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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Téli örömök
„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.”

A költõ szavaival
kívánunk boldog,
sikeres új esztendõt
minden
Kedves Olvasónknak
ez évi elsõ
lapszámunkban!
Így köszöntötte településünket
a február

KÖZMEGHALLGATÁS
A 2009-es tervekrõl, a falu céljairól, érdekeirõl idén is két alkalommal tartunk tájékoztatást
és közmeghallgatást, ahol mindenki bátran megoszthatja saját tapasztalatait, meglátásait településünk érdekeit
szem elõtt tartva. 2009. március 13-án, pénteken, 18 órakor tarunk megemlékezést a márciusi ifjakról, nemzeti
ünnepünkrõl, majd ezt követen közmeghallgatás veszi kezdetét. Az ünnepi megemlékezés során
Dr. Bóka István, országgyûlési képviselõ mond beszédet, helyi gyermekeink pedig szereplésükkel tisztelegnek
a márciusi események elõtt. Mindenkit szeretettel hívunk a kultúrházba!
(A nyári falugyûlés ideje: 2009. augusztus 9., vasárnap délelõtt 10 óra, kultúrház.)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Változások a polgármesteri hivatalban
Megbízott jegyzõnk, Sólyom Béláné szerzõdése 2008. december 31-ével lejárt. Mivel a
megbízatást a továbbiakban nem állt módjában
elvállalni, így pályázatot írt ki önkormányzatuk
igazgatási fõelõadó munkakörre, jegyzõi tisztség
helyettesítésére.
A képviselõ-testület döntése értelmében a
jegyzõi teendõket Zvér Ildikó látja el. A
megszokott csütörtöki jegyzõi fogadóóra nem
változik.
A polgármesteri hivatal december hónaptól
Ther Katalint pénzügyi fõelõadónak határozott
idõre a költségvetési csoporthoz kinevezte.
Változások az építési ügyintézõ személyében
Deák Péter építési ügyintézõ helyett Szilágyi
Réka az illetékes építési ügyekben Balatonudvari esetében. Ügyfélfogadás a Balatonfüredi
Polgármesteri Hivatalban, emelet 24. iroda. Tel:
87/581-240.
Pályázat településünk fejlesztéséért
Balatonudvari Község Önkormányzata a
Képviselõ-testület (213/2008.) (XI. 26.) számú
határozata alapján az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetõ támogatásokra pályázatot nyújtott be Településkép
fejlesztés Balatonudvariban címmel.
A projekt célja: Játszótér felújítás, új játszótér
telepítése, zöld felületek kialakítása, meglévõk
fejlesztése, valamint a település megjelenésében
szereppel bíró épületek külsõ felújítása.
Jég- és hómentesítés az ingatlanok elõtt
Felhívjuk kedves ingatlantulajdonosaink
figyelmét, hogy a házak elõtti közterület, járdák
tisztán tartása az ingatlantulajdonosok kötelessége. Amennyiben hó, jég lepi ezeket a
területeket, kérjük, hogy mûködjenek közre a
síkosság felszámolása érdekében. Köszönjük.
Korcsolyáztunk a Balatonon
Január közepén végre ismét korcsolyázásra
alkalmassá vált a Balaton. Strandunkon is biztonsággal jégre mehettek csúszkálni, korcsolyázni. A közelben létra, kötél, jégcsákány is
elhelyezésre került, hogy egy esetleges beszakadásnál életet menthessenek.
Kérünk mindenkit, amennyiben legközelebb
alkalmas lesz a tó a téli sportolásra, hogy csak a
kijelölt helyen menjenek a jégre, illetve a kihe-

