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Udvari"
Krónikás
BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KARÁCSONY – 2012
Szeretetben és örömben teljes szép karácsonyt és boldog új esztendõt kívánunk
önkormányzatunk, valamint lapunk állandó és alkalmi munkatársai
nevében, minden kedves Olvasónknak, Lakónknak!

„Minden ünnep legszebb fénye,
Szép Karácsony eljött végre,
Ilyenkor szebb lesz a világ,
Minden ember mosolyt vár.”
Mosolyosztás 2012. december 23-án, vasárnap 17 órától a Polgármesteri Hivatal elõtti téren.
Ünnepségünkben közremûködnek a helyi gyermekek, Asszonykórusunk.
A rövid mûsort, gyertyagyújtást követõen „szeretetvacsorára” hívja a vendégeket a szereplõk,
szervezõk csapata, a balatonudvari önkormányzat.
Ünnepeljünk együtt ezúttal is!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jegyzõi tájékoztató a közigazgatás átalakulásáról 2013. január 1. napjával.
Felállnak a járási hivatalok és új közös önkormányzati hivatal alakul meg Tihany székhellyel
Tisztelt Lakosság!
A magyar közigazgatás
alapvetõ változások elõtt áll,
melynek kapcsán egy kis rövid
történeti áttekintéssel szeretném kezdeni a tájékoztatót.
Harminc év után a jogalkotók új szervezeti rendben és új
céllal újjáélesztik az 1983-ban
megszüntetett járási rendszert
Magyarországon. Jövõ év elejétõl feláll a 175 vidéki járás
és a 23 budapesti járási körzet,
2013 végéig pedig kialakítják
az egyablakos ügyintézés rendszerét.
A járási rendszer, az alsófokú
közigazgatási hatóság tulajdonképpen a 13. századtól jelen van
a magyar közigazgatásban. A
szolgabíró a nemesi vármegye
meghatározó képviselõje volt,
az õ illetékességi körüket határozták meg a járásban. Eleinte
csak pénzbeszedési stallumuk
volt, közigazgatási szerepük a
16–17. században nõtt meg.
A járási rendszer – több módosulással, a városok 1954-es
kikerülésével, önkormányzati
jellegének 1971-es megszüntetésével, megyei hivatalokká
alakításával – 1983 végéig
mûködött. Ekkor 83 járás volt
az országban. Az 1984. január
1-jei megszüntetésükrõl jogszabály-módosításokban döntöttek 1983. december 28-án.
A járásokat néhány nap múlva,
január 1-jétõl összesen 139 város és nagyközség környékkel
váltották fel.
A rendszerváltáskor, 1990ben ez a „környékfelosztás”
is megszûnt, ekkor kistérségi
szinten kialakultak az önkormányzati társulások és a
Központi Statisztikai Hivatal
statisztikai kistérségei. Az
akkori önkormányzati törvény
korlátlanná tette az önkor-

mányzatok társulási szabadságát, s nevesített is társulási
formákat. A kistérségek, a
kistérségi szervezõdések már
1991-ben elindultak, 138
statisztikai kistérség alakult
– igaz, ez a szám folyamatosan
módosult az évek során –,
ezeknek az egységeknek nem
volt közigazgatási szerepe.
Jövõ januártól 175 vidéki
járási, 23 budapesti kerületi
hivatal kezdi meg a munkát. A
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium eredetileg 168
vidéki és hét budapesti járással
tervezett. A fõvárosi kerületi
polgármesterek azonban egységfrontba tömörülve elérték,
hogy minden kerület egy járás
legyen, és néhány vidéki város
is ki tudta magának harcolni a
járási székhely státust.
Tizennyolc járás lesz Pest
megyében,
Borsod-AbaújZemplénben tizenhat, Szabolcs-Szatmár-Beregben tizenhárom. Tizenegy járás alakulhat Bács-Kiskunban, tíz
Veszprémben, Baranyában és
Hajdú-Biharban, kilenc Fejérben, Jász-Nagykun-Szolnokban
és Békésben. Nyolc járás lesz
Somogyban, hét Hevesben,
Csongrádban, Gyõr-MosonSopronban és Vasban, hat Nógrádban, Zalában, KomáromEsztergomban és Tolnában.
A járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az
volt, hogy a megyék határaihoz
igazodva biztosítsák az állampolgárok számára a gyors és
könnyû hozzáférést az államigazgatási szolgáltatásokhoz,
és a jelenleg létezõ ügyintézési
helyszínek lehetõség szerint
maradjanak meg. Minden
járásszékhelyen lesz járási
hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egy-

