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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Idén elsõ alkalommal
kínáljuk sorainkat a tisztelt
Olvasónak, reméljük
tartalmas új esztendõt,
lapszámokat és egészséges,
sikeres családokat
tartogat ez az év.
Jókívánságainkat a költõ
szavával fejezzük ki.
„Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hû türelmet,
utadhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget.
Verseket, célt, igazságot,
daltól derûs jobb világot.
Kézfogásos tiszta csöndet
és mosolyból minél többet!”

KÖZMEGHALLGATÁS
Hagyományosan idén is a március 15-i események helyi ünnepén
kapunk lehetõséget közmeghallgatásra. 2011. március 11-én, pénteken
18 órakor tartjuk a megemlékezést, ahol ezúttal rendhagyó módon a
tihanyi általános iskola 4. osztályos tanulóinak – köztük Bujpál Marcell,
Oláh Martin és Szilvási László helyi kötõdési „márciusi ifjak” – mûsorát
tekinthetik meg.
Az ünnepi megemlékezés során Dr. Bóka István, országgyûlési
képviselõ mond beszédet.
Terveket, beszámolókat, lehetséges irányvonalakat ismerhetnek meg
a továbbiakban az önkormányzat, illetve a meghívott társszervezetek
részérõl.
Ezt követõen az Önök véleményét, hozzászólásaikat, észrevételeiket várjuk!
Mindenkit szeretettel várunk a kultúrházba!
(A nyári falugyûlés ideje: augusztus 14., vasárnap délelõtt 10 óra –
kultúrház.)

Barangolás a mûvészetekben
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet és Balatonudvari Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit 2011.
február 20-án, vasárnap 17 órára a
balatonudvari Mûvelõdési Házba a
Liszt évforduló alkalmából, a
Barangolás a mûvészetekben programsorozat keretében szervezett
zenei programra.
Vendégünk: Érdi Tamás zongoramûvész.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet részben
jogelõd intézménye, a Veszprém Me-

gyei Közmûvelõdési Intézet az elmúlt
kilenc évben többször szervezett
tájelõadásokat, juttatott el kistelepülésekre komplex programsorozatokat azzal a céllal, hogy legfontosabb
örökségünk, nemzeti kultúránk bemutatásának adjon teret.
Az összevont intézmény továbbra is
fontosnak tartja a feladatellátás ezirányú
tevékenységét, ezért kidolgoztunk egy,
a hátrányos helyzetû településeket
támogató kulturális programcsomagot,
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
amelynek alapgondolata az volt, hogy
a kultúra területén történõ beavatkozás
elindíthat és generálhat olyan folyamatokat, amelyek kedvezõ elmozdulást
eredményezhetnek más szférákban is.
Kínálatunkkal elsõsorban a gyermek
és ifjúsági réteget szeretnénk megérinteni, olyan maradandó élményt nyújtani, amely felkelti az érdeklõdést az
igényesebb mûvelõdési-szórakozási
lehetõségek iránt, tartalma szerint erõsíti kötõdését szûkebb környezetéhez.
Továbbá hozzájárulni e hátrányos
helyzetû települések rendezvénykínálatához, a gyermekek ismereteinek bõvítéséhez, alkalmat teremteni zenei örökségünkkel való élményszerû találkozáshoz.
A tájmûsor során mintegy 23
település, közel 2500 fõs közönségét
várjuk a programokra, a diákokon túl
a környékbeli pedagógusokat és a
helyi lakókat.
Az Erkel és Liszt emlékévre tekintettel figyelmet szentelünk a zenei népszerûsítõ mûsorra, zenei csemegékkel
örvendeztetve meg a kistelepülések
lakóit. E munkában partnerünk a
veszprémi zenemûvészeti szakközépiskola kamarazenekara, a méltán nagy
tudású zenei szerkesztõ és a kutató,
valamint a megyéhez kötõdõ neves,
rangos elõadómûvész is.
Támogató: NKA – Nemzeti Kulturális Alap
Társrendezõ-partner: Balatonudvari Község Önkormányzata.
A koncertrõl :
LISZT-mûvek ÉRDI TAMÁS
zongoramûvész elõadásában.
Szerkesztõ: É. Szabó Márta.
Hazánkban egyre szomorúbb a
helyzet, hogy Kodály országában, az