lyezett életmentõ eszközöket ne mozdítsák el a
helyükrõl.
Újabb könyv településünkrõl
Marton Jenõ, Jenõ bácsi, hosszú évek során
összegyûjtötte udvari néprajzi adatait, népszokásait, ebbõl a nyersanyagból készítette el legújabb
kéziratát. A gyûjtemény hamarosan könyv formájában kerül kinyomtatásra, jelenleg a
nyomdai elõkészítés folyik.
Képviselõ-testületünk döntése alapján a kiadvány megjelenéséhez szükséges anyagi fedezetet
önkormányzatunk biztosítja. Így ezer példányszámban jelenhet majd meg a könyv.
A további fejleményekrõl, a megjelenésrõl
folyamatosan tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.
Felújítások 2009-ben
A nehéz anyagi helyzet dacára, de lehetõségeink szabta határainkon belül, szeretnénk a
falu fejlesztésére, megszépülésére idén is minél
több anyagi forrást fordítani.
Idén május 10-ig felújításra kerül a fövenyesi
CAMP-OH kempingben egy vizes blokk,
valamint a szolgálati lakás.
Ugyancsak a tavasz folyamán a Levendula
utcai szolgálati lakás is megújul, átalakul Civil
Házzá. A tervek szerint az új szolgáltató
központban helyet kap fodrászat, kozmetika,
manikûr, pedikûr és masszázs egyaránt.
Kozmetikusunk bemutatkozását már olvashatják
lapunkban. Természetesen minden további szolgáltatóval megismertetjük majd olvasóinkat.
Beruházásaink sorát a balatonudvari strandon
áthelyezésre kerülõ strandfoci pályánkkal folytatjuk. A pihenni vágyók biztonsága érdekében
képviselõ-testületünk úgy határozott, hogy a
focipályát áthelyezve, felújítva és kerítéssel
védve bocsátjuk nyárra a sportolni vágyók
használatába.
Reméljük, hogy felújításaink az ingatlantulajdonosok kényelmét, igényeit szolgálják,
illetve a nyári szabadidõ hasznos eltöltését teszik
lehetõvé, még több mozgásra ösztönöznek. A
Mozdulj Balaton! programsorozatunk, kupáink
életében is pozitív változásokban bízunk.
Ingatlan-értékesítésünkrõl
A Balatonakali, Örvényes és Balatonudvari
községek önkormányzatainak tulajdonában álló,
Balatonudvari, Margaréta u. 2. sz. alatti, korábban óvodaként mûködõ, de az utóbbi idõben
kihasználatlanul álló ingatlant a társtulaj-

donosokkal egyeztetve nyilvános pályázat útján,
versenytárgyaláson értékesítette a három önkormányzat. A licitálás után a SLIDE SC Téli és
Szabadidõs Sportegyesület részére az óvoda
ingatlan eladásra került.
Lomtalanítások idõpontjai
Önkormányzatunk idén két alkalommal,
április 14-én, kedden és október 5-én, hétfõn
tart lomtalanítást. Kérünk mindenkit, hogy a
fenti idõpontok figyelembe vételével járjanak el
a feleslegessé vált lomok, gallyak, háztartási
hulladékok kihelyezése során. Továbbá közvetlen környezetünk, településünk ápoltsága
érdekében kérjük, hogy csak a megadott napokon, reggel 8 óráig helyezzék el a feleslegessé
vált holmikat ingatlanjaik elõtt. Építési hulladékot, veszélyes anyagot továbbra sem áll
módunkban elszállítani. Köszönjük együttmûködésüket és megértésüket!
Tájékoztató az Információs Iroda internetes
szolgáltatásairól
A képviselõ-testület és a Fergal-Sat döntése
alapján 2009-ben is minden balatonudvari ingatlantulajdonos díjmentesen veheti igénybe az