ségeként mûködik. A járások
hivatalvezetõi a megyei vagy
fõvárosi
kormánymegbízott
szakmai irányítása mellett
vezetik majd a hivatalokat.
A kabinet már korábban
deklarálta, célja olyan modern
kori járások kialakítása, melyek
hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi
költséggel mûködõ rendszer
létrejöttéhez. A járások az
államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentõ egységek,
amelyek az államigazgatási
tevékenységek,
szolgáltatások döntõ többségét minden
magyarországi
állampolgár
számára elérhetõ közelségben
és magas minõségben biztosítják. A járási kormányhivatalok
legfontosabb feladata a megyei
szintnél alacsonyabb szinten
intézendõ államigazgatási feladatok ellátása lesz.
A rendszerváltás után az állam, mivel nem akarta saját intézményrendszerén belül elvégezni saját feladatait, az
önkormányzatoknak, a polgármesteri hivataloknak „utalt ki”
államigazgatási feladatokat. Így
kerültek például az okmányirodák, a gyermekvédelmi és
gyámügyek, az egyes szociális
és környezetvédelmi igazgatási ügyek az önkormányzati
jegyzõk hatáskörébe. Ezek
most visszakerülnek az államhoz, tehát a járási hivatalokhoz.
Hozzájuk tartoznak majd a
munkaügyi kirendeltségek, a
népegészségügyi intézetek, a
földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer ellenõrzõ
hivatalok. De a kommunális
igazgatással, a menedékjogi
ügyekkel kapcsolatos feladatokat is ellátják. A cél 2013
végére az, hogy a járásoknál
kialakítsák az egyablakos

ügyintézést, így az államigazgatással összefüggõ ügyeket
hétköznaponként, reggeltõl estig tartó nyitva tartással egy
helyen lehessen intézni. Ehhez
addig még szükség lesz a
megfelelõ informatikai beruházások végigvitelére.
A járások megalakulása után
a polgármesteri hivataloknál
továbbra is maradnak a jegyzõ
hatáskörébe tartozó ügyek, pl.
a helyi adókkal összefüggõ
igazgatási, anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a polgári
védelmi feladatok, a hagyatéki
eljárás, az óvodáztatási támogatás és az ipari és kereskedelmi
igazgatási ügyek stb. Ezeknek
pontos leosztása jelenleg még
nem ismert, és új feladatok
megjelenése is tervezett.
2013. január 1. napjával
Balatonfüreden járási hivatal
jön létre. E járáshoz tartozó
települések az alábbiak:
Alsóörs, Aszófõ, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred,
Balatonszepezd,
Balatonszõlõs, Balatonudari,
Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes,
Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
Tihany, Vászoly, Zánka.
A járási hivatal szervezeti
egységeként mûködõ ágazati
szakigazgatási szervek (ezek
kerülnek tehát be a járás alá):
– A járási gyámhivatal;
– a járási építésügyi hivatal;
– a járási hivatal állategészségi és élelmiszer ellenõrzõ
szakigazgatási szerve;
– a járási földhivatal;
– a járási hivatal munkaügyi
kirendeltsége;
– a járási népegészségügyi
intézet.
Balatonudvari község Önkormányzata a Balatonfü-
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redi járáshoz egy fõ üres
köztisztviselõi státuszt adott
át, annak számítógépes felszerelésével és irodai eszközeivel
együtt. Az errõl szóló megállapodás a jogszabályi elõírások
értelmében október 31-ig
megkötésre került.
Településünket érintõ másik nagy változás, hogy
2013. január 1-jével Tihany
székhellyel Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal jön
létre, mely ellátja 5 csatlakozó
település – Tihany, Aszófõ,
Örvényes, Balatonudvari és
Balatonakali önkormányzatainak államigazgatási és önkormányzati feladatait. Az egyes
települési
önkormányzatok
változatlanul megmaradnak,
tehát a képviselõ-testület és a
polgármester továbbra is ellátja
a feladatait, azonban a feladataik végrehajtását végzõ eddigi
települési polgármesteri hivatalok 2012. december 31. napjával megszüntetésre kerülnek.
Erre a sorsra jut Balatonudvari
Polgármesteri Hivatala is.
Ennek oka, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.)
85.§ (1) bekezdése értelmében:
Közös önkormányzati hivatalt
hoznak létre azok a járáson
belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási

területét legfeljebb egy település közigazgatási területe
választja el egymástól, és a
községek lakosságszáma nem
haladja meg a kétezer fõt. Az
új önkormányzati törvény tehát
január 1-jétõl már nem teszi
lehetõvé önálló polgármesteri
hivatal mûködtetését 2000 fõ
alatti településeken. Településünk állandó lakosságszáma
jelenleg 383 fõ, így közös
önkormányzati hivatalhoz kell
csatlakoznunk.
Az
ezzel
kapcsolatos
tárgyalások már az év során
elkezdõdtek az érintett települések között, melynek most az
év végén kerül a pont a végére.
Balatonudvari község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
140/2012. (IX. 27.) számú határozatában döntött arról, hogy
csatlakozni kíván az új tihanyi
székhellyel felálló közös önkormányzati hivatalhoz. Az öt önkormányzat képviselõ-testülete
még a karácsony elõtti testületi
üléseiken elfogadják a Tihanyi
Közös Önkormányzati Hivatal
felállításáról és mûködtetésérõl
szóló megállapodást.
A megszûnõ polgármesteri
hivatalokban foglalkoztatott
köztisztviselõk többségét a
közös önkormányzati hivatal
átveszi, és mint jogutód, ott
kerülnek további foglalkoztatásra.

Balatonudvari polgármesteri
hivatalában az õsz folyamán
Sasvári Tamás köztisztviselõ
munkaviszonya közös megegyezéssel megszûnt, és az év
végével lejáró határozott idejû
munkaviszonya Ther Katalin
pénzügyi ügyintézõnek is
megszûnik.
Õt sajnos, nem tudja átvenni
a közös önkormányzati hivatal.
A hivatal dolgozói és a
magam nevében is ezúton is
szeretném megköszönni neki
eddigi munkáját, amit Balatonudvari településért pénzügyi
ügyintézõként lelkiismeretesen
végzett.
A pénzügyi feladatok ellátásával a továbbiakban Meilingerné Simon Natália lesz
megbízva, mint közös pénzügyi
vezetõ, aki Balatonudvari és
Balatonakali települések pénzügyi vezetõi feladatait fogja
ellátni.
A közös önkormányzati
hivatal jegyzõi feladatait Németh Tünde, jelenlegi tihanyi
körjegyzõ fogja ellátni, az
egyes településeken pedig állandó jelleggel kirendeltségek
fognak mûködni. Balatonudvari településen a kirendeltség
fogja továbbra is ellátni a települést érintõ önkormányzati
és államigazgatási feladatok
elõkészítését, a kirendeltség
vezetõje dr. Panyi Szilvia Or-
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solya lesz. A 2013. január 1-jén
megalakított közös hivatalok,
az azokban részt vevõ települések vonatkozásában a struktúra
felülvizsgálatára, módosítására
csak a következõ általános
önkormányzati választásokat
követõen kerülhet majd sor
2014-ben.
Az átalakulási folyamat sok
nehézséggel és számos feladat
elvégzésével jár, azonban
önkormányzatunk igyekszik
mindent megtenni annak
érdekében, hogy a település hivatal hiányában sem sorvadjon
el, ne épüljön le.
Ezért a helyi kirendeltség
mûködtetését alapvetõ szívügyének tartja a képviselõtestület, annál is inkább hiszen
egy idegenforgalmilag jelentõs
üdülõtelepülésen a feladatok
sajátossága a helyi ügyintézés
biztosítását
mindenképpen
igényli.
Bízunk benne, hogy kirendeltségünk január 1-jétõl is
színvonalasan, a lakosságért
dolgozva tudja ellátni feladatait.
A Polgármesteri Hivatal
dolgozói nevében ezúton kívánok minden kedves lakosnak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egy még boldogabb új
esztendõt.
dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyzõ

Az ebeket tartó, lakosságot érintõ néhány jogszabályról
Az Országgyûlés – annak
tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes
élõlények, tiszteletben tartásuk,
jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége,
az állatok ésszerû védelmének
és kíméletének biztosítása érdekében törvényt alkotott (1998.
évi XXVIII. törvény az állatok
védelmérõl és kíméletérõl.)
Ennek 2012. januárjával
hatályos változatát a Kormány
115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete módosította.

A felelõs állattartás meghonosítása folyamataként a
Kormány elrendelte a kutyák
megjelölését, így azokat ezentúl
elektronikus transzponderrel,
(microchip) megjelölve országos nyilvántartásban is regisztráltatni kell.
A beültetést csak állatorvos
végezheti.
A megjelölési kötelezettség
valamennyi 4 hónaposnál
idõsebb ebet érint, felsõ korhatár
nélkül. A Kormány 115/2012.
(VI. 11.) Korm. rendelete ezzel

kapcsolatos része 2013. január
1-jén lép hatályba. Bármely
állatorvosi vizsgálatot (oltást,
beavatkozást)
megelõzendõ,
kötelezõ a jelölés megállapítása, és annak az állat oltási
könyvében regisztrált számmal
történõ egybevetése, így a regisztráció elõbb-utóbb kikerülhetetlen, és az ezzel kapcsolatos
szankció elkerülhetetlen.
Ugyanez a rendelet foglalkozik az ,,Eb okozta fizikai
sérülés, illetve ennek veszélye
keletkezésekor felmerülõ ható-

sági feladatokkal”. A rendelet
értelmében mindenki felelõs
tulajdonát képezõ kutyájáért, és
annak cselekedeteiért.
Aki december 13-án nem
élt, vagy nem tudott élni a
chip beültetési lehetõséggel, a
kötelezettséggel kapcsolatban
érdeklõdhet a területi állatorvosnál:
Pay’r Egon dr., 8230 Balatonfüred, Galamb utca 13.
Telefon: 06-30/9942-690; 0687/341-879. www.balatonfurediallatorvos.hu
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Karácsonyi emlékek, gondolatok
Talán megbocsátja a kedves olvasó,
hogy nem szeretnék elméleti tanítást
írni a karácsony teológiájáról, csak
egyszerûen szeretném megosztani a
gyülekezettel, mint lelki családommal,
néhány személyes karácsonyi élményemet.
Életem legelsõ emléke is ehhez a
nagy ünnephez fûzõdik. – „Jönnek
az angyalok”! – Ezzel a várakozással
voltam tele.
Három éves múltam. Testvéremmel
csak vártunk és vártunk. Végre megszólalt a karácsonyi csengõ. Édesanyám
kézen fogva vezetett minket, Dani
öcsémmel, a parókia nagy szobájába.
Végre föltárult az ajtó. Csillogó karácsonyfa. Alatta ült a mindig örömet
jelentõ nagy baba – és én csak néztem,
néztem, míg végre meg tudtam szólalni: „De hol vannak az angyalok?” – a
teljes csalódás maradt meg bennem…
És elkezdtem sírni…
Karácsonyfa, baba, képeskönyv, mit
jelent ez nekem, mikor az angyalokra
vártam. Csak néztem az ablakok felé.
Hátha… Hátha mégis meglátom…
– Nem vettem észre, hogy mellettem
állnak az angyalok, az én drága édesapám és diakonisszából papnévá lett
édesanyám.
Egy másik karácsonyi történet, de
ez örömtelibb. Nem is karácsony napjához kötõdik, mégis az lett az én nagy
karácsonyom.
Konfirmációra készülõ, serdülõ kislány voltam, tele kérdésekkel, fel nem
oldott feszültségekkel.
– Nem gondolod, hogy nekünk
is van bûnûnk? – kérdezte az egyik
barátnõm.
Nem feleltem semmit, de a kérdés
elkezdett bennem gyökeret verni.
Egyre többet foglalkoztatott, míg eljutottam oda, hogy bizony van bûnöm.
Eddig ez eszembe sem jutott, most
meg úton-útfélen szembesülnöm kell
vele, hogy hol cselekedettel, hol gondolattal, hol mulasztással bûnt követek
el. És hiába küszködöm ellene, már
megint történt valami rossz, amit nem
is akartam.
Aztán konfirmációi órákon, istentiszteleteken, majd egy ifjúsági kon-