Royal Balaton
Golf & Yacht Club

általános iskolákban lecsökkentek az
énekórák száma, a közszolgálati
televíziókban megszûntek a komolyzenét népszerûsítõ sorozatok. Érdi
Tamás személyisége azért erõsítheti
különösen a komolyzene iránti lelkesedést, mert a gyerekeket meglepi,
hogy egy vak ember mire képes, és
ösztönzi õket, hogy akkor nekik is sikerülhet hasonló eredményt elérni. A
Liszt évforduló szinte kínálja a
lehetõséget, hogy folytassuk ezt a
missziót, mivel Liszt muzsikája mindenki számára érthetõ, általa könnyû a
komolyzenét megszeretni.
Érdi Tamás évek óta résztvevõje
tájmûsorunknak, a gyerekek legutóbbi
koncertsorozatunkon is nagyon megkedvelték. Különösen azokban a kis
falvakban, ahova nagyon nehezen
juthat el ez a csodás zenei világ, márpedig ismert mondás, hogy lehet élni
Mozart, Chopin és Liszt muzsikája
nélkül, csak nem érdemes!
A 45 perces mûsorban elhangzó
mûvek:
Liszt: Sposalizio
Liszt: Villa d´Este szökõkútjai
Liszt: Funérailles
Liszt: Desz dúr Consolation
Liszt: Mefiszto keringõ
Liszt: 6. Magyar Rapszódia
4 településen rendezzük meg a koncertet.
Ütemezése: Balatonudvariban február 20-án, vasárnap 17 órakor a kultúrházban.
ÉRDI TAMÁS
ZONGORAMÛVÉSZ
BEMUTATÁSA
1979-ben született, s koraszülöttként, egy hibás inkubátorkezelés következtében elvesztette a látását.
Zenei érdeklõdésére hamar felfi-

Ezúton szeretnénk minden kedves olvasónknak a
Royal Balaton Golf & Yacht
Club valamennyi munkatársa nevében boldog új évet
kívánni!
A 2010-es év rendkívül
mozgalmasan telt, hiszen
olyan jelentõs versenyeknek
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gyeltek. Tanárai Becht Erika és Kollár
Zsuzsa egy speciális módszerrel
„láthatóvá” teszik számára mindazt,
ami a kottában található. 8 évesen a
Vigadóban lépett elõször pódiumra. 15
éves, amikor a Tavaszi Fesztiválon
nagy sikerrel eljátssza Vásáry Tamás
vezényletével Mozart: A-dúr zongoraversenyét. 19 éves korára megjelenik
két Mozart CD-je, ugyancsak Vásáry
Tamás irányításával. 17 évesen
Moszkvában elsõ helyezést ér el a
Louis Braille Nemzetközi Zongoraversenyen, majd felvételt nyert a Bécsi
Zeneakadémiára. Alig 20 éves, amikor
két Mozart CD-je Kanadában is megjelenik, és nagy sikert arat. 2002-ben a
Torontói Royal Conservatórium ösztöndíjasaként mûvészdiplomát szerez
Leon Fleisher tanítványaként.
Napjainkban rendszeresen koncertezik a világ különbözõ pontjain.
Torontói tanulóévei alatt koncertezett a
Torontói Szimfonikusokkal, fellépett a
Carnegie Hallban, valamint a Lincoln
Centerben. S amire talán a legbüszkébb, az megszámlálhatatlan jótékonysági koncertje – sorstársaiért.
2003-ban Schubert CD-je, 2004-ben
pedig Chopin CD-je lát napvilágot,
amiért a LIONS Klubok Szervezetétõl
Nívó-díjat kapott. 2005-ben a Mûvészetek Palotájában nagy sikert aratott
koncertje DVD-n, a Palota elsõ
komolyzenei lemeze volt. 2006-ban
Liszt–Bartók CD-je és elsõ Mozart
lemezének 3. kiadása jelent meg.
2008-ban Junior Príma díjat
kapott.
A mûvésznek erõs kötõdése van
Veszprém megyéhez, Balatonalmádihoz.
ÉRDI TAMÁS 2010-ben kapta meg
a Príma Primisszima díjat.
Nagy Tiborné Nyári Ágnes