internetet az Információs Irodában. (E számunkban közöljük a FerGal Sat értesítését és
csatornakiosztás változásokat.)
Szolgáltatóház – kozmetika
Méryné Emõke kozmetikus mester az alábbi szolgáltatásokkal várja valamennyi kedves
vendégét a nyárra megnyíló kozmetikájában:
– Arc- és testkezelések;
– tetoválás;
– fülbelövés;
– bioptron kezelés (fájdalom- és gyulladáscsökkentõ gyógykezelés).
A szolgáltatások igénybevételéhez elõzetes
bejelentkezés szükséges! A nyitás idõpontjáról,
valamint az egész éves nyitva tartás módjáról a
késõbbiek folyamán tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
Bemutatjuk a falu új lakóját
Ismét van állandó „lakója” a jegyzõi irodának, és lesz hamarosan a fövenyesi megújuló
szolgálati lakásnak. A hivatal új dolgozóját Zvér
Ildikót kérdeztem, családról, hivatásról, tervekrõl.
– Honnét is érkeztél hozzánk?
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
– Nagykanizsán éltem/élek lányommal, a
közelben Sormáson dolgoztam jegyzõként.
– Miért pont Balatonudvari?
– Balatoni kötõdésünk mindig erõs volt; barátainkhoz, rokonokhoz rendszeresen járunk
Balatonalmádiba, végigutazva a Balaton északi
partján. Ha nyaralás, akkor csakis a Balaton
jöhetett szóba, ha Balaton, akkor csakis az északi oldal. Most pedig egy pályázati lehetõség adódott, egyértelmû volt számomra, hogy megpályázom ezt a lehetõséget. Mondhatom, minden
vágyam valóra vált azzal, hogy sikerült elnyernem az állást.
– Jegyzõként vannak-e elvárásaid magaddal
szemben?
– Természetesen vannak. Rendkívül fontos
megismerni a falu fejlõdési irányait, gyakorlati
életét, a helyi sajátosságokat, és az itt élõ
embereket. Azon vagyok, amire az idegenforgalmi szezon beindul, elmondhassam, hogy mind a
hivatali ügyekbe, mind a község mindennapjaiba
zökkenõmentesen sikerült a beilleszkedésem.
– Egy kis magánéleti kitérõ. Említetted már,
hogy van egy lányod, hogyan képzelitek el a
közeli jövõt?
– Tizenhárom éves lányommal együtt
költözünk a hamarosan felújításra kerülõ
fövenyesi szolgálati lakásba. Ezt a tanévet még
Nagykanizsán fejezi be, majd a 7–8. évi tanulmányait Balatonfüreden. Díjugratónak készül,
négy éve lovagol, nagyon fontos, hogy itt a
környékben is találjunk egy lovardát, ahol ez
irányú terveit folytatni tudja; de a Kanizsa
Lovasklub FC-tõl sem válunk meg véglegesen,
hétvégenként folytatja az együttesnél a munkát.
– A lányodhoz hasonlóan te is tanulsz, errõl
mit árulhatunk el olvasóinknak?
– A Pécsi Tudományegyetem állami és jogi
karán vagyok végzõs jogászhallgató.
– Végezetül hadd kérdezzem meg, hogy érzed
magad Udvariban?
– Jól érzem magam, mind a hivatalban, mind
a faluban. Bár a települést még nem igazán
ismerem, a jó idõ beköszöntével szeretném körbejárni, feltérképezni a környéket, ismerkedni az
itt lakókkal és megismerni a község minden kis
zeg-zugát. Elsõ lépésként – azt gondolom –
ebben segíteni fog a fiúnapon való
közremûködésem, ahol a helyi lányokat-aszszonyokat már megismerhettem a közös készülõdés során, de remélem, hogy február 21-én
minden kedves helyi lakossal találkozhatom.
– Azzal búcsúzunk tehát a kedves olvasóktól,
hogy találkozhatnak veled civilként a fiúna-