ferencián egyre jobban szembesültem
önmagammal. Hallottam az üdvösség
és kárhozat kérdésérõl, és rájöttem,
hogy én is kárhozatra méltó bûnös
vagyok.
De mit tegyek? Elkezdtem olvasni
a Bibliát, abból is a Lukács evangéliumát. És ott mit olvastam? „Ne féljetek,
mert íme hirdetek néktek nagy örömet,
mely az egész népnek öröme lészen:
Mert született néktek ma a Megtartó,
ki az Úr Krisztus”.
Ez a karácsonyi ige felragyogott
nékem, mint a betlehemi csillag, és
elvezetett Jézushoz. Van Megtartóm!
Igaz, hogy bûnös vagyok, és Isten elé
kell egyszer állnom, de van, aki megtart: és ez Jézus.
Ez lett az én nagy örömöm, felszabadulásom, nagy karácsonyom. Akkor
értettem meg, hogy Jézus értem is,
nékem is megszületett. Aztán egyre
többet ismertem meg Jézusból. A Megtartóban megismertem a Megváltót, aki
az életét adta értem is. A mindig velem
levõ jó Barátot. A Tanítómat, aki nem
megbuktat, de újra kezdi a tanítást.
Megismertem a Közbenjárómat, aki
értem is imádkozik. Ez a felfedezés,
öröm ma is tart és várom, hogy egyszer
majd elém jön, és átvisz az Õ mennyei
birodalmába, ahol – gondolom – már
nekem is készíti a helyet.
A harmadik nagy karácsonyom
már különleges családi esemény volt.
Nagyon vágytam a három gyermek
után még egy negyedikre is, (no meg