adhattunk otthont, mint a
Magyar Amatõr Golfbajnokság, a Monarchia Kupa,
és a European Young
Masters, amelynek rendezési jogát idén is elnyertük.
Fentieken kívül számos
sikeres vállalati rendez-

vényt, golfnapot, golfbemutatót és versenyt szerveztünk, több ezer játékos és
vendég részvételével.
Sok emlékezetes pillanatot örökítettünk meg, melyeket az alábbi oldalon
tekinthetnek meg:
galeria.balatongolf.hu.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS BALATONUDVARIBAN
CIVILEK
Balatonudvari községben 2011. évben a köztisztasági szolgáltatásért
fizetendõ díjak az alábbiak:
Állandó lakosok
Mennyiség Ft/alkalom
(liter)
50
378
80
432
110
544
160
654
220
874

Szállítások
száma
52
52
52
52
52

Éves díj
(Ft)
19.656
22.464
28.288
34.004
45.448

Nyaralótulajdonosok
Szállítások
száma
30
30
30
30
30

Éves díj
(Ft)
11.340
12.960
16.320
19.620
26.220

A megállapított díjak a 25 % Áfa-t nem tartalmazzák.
A PROBIO emblémás zsák ára, mely
magában foglalja az ürítési díjat:
a) 50–60 literes:
532 Ft
b) 80 literes:
600 Ft
c) 110–120 literes:
740 Ft
A megállapított árak a 25%-os Áfa-t tartalmazzák.
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSÉRÕL
A balatonfüredi térség komposztáló telepre
Balatonudvari község területérõl a lakosság
ingyen szállíthat be zöldhulladékot, amenynyiben vállalja a beszállítás költségeit.
A rendelet teljes szövege a honlapunkon
megtekinthetõ – www.balatonudvari.hu).
ADÓVÁLTOZÁSOK
Felhívjuk, kedves ingatlantulajdonosaink
figyelmét, hogy a helyi adózásban változások
következtek be. A honlapunkon olvashatják a
teljes szabályozást:
14/2010. (XII. 16.) Rendelet Az építményadóról.
15/2010. (XII. 16.) Rendelet Az idegenforgalmi adóról. A változásokról mindenki
értesítést kap postai úton is.
LOMTALANÍTÁS, GALLYZÚZÁS
A PROBIÓ Zrt. általi lomtalanítás április
6-án és 7-én esedékes, kérjük elõzõ hétvégén
helyezzék el ingatlanjaik elõtt a felgyülemlett
lomokat, gallyakat. A keletkezõ hulladékot
kérjük, szelektíven kihelyezni, azaz külön a
vashulladékot, az elektromos készülékeket,
gallyakat stb. Felhívjuk figyelmüket, hogy
idén sem helyezhetõ ki építési törmelék. A
lomok, gallyak elhelyezése során kérjük, vegyék figyelembe a meghatározott idõpontokat, ettõl eltérõ idõben ne helyezzenek el
hulladékot, mert az szabálysértési eljárás

elindítását vonhatja maga után. Köszönjük,
együttmûködésüket!
VÍZELVEZETÉSI PROBLÉMÁK
A TELEPÜLÉSEN
A tavalyi csapadékos év után, még a leesett
és olvadó hó is megterhelte a faluban lévõ
árkokat, vízelvezetõket. Sok helyen ezek oly
módon megteltek már vízzel, hogy már egy
kis csapadéktól is az úton vízátfolyások, nagy
felületû pocsolyák nehezítik a közlekedést.
Ez a helyzet még fokozódhat, a csapadék,
olvadások következtében. Sajnos, már most
sok helyen áll a víz a part melletti területeken.
A még várható csapadék, nedvesség elvezetése érdekében mindenki fokozott figyelmét kérjük a saját kertje, ingatlanja tekintetében.
Kérjük, hogy az árkokat, vízelvezetõket
kitisztítani, folyamatosan ellenõrizni, tisztán
tartani szíveskedjenek! Nap mint nap látjuk a
híradásokból, hogy milyen helyzetet idézhet
elõ a felgyülemlett csapadék. Tegyünk ellene,
hogy a nagyobb bajt megelõzhessük!
VÁLTOZÁSOK
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Januártól néhány változás történt a hivatali
apparátusban.
A hivatal Sasvári Tamást bízta meg a szociális-igazgatási ügyintézõi feladatok
elvégzésével. A tavaly decemberben kiírt
pályázatra rendkívül nagy számban adták be
pályázatukat, közülük a legalkalmasabbnak új
kollégánk tûnt. Keressék bizalommal!
A programszervezés terén Balatonakali
községgel együttmûködve, elsõsorban programkoordinátorként Ihász Csilla jár el. A turizmus megcélzását szolgálja egy közös nyári
programpaletta felállítása, ahol az átjárhatóság, a kooperáció a legfõbb cél.