punkon, aki pedig hivatalos ügyben szeretne
veled találkozni, mikor teheti meg?
– Természetesen a polgármesteri hivatalban
kézséggel állok a balatonudvari érdekeltségûek
rendelkezésére.
Könyvtári megújulás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
Balatonudvari Könyvtár átalakítási munkái lassan a végéhez közelednek. A könyvtár alapterülete 16 négyzetméterrel kibõvült, ami által a
már 41 négyzetméteres alapterületen átláthatóbb, megújult környezetben várhatjuk az
olvasni vágyó közönséget. Reményeink szerint a
könyvtár február hónaptól ismét látogatható
lesz! Megértésüket elõre is köszönöm!
Bocskay Balázs könyvtárvezetõ
Polgárõrség 2008-ban
Tisztelettel köszöntöm az olvasókat a 2009es esztendõben. Valamennyiünknek boldog, sikeres, és biztonságos évet kívánok! Röviden
szeretnék beszámolni az elmúlt év munkáiról.
A szolgálataink menetrendszerûen zajlanak,
naponta két fõ polgárõr társam teljesít szolgálatot
Balatonudvari közigazgatási területén. A szõlõhegyi szolgálat ismét elkezdõdött Békefi László
személyében; Balatonudvari, Vászoly, Pécsely,
Dörgicse területén, amely ingatlanokat a
Vászolyi útról közelítenek meg a tulajdonosok.
Az itt tartozkodó és pihenni vágyó emberek nagy
tisztelettel fogadják ezt a fajta tevékenységet.
A nyár elején ismét több alkalommal vettünk
részt bûnmegelõzési tájékoztatón. Ezeket eredményesnek tarjuk, és a nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülést is elõsegítik bûnmegelõzési szempontból. A polgárõrök szövetségei létrehozták a Balatoni Polgárõr Koordinációs Testületet, ahol 24 órás diszpécser szolgálat mûködik. Ide is be kell jelentkezni minden
szolgálat elõtt.
Regisztráltattuk magunkat a LEADER
akciócsoportba. Ennek az az elõnye, hogy
2008–2013. között EU-s pénzekre lehet
pályázni; reményeink szerint nem csak „mézes
madzag” lesz.
Szeretnénk formaruhákat vásárolni, két darab
kerékpárt telefonokkal, elemlámpákat tartós elemekkel, mátrix rendszámú leolvasó rendszert.
A körzeti megbízott urakkal jó kapcsolatot
ápolunk, és sok közös bejárást szervezünk,
melyek eredményesek. A legutóbbi november 8án, 8 órától 12 óráig tartott. Az idegenforgalmi
szezon alatt rendezvények biztosítása is a feladatunk volt. Több alkalommal járõröztünk
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hétvégeken kerékpárral a strandon, parkolók
környékén. Ezekért a szolgálatokért sok dicsérõ
szót kaptunk. Tihanyba segítettük a társközség
polgárõreit a „Forma 1 versenyen”.
Vezetõségi ülést tartottunk november elején,
ahol megbeszéltük a november 28-án 18 órakor
megtartandó közgyûlés napirendi pontjait,
javaslatait, véleményeit stb.
Ez év elején községünkben is kijelöltek korcsolyapályát a Balatonon, ezt, illetve a település
további, ki nem jelölt partszakaszait is fokozott
figyelemmel kísértük, rendszeresen látogattuk,
ellenõriztük.
A Balatonfüredi Rendõrkapitányságnál elismerõ szavakkal illetik szervezetünket a jól
mûködõ és bûncselekményektõl mentes településünk okán. Erre való tekintettel kérem polgárõr társaimat, hogy a szolgálatokat továbbra is
hasonló lelkiismeretes odafigyeléssel végezzük!
Az ingatlantulajdonosoknak szeretném megköszönni az adójuk egy százaléka felajánlását,
valamint a támogatásunkra szánt anyagi és tárgyi
eszközöket.
A polgárõrök ugyanolyan emberek, mint
mások, csak kicsit többet vállalnak szabadidejükbõl a közösségi munkában, és mindezt társadalmi tevékenységben.
Marton János polgárõrség vezetõ
Idén is kérjük kedves olvasóinkat, ingatlantulajdonosainkat, hogy adójuk 1%-ával
támogassák szervezetünket a minél hatékonyabb és korszerûbb munka érdekében.
Segítségüket elõre is tisztelettel köszönjük!
BALATONUDVARI KÖZBIZTONSÁG
ALAPÍTVÁNY,
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.
Bankszámlaszám: 11748069-20059439
Adószám: 18910595-1-19
PROGRAMOK KÖZEL S TÁVOL
Februári programjaink
Nyugdíjas Klub
A fiatalos, aktív idõsek tettrekészen, lelkesen
kezdték az új esztendõt. A már hagyományosnak
mondható sütések, fõzések idén sem maradnak
ki a klub életébõl. Farsangi fánk készítéstõl a
palacsinta napig, és a jó idõ beköszönte utáni
bográcsozásig terjednek az elképzelések.
Idén is figyelemmel követjük az üdülési
csekk pályázati lehetõségét, és egy tavaszi kiruccanás is várható.
A csapat továbbra is várja vidám összejöveteleire a nyugdíjas korúakat, minden
második szerdán, februárban 4-én és 18-án.
(Folytatás a 4. oldalon)
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házban ismét várja majd az ügyeskedõket. Ekkor
köszöntjük a szépkorúakat is. A hónapot búcsúztatja, májust köszönti hagyományos májusfa
állításunk.
Május. Pünkösdölésre, májusfa kitáncolásra
hívjuk majd vendégeinket, de megemlékezünk a
helyi hõsökrõl is.