egy ötödikre is). Tél volt, hullt a hó,
nem is hullt, de egyenesen szakadt. A
karácsonyfa már feldíszítve, elrejtve,
az ételek, sütemények a kamrában
készen várták az ünnepet. A negyedik
gyerekem meg úgy gondolta, õ is ott
szeretne lenni a karácsonyfa alatt. Úgy
látszik, fentrõl is úgy idõzítették, hogy
legyen nekünk a mennyei Gyermek
születése napján egy kicsiny Juditunk.
Így lett öröm, dupla öröm.
Ettõl kezdve karácsonyra mindig két
tortát kértek tõlem a gyerekek: egyet
az Úr Jézusnak, egyet meg Juditnak.
Ó, a sok szép gyülekezeti karácsony!
Egyik hideg templomból ki, a másodikba, harmadikba be, mindenütt
boldog arcok, régen látott emberek
ültek a padokban, akik ha félelmükben
egész évben nem is mertek eljönni a
templomba, de karácsonyt nem lehetett
kihagyni. Jézusnak örülni kellett. És
zengett az ének. Felnõttek, gyerekek
együtt mondták boldogan:
„Dicsõség mennyben az Istennek.”
És szétáradt a mennyei békesség a
gyülekezet lelkén.
Egy ilyen felszabadult óra, a karácsonyi örömhír Isten szeretetérõl, a
titokzatos úrvacsorai együttlét Jézussal
a bûnbocsánat megtisztító örömében
átmelegítette a didergõ lelkeket, világosságot gyújtott a sötét éjszakában.
Ma már minden karácsonyba beragyog a régi karácsonyok fénye, és
megtöltõdik új fényekkel.
Amit minden istentiszteleten átélek,
átélünk, az karácsonykor felfokozódik: „Itt van Isten köztünk, jertek õt
imádni, hódolattal elé állni”. Ennek a
várásával, reménységével készülök,
készülünk, mint nagy család, mint
gyülekezet, mint Isten népe, a ránk
köszöntõ karácsonyra.
Mert „itt van Isten köztünk, Õ kit
éjjel-nappal angyalsereg áld s magasztal.” „Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló
az õ kegyelme”.
Ezekkel a „kölcsönvett” karácsonyi
emlékekkel áldott ünnepet kívánok
mindenkinek.
Szeretettel: Selmeczi Ferenc
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Naptár 2013-ra
Köszönet érte Balatonudvari Önkormányzatának is
A történet ott kezdõdött, hogy tavaly tavasszal meghirdettünk
a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskolájában a diákoknak egy fotópályázatot azzal a céllal, hogy töltsenek minél több
idõt a természetben, vegyék észre, figyeljék meg még jobban a
környezetükben élõ növényeket és állatokat. A képeket faj és
lelõhely megnevezéssel (lehetõség szerint plusz népi nevével) az
internetre kellett feltölteni. A képek közös diák önkormányzati,
illetve egyéni, családi kirándulásokon készültek.
Az idei évvel hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy
egy a Tihany és környékének természeti értékeit bemutató naptárt készítettünk a legjobban sikerült fotókból. A naptár közös
önkormányzati, céges és családi támogatásokkal jöhetett létre.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Balatonudvari Önkormányzatának a felajánlott támogatását.
A kiadvány korlátozott számban megvásárolható a Bencés
Apátság Illyés Gyula Általános Iskolájában, illetve (SzalontaiWiktora Ramonánál, Balatonudvariban +36-70/336-1947).

Településünk elismerése
a virágosítási versenyen
A Virágos Veszprém Megyéért versenyben, csakúgy, mint
a 2011. évben, idén is második helyezést értünk el kategóriánkban. A díjátadásra november 23-án, Pápán, került sor.
Településünk sikere Békefiné Izsa Ida vezetése, szervezése
és a fizikai dolgozók közremûködése által valósult meg.
Köszönet érte.
Munkájukhoz a jövõ évre is sok erõt, fogyhatatlan szépérzéket kívánok, csakúgy, mint a helyieknek, aki a saját portáljukon érnek el hasonló szép eredményeket. Virágozzunk
jövõre is!
Balatonudvari Képviselõ-testület

Új vezetõ a könyvtárban
Ahogy azt az elõzõ számban már olvashatták, Balatonudvari Község könyvtárának új felelõse lett a
személyemben 2012. július
elseje óta.
A korábban felújított,
és kibõvített könyvtárban

szeretettel várom minden
hétfõn és csütörtökön az olvasni vágyókat, és nem utolsó sorban az alkotni szeretõ
„ügyes kezeket”.
A nyitvatartási idõ, az
idegenforgalmi szezonon
kívül, a téli idõszakban 17–