POLGÁRÕRSÉG
Valamennyi ingatlantulajdonosunknak
biztonságos, egészségben és sikerekben
gazdag új esztendõt kívánok. Járõrözéseink,
bejárásaink és hegyõr kollégánk is ennek a
biztonságnak a megteremtésén fognak
fáradozni 2011-ben is.
Mivel a településõr pályázat által biztosított szolgálata lejárt, így március végéig
ugyanezt a feladatot ellátva hegyõrként dolgozik a telkek, ingatlanok ellenõrzését, biztonságát szolgálva. Polgárõrtársaink száma
tavaly 3 fõvel nõtt, reméljük hatékonyságunk
is ezt tükrözi majd.
Tavalyi fõ mozzanataink, mint a devecseri-kolontári segítségnyújtás, vagy életmentés a jeges vízbõl, vagy a rendezvények
biztosítása, mind szervezetünk mindennapi
mûködését jellemzik. Jelen beszámolóm nem
kívánja ezeket a történéseket részletezni,
hiszen folyamatos írásaink során ezt már több
ízben megtettem.
Szervezetünk, mint minden évben idén is
képviselteti magát a közmeghallgatáson.
Számítunk részvételükre, hozzászólásaikra,
kérdéseikre, polgárõrségünkre vonatkozóan
is.
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
l

BÖCSE
Az egyesület életében eltelt öt év, ennek
összegzésére, valamint a további mûködés
irányvonalainak meghatározására taggyûlést
tartunk. A vezetõség több tagja jelezte
lemondási szándékát is. A részletes napirendi
pontokat valamennyi tagtársunknak eljuttatjuk, kérjük, minél nagyobb létszámban
képviseltessék magukat. A taggyûlés
helyszíne: Balatonudvari Kultúrház, idõpontja: április 3-a, vasárnap, dél-elõtt 10 óra.
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BOR(OL)DAL
AKALI GAZDAFÓRUM
Balatonakali Önkormányzata és
az Akali Borút Egyesület közös szervezésében szakmai tájékoztatót tartunk
szõlõ-bortermelõknek.
Helye: Kultúrház Balatonakali (a
vasútállomás felett).
Idõpontja: 2011. február 26., szombat 15 óra.
PROGRAM
15.00 Polgármesteri köszöntõ. Koncz
Imre polgámester
15.15 Megalakult az Akali Borút
Egyesület. Nagy Imre elnök
15.30–16.15 Változások a hazai
szõlõ-bortermelés szabályozásban. Horváth Csaba elnök, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
16.15–17.00 Aktuális munkák a
szõlõültetvényekben. (Rügyvizsgálatok, károsítók áttelelése). Dr. Májer János igazgató, PEAC Szõlészeti Borászati Kutató Intézete
Badacsony

17.30 Korszerû növényvédelem a
szõlõben. Növényvédõszer gyártók
és forgalmazók ajánlásai 2011-re a
gazdáknak.
19.00 Egészségünkre!. Finom falatok,
jó borokkal… A rendezvény támogatóinak ajánlásával!
Minden szõlõ-bortermelés iránt érdeklõdõt szívesen látnak a szervezõk a
gazdafórumra.
A részvétel ingyenes!
l
„Adott Isten szekeret, szekeremnek kereket,
Üvegemnek feneket, abból iszom eleget.
A doktor is azt mondja, vizet ne igyak soha,
Mert a vízben béka van, életemnek vége van.”
BOR ÉS BORKORCSOLYA
Hagyományos boros, borkorcsolyás
megmérettetésünket ezúttal március
19-én, szombaton délután 17 órától
tartjuk.
Ismét hívjuk a borosgazdákat, háziasszonyokat és valamennyi érdeklõdõt