(Folytatás a 3. oldalról)

Farsang Valentin napján
A tavalyi nagysikerû farsangi rendezvény
mintájára idén is minden kedves gyermeket és
felnõttet várunk február 14-én, szombaton,
délután 15 órától kezdõdõ programjainkra!
Minden jelmezes ajándékot kap, a legifjabb
és legszebb korú farsangoló pedig különdíjjal
távozhat, de a Valentin naphoz bármely módon
kötõdõ jelmezesek is elismerésben részesülnek.
Családi vetélkedõnk idén sem marad el, továbbá
tombola is színesíti a délutánt. Reméljük a
farsangi fánk és a frissítõ ital is a vendégek
megelégedését szolgálja.
Tartsanak velünk idén is, FARSANGOLJUNK EGYÜTT!
(Tombola felajánlásokat, a délutáni vendéglátáshoz fánkot, süteményt is szívesen fogadunk.)
Fiúnap – állati jó lesz…
Farsang után farsang; jelmezbe bújva várják
lányaink-asszonyaink a helyi fiúkat, hogy ismét
meglepetéssel és felejthetetlen színpadi attrakciókkal kápráztassák el az egybegyûlteket.
Február 21-én, szombaton, 18 órától
kezdõdik a vidám mûsor, amely után finomságok szervírozása, táncos lábak megmozgatása
következik – hajnalig.
A zenét az AMIGO együttes szolgáltatja, a
többit a csajok! Elõzetesen csak annyit üzennek
lapunk hasábjain keresztül a szereplõk, hogy
állati jó lesz…
Bor és borkorcsolya
Programokból kifogyhatatlan a február, a
hagyományos boros, borkorcsolyás megmérettetéssel zárjuk a hónapot február 28-án, szombaton délután 17 órától.
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Tisztelettel hívjuk ismét a borosgazdákat,
háziasszonyokat a balatonudvari kultúrházba,
hogy finom zamatokkal, ízekkel varázsolják el
zsûrinket, egymást, és a résztvevõket.
Jelentkezhet minden helyi kötõdésû gazda,
háziasszony a verseny napján a helyszínen, 16
órától 1,5 liter bor, illetve egy tányér lefedett (pl.
dobozba csomagolt) borkorcsolya kíséretében. A
rendezvény során kiderül, ki kapja az ÉV
BOROSGAZDÁJA és az ÉV GAZDAASZSZONYA kitüntetõ címeket, melyek szezonnyitó rendezvényünkön kerülnek majd átadásra
ünnepélyes keretek között.
Szeretettel várjunk rendezvényünkre!
Balatonudvari Önkormányzat
Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület
A TOVÁBBI PROGRAMOKRÓL
Március 7., szombat – Nõnap a kultúrházban
Fiaink – szemmel láthatóan– a legnagyobb
titkolózás és hírzárlat mellett készülnek a nagy
napra, hogy meglepjenek, elvarázsoljanak,
lenyûgözzenek minden helyi hölgyet.
Igyekezetük sikerét a hölgytársadalom jeles
tagjai március 7-én, 18 órától élvezhetik hátradõlve, kiszolgálva a balatonudvari kultúrházban.
A talpalávalót a RO-KING szolgáltatja.
Ünnepi megemlékezés, közmeghallgatás
Március 13-án, pénteken várjuk majd a
kultúrházba a márciusi ifjak elõtt tisztelgõket,
majd a helyi politika hozzászólóit, érdeklõdõket
közmeghallgatásunkra.
ELÕZETES DÁTUMOK, TERVEK
Április. Húsvéti játszóházunk, a tavaszi
szünetben, várhatóan április 10-én, a kultúr-

NYÁRI ELÕZETES. 2009. Haydn emlékév,
Kulturális Turizmus Éve
A szezont június 27-én nyitjuk, gasztronómiai programunk mellett egész napos
szórakozást kínálunk majd. Az augusztus 20-i
hétvégéig bezáróan minden hétvégén rendezvények szolgálják majd a pihenést, kulturálódást. Programjaink során a helyi nagy
múltú, egyedi szív alakú sírkövekrõl is megemlékezünk, hiszen egyedisége, értéke vitathatatlan. Haydn emlékének a fövenyesi kápolnában
tisztelgünk majd. Ugyanide hárfakoncertet, és a
tavalyi nagy sikerû ír dallamvilágú Light House
elõadását is tervezzük. Galériánk ismét megnyitja kapuit, idõszaki kiállítást is szervezünk
helytörténeti értékeink bemutatása mellett. A
balatonudvari strandon együttmûködve a helyi
vendéglátósokkal akciókat, gasztronómiai programcsomagokat kínálunk majd vendégeinknek.
Halprogramjaink szeptember 5-én várják majd a
halat megfogni, megfõzni, de megenni kedvelõket is! Lehetõségeink szerint a kisebb
táncbemutatók, musical-, ének együttesek mellett népszerû bandá/ka/t is felvonultatunk színpadunkon. Új strandfoci pályánk pedig legyen
színhelye sok vidám, sportszerû versengésnek,
focikupának! (A részletes nyári programokról
természetesen még további tájékoztatást nyújtunk.)
Ihász Csilla

