáz Rt. Veszprém, Mártírok útja 9.
Számlázás: 40/444-000.
Központi telefonszám: 88/579-810.
Gázszivárgás, üzemzavar: 40-301-301,
40-949-000 Kögáz Rt.
Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.
Tel.: 93/310-183
Városi Rendelõintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (hétvégi ügyelet)

Mórádi Tibor
egyesületi elnök

Anyakönyvi hírek:
HALÁLOZÁS
Õszinte fájdalommal búcsúzunk Gábor Miklóstól. A családnak együttérzésünket fejezzük ki.
SZÜLETÉS
Szeretettel köszöntjök községünk ez évi elsõ babáját, Balogh Petrát. Szüleinek, Pummer Kingának
és Balogh Norbertnek, gratulálunk.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Katolikus templom:
Február 3., vasárnap 9, 30 óra; 9., szombat
16,00 óra; 17., vasárnap 9,30 óra; 23., szombat
16,00 óra; március 2., vasárnap 9,30 óra, 8.,
szombat 16,00 óra; 16., vasárnap 9,30 óra; 23.,
vasárnap 9,30 óra, 24., hétfõ 9,30 óra, 29.,
szombat 16 óra.
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ORVOSI RENDELÉSEK
IDÕPONTJAI:
Hétfõ 10,30-11,30, kedd 10,30-11,00,
szerda 13,00-14,00, péntek 10,30-11,30,
Dr. Balla György 06-20/9529-455

Földhivatal Balatonfüred,
Felsõ köz 2. 87/343-881, 341-875

soron következõ bajnokságra.
Ez utóbbi még szervezés
alatt áll, az igazolások, sorsolások folyamatban vannak, ezekrõl érdemben
nyilatkozni a késõbbiekben tudunk.

Református templom:
Minden második vasárnap délután 14 órakor.
Február 10., vasárnap 14 óra; február 24.,
vasárnap 14 óra; március 9., vasárnap 14 óra,
március 23., vasárnap 14 óra, március 30.,
vasárnap 14 óra.

INFORMÁCIÓK

Fogorvosi rendelések idõpontjai:
Balatonakaliban:
Dr. Hargitai Zsolt
H: 8–11.30 óráig, K: 13–18 óráig,
Sz: 13–18 óráig, Cs: 8–11.30 óráig
Tel: 06-87-444-086
Elõzetes bejelentkezés alapján idõpont
egyeztetés!
Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107

Ezúton is tájékoztatjuk olvasóinkat,
ügyfeleinket, hogy a polgármesteri
hivatal e-mail címe megváltozott.
Az új e-mail formátum:
jegyzõ@balatonudvari.hu.
A továbbiakban ide várjuk
elektronikus leveleiket. Látogassák
községünk oldalát továbbra is a
www.balatonudvari.hu címen!

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs kiadó: Sólyom Béláné
Fõszerkesztõ: Ihász Csilla
Szerkesztõség: Balatonudvari Községháza, Ady E. út 16.
Tel./fax: 87/449-266.
I + G Nyomda Bt. Balatonfüred (Hajógyár)
Felelõs vezetõ: Iglói János