Rendezvénynaptárunkból
04. 20–23. között Húsvéti túra tojáskereséssel, húsvéti báránysimogatással. Hegyi túra.
04. 02., szombat Idõsek Napja, Kultúrház.
04. 30., szombat Májusfa állítás,
Kultúrház.
05. 28., szombat Májusfakitáncolás és
gyermeknap, Kultúrház.
06. 04., szombat „Pünkösdi szomszédolás” – kerékpártúra, focikupa
Balatonakali kerékpáros kirándulás
keretében.
06. 12. vasárnap Pünkösdi pincepörkölt fõzõ verseny, Fövenyes strand.
06. 25., szombat Szezonnyitó, Marhahús fõzõ verseny, Strand.
07. 01-tõl Gyermekkuckó, Strandok.

07. 01-tõl Gyermek–Könyv–Kuckó
Játszóházak, Könyvtár.
07. 02., szombat Slide Sc versenye,
Ricsi Kupa, Strand.
07. 09., szombat Hetedhét mesehétvége.
07. 24., vasárnap Lovasi és a véletlen
– egész napos programsorozat,
Fövenyes strand.
08. 20., szombat Tûzgyújtás, strandbál, Strand.
08. 27., szombat Slide Sc kajak
versenye, Strand.
09. 03., szombat Horgász- és halászlé
fõzõ verseny, Strand.
11. 12., szombat Szent Márton búcsúi
programok lámpás felvonulás stb.
(A programváltozás joga fenntartva!)

a balatonudvari kultúrházba, hogy
finom zamatokkal, ízekkel kápráztassák el vendégeinket, zsûrinket.
Mint mindig, most is, a legkisebb
termelõkre is számítunk, külön kihangsúlyozva programunk lényegét,
hogy egy kellemes borkóstolós délutánt töltsünk együtt, ahol a közösen
végzett megmérettetés nem fõ cél, csak
„melléktermék”.
Jelentkezhet tehát minden helyi
kötõdésû gazda, háziasszony a verseny
napján a helyszínen, 16 órától 1,5 liter
bor, ill. egy tányér lefedett (pl. dobozba csomagolt) borkorcsolya kíséretében.
A délután folyamán kiderül, ki kapja
majd az ÉV BOROSGAZDÁJA és az
ÉV GAZDASSZONYA kitüntetõ címeket, melyek a szezonnyitó rendezvényünkön kerülnek majd átadásra.
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
Balatonudvari Önkormányzat
Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület

Nyugdíjas tervek

Új erõvel, ötletekkel dolgozik kis csapatunk. Napi témáink, aktualitásaink mellett a
legnagyobb terv, a tavalyihoz hasonló,
tavaszi kirándulás megszervezése. Felmerült
egy budapesti kirándulás lehetõsége is, központi témája a Munkácsy-kiállítás. A
lehetõségek felkutatása után körvonalazódhat ez a terv. A kirándulás részleteirõl, a
lehetséges bekapcsolódási lehetõségekrõl
még tájékoztatást nyújtunk.
Következõ klubfoglalkozásunk február
23., szerda, délután 15 óra, helyszíne a
kultúrház.
A klub életérõl, foglalkozásairól hamarosan internetes honlapunkon is olvashatnak.
Nyugdíjas klub
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Farsangok, programok közel s távol
szalmabábút el kell égetni, ezzel ûzve
el a telet.
Tartsanak velünk, FARSANGOLJUNK és ÛZZÜK EL A TELET
EGYÜTT!
(Tombola felajánlásokat, a délutáni
vendéglátáshoz süteményeket szívesen
fogadunk.)