INGYENES INTERNETKEZELÕI
OKTATÁS
Várhatóan márciusban helyt ad településünk egy számítógépes, internetes ismeretek elsajátítására fókuszáló oktatásnak. Az
oktatás 3x5 óra, a résztvevõk megegyezése
szerint hétközben vagy hétvégén is lehetne.
A program térítésmentes, a képzéshez a
NETREKÉSZ program biztosít laptopokat,
elõadót. Elõzetes jelentkezés, érdeklõdés
felmérése céljából személyesen vagy telefonon a polgármesteri hivatalban, ill. a programszervezõnél már lehet jelentkezni.
Telefonszámok: 06-87/449-266 és 0630/226-83-46.
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KÁBEL TV TERVEZÉS, ÉPÍTÉS, ÜZEMELTETÉS, HIBAELHÁRÍTÁS
8242 Balatonudvari, Levendula u. 2/A. Tel./fax: 87/549-009
Ezúton értesítjük tisztelt Elõfizetõinket, hogy a mûsorelosztó 2009.
február hó 01. napi hatállyal módosítja
Kábeltelevíziós szolgáltatásainak (a
továbbiakban: „szolgáltatás”) Általános Szerzõdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).
A módosítások indokául szolgál
egyrészrõl a fogyasztóvédelemi szabályok módosulása, így különösen a
fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. Törvény módosítása, a 17/1999.
(II. 5.) Korm. sz. rendelet módosítása,
a 18/1999. (II. 5.) Korm. sz. rendelet
módosítása, a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
Törvény hatálybalépése, továbbá az
elektronikus hírközlésrõl szóló 2003.
évi C. törvény („EHT”) módosítása,
valamint annak végrehajtási rendeleteként a 229/2008. (IX. 12.) Korm.
sz. rendelet hatályba lépése, másrészrõl az idõközi felmerült pontosítási
igények.
– Az elõfizetõi szolgáltatások meghatározása kiegészítésére kerül a digitális szolgáltatásra vonatkozó szabályozással (5. pont).
– Az igénybejelentési eljárás egyszerûsítésére kerül (6. pont).
– Bõvítésre kerül a szolgáltatással
érintett ingatlanra vonatkozó szabályozás (7.11. és 14.8. pont).
– A szolgáltatás minõségi célértékei,
azok értelmezése módosításra kerül (8.
pont és 6. sz. melléklet).
– Az elõfizetõi szerzõdés megkötéséhez szükséges adatok köre módosul,
bõvül (9.1. pont) és az ezeket igazoló
dokumentumok megjelölése pontosításra kerül (9.2. pont).
– A szolgáltató ügyfélszolgálatán
kívül kötött elõfizetõi szerzõdés szabályozása pontosításra kerül (9.5. pont).
– A feltételes kedvezmény szabályai
rögzítésre kerülnek (9.9. pont).
– Az elõfizetõi szerzõdés módosításának feltételei bõvülnek és pontosításra kerülnek (10. pont).
– A szolgáltatás szüneteltetésének
szabályai módosulnak (11.3. pont).

– Az elõfizetõ általi felmondás szabályai módosulnak (13.3. pont).
– Az elõfizetõi szerzõdés megszûnése vagy megszüntetése esetére az
elõfizetõt terhelõ eszköz visszaszolgáltatási kötelezettség rögzítésre kerül
(13.13. pont).
– A hálózat vagy hálózati berendezés szolgáltatón kívüli kezelésének
szabályai rögzítésre kerülnek (14.13.
pont).
– Ügyfélszolgálat mûködési rendje
módosításra kerül (15.1. pont).
– A panasz és bejelentés definiálásra
kerül (15.3. pont) és módosul a panasz
ügyintézési eljárás (15.4. pont), valamint a díjreklamációra vonatkozó szabályozás (15.5. pont).
– Bõvítésre kerül a fizetési módok
köre (19.7. pont).
– A szolgáltató által az elõfizetõtõl
igényelhetõ vagyoni biztosítékok köre
bõvül (19.14. pont).
– A szolgáltató által alkalmazott
díjak kibõvülnek az aktiválási díjjal, a
kiszállási díj esetköre pontosításra
kerül (19.15. pont).
– Megjelölésre kerülnek az elõfizetõi szerzõdésre irányadó jogszabályok (22. pont).
Amennyiben a fenti módosítás az
elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az
értesítéstõl számított 15 napon belül
további jogkövetkezmények nélkül
jogosult felmondani az elõfizetõi
szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdést ilyen
esetben, azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást
meghatározott idõtartam alatt igénybe
veszi, és az elõfizetõi szerzõdést az
ebbõl eredõ kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott
kedvezményeket érinti, és az elõfizetõ
felmondja az elõfizetõi szerzõdést, a
szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ
idõszakra esõ kedvezmény összegét.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ameny-

nyiben jelen értesítésünk közlését követõ 8 (nyolc) naptári napon belül nem
tesznek eltérõ tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez az átfogóan módosított ÁSZF elfogadásának minõsül.
A mûsorelosztó Általános Szerzõdési Feltételei teljes szövege hatályba
lépésig és azt követõen is megtekinthetõ ügyfélszolgálati irodánkban
(8242 Balatonudvari, Levendula út
2/A) és a www.fergalsat.hu weboldalon.
CSIKHON LÁSZLÓ
ügyvezetõ
Tisztelt Elõfizetõnk!
Ezúton tájékoztatjuk a 2008. 12. 15én lezárult csatornabõvítési szavazás
eredményérõl!
A visszaküldött kérdõívek a „többség” szavazata alapján az Echo Tv és
TV6 (Viasat), új csatornákat vegyük
fel a programkínálatba.
A mûsorosokkal felvettük a kapcsolatot és 2009. januárban elindultak a
Tv-programok. Az új havi díjak 2009.
02. 01-tõl kerülnek számlázásra.
Továbbá módosításra kerül 2009.
02. 01-tõl a „MINIMUM” programcsomag, mert az ATV mûsorát csak
alap vagy bõvített csomagban lehet
elosztani. A csomag módosításakor a
Hálózat Tv és az ATV helyet cserél,
ami a késõbbi terveinket is szolgálja,
egy helyi csatorna beiindítása,
megosztva a Hálózat Tv csatornáján. A
tárgyalások most kezdõttek el az
ORTT és kisebb stúdiókkal. (Tihany
Tv, Füred Tv, stb.) Tárgyalások folynak még, lehetõség szerint a DIGITÁLIS mûsor(ok), esetleg mûsorcsomag beindításáról, reményeink szerint
az év második felében már bõvebb
információval szolgálhatunk.
A csatornakiosztásban történõ változásokat vastagon kiemelve megjelöltük!
A felmerülõ kérdésekre szívesen
állunk rendelkezésére a 30/3395-396
telefonszámon.
(Folytatás a 6. oldalon)

magyar

101,76 MHz

2.

Kossuth Rádió

magyar

102,26 MHz

3.

Bartók Rádió

magyar

102,76 MHz

4.

Sláger Rádió

magyar

103,26 MHz

5.

Danubius Rádió

magyar

103,76 MHz

1.

Duna Tv Autónómia

magyar

A4

135,25 MHz

2.

Hálózat TV (csere)

magyar

A5

143,25 MHz

3.

TV2

magyar

A6

151 25 MHz

4.

RTL Klub

magyar

A7

159,25 MHz

5.

Duna Tv

magyar

A8

167,25 MHz

6.

Magyar 1

magyar

Ch 06

175,25 MHz

7.

Magyar 2

magyar

Ch 07

183,25 MHz

8.

EuroNews

angol

Ch 08

191,25 MHz

9.

Hír Tv

magyar

Ch 09

199,25 MHz

10.

Super 1Music

magyar

Ch 10

207,25 MHz

11.

Viasat 3

magyar

Ch 11

215,25 MHz

12.

Eurosport

magyar/angol

F1

231,25 MHz

13.

FILM +

magyar

S 12

238,25 MHz

14.

Magyar ATV (csere)

magyar

S 13

245,25 MHz

15.

Cool Tv

magyar

S 14

252,25 MHz

16.

Deko Tv

magyar

S 15

259,25 MHz

17.

Echo Tv (új)

magyar

S 16

266,25 MHz

18.

TV 5

francia

S 17

273,25 MHz

19.

TV 6 (Viasat) (új)

magyar

S 18

280,25 MHz

20.

National Geographic

magyar

Ch 21

471,25 MHz

21.

Sport 1

magyar

Ch 23

487,25 MHz

22.

Filmmúzeum

magyar

Ch 24

495,25 MHz

23.

Minimax

magyar

Ch 25

503,25 MHz

24.

Discovery

magyar/angol

Ch 26

511,25 MHz

25.

Viasat Explorer

magyar

Ch 27

519,25 MHz

26.

AXN

magyar

Ch 28

527,25 MHz

27.

Spektrum Tv

magyar

Ch 29

535,25 MHz

28.

3Sat

német

Ch 30

543,25 MHz

29.

ZDF

német

Ch 33

567,25 MHz

30.

Pro 7

német

Ch 34

575,25 MHz

31.

RTL

német

Ch 35

583,25 MHz

32.

Sport 2

magyar

Ch 36

591,25 MHz

33.

Tv Paprika

magyar

Ch 37

599,25 MHz

HAVI CSOMAGDÍJAK:
Minimum csomag
1000 Ft/hó (bruttó)
Alap csomag
1950 Ft/hó (bruttó)
Bõvített csomag
3100 Ft/hó (bruttó)

Petõfi Rádió

ALAP CSOMAG

1.
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Balatonudvari
csatornakiosztása
FERGASAL-SAT
Kft.
Érvényes:
2009. február 1-tõl
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Játszóteret Balatonudvariba!
Településünk a falu szépítése és fejlesztése érdekében
a közeljövõben játszótér építését is tervezi,
amely megvalósulásáért pályázati úton
már próbálunk tenni. A pályázat kimenetele
még sokáig ismeretlen, így ezúton is
hívunk mindenkit az országosan
ismert akcióban való részvételre!

A Delikát 8 játékához csatlakozva minden anyuka, nagymama,
család tehet most gyermeke, unokája, a nálunk pihenõ kisgyerekek
érdekében, hogy minél nagyobb esélyünk legyen egy európai
szabványoknak megfelelõ játszótér elnyerésére.

GYÛJTSÜK HÁT KÖZÖSEN
A VONALKÓDOKAT!
Gyûjtsünk össze minél több
Delikát8 vonalkódot, mivel
a 8. játszótér ott épül fel,
ahonnan a lakosság számához képest
a legtöbb vonalkód érkezik!