FARSANG AZ ILLYÉS GYULA
ÁLTALÁNOS
ÉS ZENEISKOLÁBAN
2011. FEBRUÁR 19-ÉN,
SZOMBATON 15 ÓRÁTÓL
20 ÓRÁIG!
Programjaink:
– jelmezesek bemutatkozása
– táncház
– büfé finom szendvicsekkel és
rengeteg süteménnyel
– zsonglõrködés, létramászás
kezdõk számára is
– jóslás
– teaház
– szemfestés, kandzsik, origami
– focimeccs
– tombola, fogadás (Cukros,
Mackós,Kakukktojás játékok)
– Disco
Mindenkit szeretettel várunk!
Illyés Gyula Általános
és Zeneiskola
A tihanyi Visszhang Óvoda farsangi rendezvényét február 26-án,
szombaton délután tartja. A programokra szeretettel várják az ovisokat családjaikkal együtt.

FARSANG, FARSANG FARKA
Tekintettel az idei hosszú farsangi
szezonra, a februári iskolai-óvodai
farsangokra, rendezvényünkkel ezúttal
a farsang végén találkozunk, mely
apropóján a téltemetést is megejtjük.
A tavalyi rendezvény mintájára idén
is minden kedves gyermeket és felnõttet várunk március 5-én, szombaton
délután 15 órától kezdõdõ programjainkra!
A hagyományos jelmezes felvonulást követõen díjazzuk a legjobb,
legötletesebb, legvagányabb, legifjabb
stb. maskarákat, de jutalmazunk minden résztvevõt.
A hangulat fokozását zene, finomságok, tombola, játékok szolgálják, majd
a farsangtemetés eseményének lehetünk részesei.
Régi hagyomány szerint a farsangi
szezon végén az elkészített farsangi

„EZ MOST EGY FIÚNAP”
Mint már értesülhettek róla, idén is
készültek a lelkes asszonyok és
lányok, hogy megédesítsék, megmosolyogtassák férfitársaik mindennapjait. Ne feledjék, szeretettel hívják
és várják Önöket és kedves családjukat
2011. február 19-én, szombaton 18
órára a Balatonudvari Kultúrházba
vidám mûsorukra.
A színpadi produkció után folytatódik a szórakozás. A talpalávalót a
PULZUS húzza.
„EZ MOST EGY NÕNAP”
A nõnapi program elõkészítõ
mûveletei is elkezdõdtek már, a neves
eseményre március 12-én, szombaton
18 órától kerül sor. A mókázás, éneklés, egyéb színpadi attrakció után az
AMIGO együttes látogat el hozzánk,
hogy együtt mulassuk át az éjszakát.

Új közfoglalkoztatási program 2011-ben

Nyári projektünk idõtartama:
június 25–szeptember 3.
Egyeztetõ tárgyalások folynak
a programsorozat további, elõzõ
oldalon nem részletezett eseményeirõl, fellépéseirõl is,
különösen néhány neves fellépõ
tekintetében.
Az anyagi háttér kiteljesítéséért több pályázat került elkészítésre, bízva további bõvülést
eredményezõ sikerében.

A kormány a 2011-es évre módosította a közfoglalkoztatás rendszerét. Országosan a tavaly
évi támogatás harmadát fordítják a rendszerre.
A közfoglalkoztatási rendszeren belül három
alrendszert különít el: országos közfoglalkoztatási program, önkormányzati, rövid idõtartamú program és önkormányzati hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás.
A változások a mi településünket is érintik,
azonban az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a Probió Zrt. közremûködésével várhatóan
tavasszal indul egy közmunka program.
A MÁV Zrt-vel közösen szeretnénk – szintén
közmunka program keretében –, a balatonudvari-fövenyesi vasútállomásokat és környéküket fejleszteni, és kulturált körülményeket
teremteni.
A korábbi a tartósan álláskeresõk részére
nyújtott rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás. Az önkormányzatoknak
2011. április 30-ig kell az ebben a támogatásban