GYÛJTÕHELYEK:
Polgármesteri Hivatal
Információs Iroda,
Kultúrház.

A játék január 15–augusztus 25. között tart, a beküldésekrõl
folyamatosan értesítjük kedves olvasóinkat, lapunkon keresztül!
További információ: Ihász Csilla, programszervezõ 06-30/226-83-46
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal telefonés fax: 87/449-266, 87/449-188,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk: hétfõ–szerda: 8–15, valamint péntek
8–12. Keddi és csütörtöki napokon
az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Jegyzõi feladatokat
ellátó igazgatási fõelõadó: (Zvér
Ildikó) csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök: 8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal ille-

tékes, Szilágyi Réka építési ügyintézõ, 87/581–240, emelet 24. iroda.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, Lõrinczné Németh Lilla, fogadóórája minden hónap harmadik péntekén 10–11-ig.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hét
hétfõjén 8–11 óráig tart fogadóórát
a Polgármesteri Hivatalban
A falugazdász, Szabó István,
minden páros héten szerdán 1415,30-ig tart fogadóórát a Polgár-

mesteri Hivatalban. Elérhetõsége:
06-30/23-94-699. A zánkai iroda
megszûnt, a Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
veszprémi irodájának tel. és fax:
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. Telefon: 87/714-007,
20/223-7282.

A Royal Balaton Golf & Yacht Club
az „Év golfprojektje 2008” cím büszke tulajdonosa
Sokak örömére rohamosan közeledik az idei golfszezon kezdete. Klubunk
barátságos
hangulatával
március 1-tõl várja az aktív
pihenésre vágyókat, a tapasztalt, a haladó és a kezdõ
játékosokat egyaránt. Minden olvasót sok szeretettel
várunk golfpályánkon, ahol
már 3000 Ft-tól kipróbálhatják a golfot! A kezdõ golfozókat pedig a nyári hónapokban,
péntekenként

megrendezésre kerülõ Gólyanapnak nevezett golfversenyekre várjuk.
A következõ esztendõben
sem fognak programban
szûkölködni a Balaton elsõ
golfpályájára érkezõk, hiszen a jelenleg biztosan
megrendezésre kerülõ, több
mint 20 verseny mellett,
további nemzetközi és rangos hazai versenyekrõl folynak az elõkészítõ tárgyalások.

A kellemes családi hangulatot és a jól megszokott,
bõséges vendéglátást csak
fokozni szeretnénk. Bízunk
benne, hogy 2009-ben minden amatõr és tapasztalt golfos megtalálja a számítását
Balatonudvariban!
2009. évi versenynaptár
megtalálható a honlapunkon. www.balatongolf.hu
Royal Balaton Golf &
Yacht Club

Anyakönyvi hírek
Születés: Szeretettel köszöntjük községünk idei elsõ újszülöttét, Bodorics Mariann
és Kiss István gyermekét, Csenge, Annát, szüleiknek gratulálunk, sok boldogságot
kívánunk a kis családnak.
Halálozás: Fájdalommal búcsúzunk halottainktól, Pintér Lászlótól, Papszt
Gyulától és feleségétõl Papszt Gyulánétól, Szita Józseftõl, Varga Gábortól,
a hozzátartozók gyászában osztozunk.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Református templom: Minden második vasárnap délután 14 órakor, február 15., vasárnap 14
óra, március 1., vasárnap 14 óra, március 15., vasárnap 14 óra, március 29., vasárnap 14 óra.
Katolikus templom: Februárban: 8., vasárnap 9,30 óra, 14., szombat 16 óra, 22., vasárnap 9,30
óra, 26., csütörtök 16 óra, 28., szombat 16 óra. Márciusban: 5., csütörtök 16 óra, 8., vasárnap
9,30, 12., csütörtök 16 óra, 19., csütörtök 16 óra, 22., vasárnap 9,30 óra, 26., csütörtök 16 óra,
28., szombat 16 óra.
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INFORMÁCIÓK
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
Városi Rendelõintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (ügyelet)
Rendõrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-81-07
Sóvári Attila: 06-30/600-46-22.
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János
06-20/545-9860, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/540-9113
E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.
Hibabejelentés: 06-40/330-330
DRV Vízmû Zrt: Balatonfüred lakossági ügyfélszolgálat, Kossuth L. u. 33.
Tel.: 06-40/240-240
PROBIO RT. Balatonfüred, Fürdõ u.
20. (szemétszáll.) 87/342-633
Földhivatal, Balatonfüred
Felsõ köz 2. Tel.: 87/581-190
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
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:
jegyzo@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. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