részesülõket felülvizsgálni. Fontos, hogy 2012ben csak az részesülhet ebben a támogatási formában, aki évi harminc munkanapot dolgozik.
Az önkormányzat számára egy új lehetõség,
ha tud alkalmazni csökkent munkaképességû
munkavállalókat, mivel ez egy olyan terület,
amelyre ugyancsak állami és európai uniós
támogatás igényelhetõ.
Az önkormányzat az új Széchenyi-terv és
egyéb pályázati lehetõségeket megpályázva
próbál minél több támogatást nyerni, munkahelyeket teremteni, infrastruktúrát és a község
közterületeit fejleszteni.
Kérjük azon lakosokat, akik szeretnének
részt venni a programok valamelyikében, hogy
várjanak türelemmel, vagy érdeklõdhetnek a
polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási idõben. Amint bõvebb információk állnak rendelkezésünkre az érintetteket azonnal tájékoztatjuk.
Szabó László
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Polgármesteri Hivatal telefon és fax: 87/449-266,
87/449-188, e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk: hétfõn és szerdán:
8–15, péntek 8–12. Keddi és
csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Jegyzõi feladatokat ellátó igazgatási
fõelõadó: (Nagy-Zvér Ildikó) csütörtök: 8–12.
Polgármester: csütörtök:
8–12.
Építési ügyekben a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal illetékes, BencsikSzilágyi Réka építési ügyintézõ, 87/581-240, emelet 24.
iroda.

Kéri Katalin társulási építész fogadóórája minden
páros héten kedden 10–12ig a Polgármesteri Hivatalban. Elérhetõsége:
06-30-380-31-01., e-mail:
foepitesz@paloznak.hu
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

MENETRENDI VÁLTOZÁSOK
A MÁV-Start Zrt. és a Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda tájékoztatja a
település lakóit, hogy Székesfehérvár–Balatonfüred
állomások között 2011. február 28-án 0:00 órától
2011. május 16-án 24:00 óráig a 30a vonal pályaépítési munkálatai miatt az alábbi vonatok menetrendje megváltozik.
A Közforgalmú Menetrendben Budapest-Déli
pályaudvarról 6:26-kor induló 970 számú, 6:56-kor
induló 19712/9712 számú, 12:26-kor induló 9704
számú, 14:56-kor induló 9716 számú, 18:26-kor

szerdán 14–15,30-ig tart
fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban.
Elérhetõsége: 06-30/2394-699. 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.
Az
ÚMVP Irányító
Hatóságnak 42/2010. (VI.
29.) közleménye értelmében
Marsó Barna helyi vidékfejlesztési iroda irodavezetõjével a munkaszerzõdés
felbontásra került.

induló 978 számú, Székesfehérvárról 7:32-kor
induló 9719 számú, 8:29-kor induló 979 számú,
14:29-kor induló 9705 számú, 18:15-kor induló
9713 számú és 20:29-kor induló 971 számú vonatok
Gárdony állomás érintése nélkül, hosszabb menetidõvel, Pusztaszabolcs állomáson át, kerülõ
útirányon közlekednek!
A Közforgalmú Menetrendben Budapest-Déli
pályaudvarról 14:26-kor induló és Tapolcáig közlekedõ 1976 számú és Tapolcáról 14:03-kor induló
és Budapest-Déli pályaudvarig közlekedõ 1973
számú gyorsvonatok nem közlekednek.

www.balatonudvari.hu
Kérjük, látogassák folyamatosan megújuló honlapunkat, várjuk hozzászólásaikat az újonnan indított
lakossági fórumunkra is. Kérjük, használják, ki, kérdezzenek, érdeklõdjenek, kollégáink lehetõségük
szerint tájékoztatnak, válaszolnak.
Köszönettel: Ihász Csilla

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Katolikus: Minden vasárnap 10 órakor. Február 20., vasárnap 10 óra, február 27., vasárnap
10 óra, március 6., vasárnap 10 óra, március 13., vasárnap 10 óra, március 20., vasárnap 10 óra,
március 27., vasárnap 10 óra, április 3., vasárnap 10 óra, április 10., vasárnap 10 óra, április 17.,
vasárnap 10 óra.
Református: Minden második vasárnap 14 órakor. Február 20., vasárnap 14 óra, március 6.,
vasárnap 14 óra, március 20., vasárnap 14 óra, április 3., vasárnap 14 óra, április 17., vasárnap
14 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
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: 06-80/533-533
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, 40949-000 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
Vízi rendészet
Zánka: 06-87/568-599
Vízi mentõk Segélyhívás 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383, 87-568-168
Hegyõr elérhetõsége:
Békefi László, 06-70/53-57-147.
Ezúton is tájékoztatjuk olvasóinkat, 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: Nagy-Zvér Ildikó
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