18 óráig tart majd. Minden
negyedévben lehetõség nyílik új könyvek rendelésére,
melyrõl a balatonfüredi Városi Könyvtár gondoskodik.
Igény szerint egyéni kéréseket is igyekszik teljesíteni, és a vágyott irodalmat

beszerezni. Ezeket a kívánságokat a nyitvatartási idõ
alatt nekem kell jelezni.
„A könyvet mindig ketten
alkotják: az író, aki írta, és
az az olvasó, aki olvassa.”
(Kosztolányi Dezsõ)
Szeretettel: Marton Éva
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Visszatekintés a 2012. évre
történt meg. A nyugdíjas klub nevében pályáztunk a Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézetnél, 81 950 Ft
összegben, ennek elszámolása, a nyert
összeg átutalása önkormányzatunk
számlájára megtörtént.
A fentiek összesen: 3 040 000 Ft-ot
tesznek ki, emellett 591 000 Ft a nyári
rendezvények bevétele.

UDVARI ÍZÖRZÕK
A DUNA TÉVÉBEN

Néhány adat az idei évben megvalósult programokhoz. Összesen 58
alkalommal szervezett önkormányzatunk programot ebben az évben.
A rendezvények idõtartama 202 órát
tesz ki, amely több, mint egy teljes
munkaidõben alkalmazott munkavállaló havi munkaórája
Ebben az összesítõ számadatban
nem szerepel a strand animáció, Mozdulj Balaton és a vízi aerobic foglalkozások, amelyek további kb. 530 órára
programot, szórakozási lehetõséget
adtak a strandra érkezõ vendégeknek.

KÖZMÛVELÕDÉSI
PÁLYÁZATAINK
A tavalyi év végén egy pályázat benyújtása történt az MVH felé, további
egy közös Balatonakaliból, Leaderes
berkeken belül, ezek közül mindkettõ
nyertesnek bizonyult.
Pályázatunkból a X. Halászléfõzõ

verseny programjainak (nagyobb
részbeni) finanszírozása történt meg
491 200 Ft összértékben; a Hetedhét
Mesefesztivál a pályázat szerint Balatonakali gesztorságával és elõzetes
finanszírozásával Vászoly – Balatonudvari – Fövenyes – Balatonakali
településeken. (Hozadéka: 6 program:
3–3 a két strandon és egy ingyenes
mesevonat, össz. értéke: kb. 500 000
Ft.) A kettõ bemutatott, idén lezajlott
pályázati program utólagos finanszírozású, a lezárás a pályáztató részérõl
és a támogatási összeg utalása nem
valószínû, hogy még idén megtörténik.
Érdekeltségnövelõ támogatást nyertünk a strand felújításhoz, 1 970 000 Ft
összegben.
Ebbõl a játszóház, valamint berendezései, olvasósarki bútorok, strandi
mûanyag eligazító táblák, molinók,
a nyáron meghibásodott strandi kis
erõsítõ, hirdetõtáblák beszerzése

Az idei évben a Duna Tv egy stábja
forgatott Balatonudvariról és a régi
receptjeirõl, az Ízõrzõk c. mûsor keretében. Az adás már több alkalommal
lement, visszajelzések alapján, sok
háztartásba eljutott. Sajnos a kész
anyagot nem kaphattuk meg, de linkkel
honlapunkon be tudjuk mutatni.
A tizedik Halászlé fõzõ versenyrõl
készítettünk egy szerkesztett dvd-t,
melyet a jövõ évi Utazás Kiállításon is
meg tudunk mutatni, mint friss anyagot.

KÖSZÖNET
A HÁTTÉRÉRT –
MINDENKINEK!
A rendezvények hátterét, technikai
kiszolgálását segítõk, falugazda és a
fizikai állomány, technikus, strandi
dolgozók, animátorok, könyvtáros és a
kultúrházi-önkormányzati mindenesek
segítsége nélkül a programok nem
létezhetnének.
Segítségüket és a falu aktív személyeinek, civil szervezõdéseinek,
mûsoraink szereplõinek egész éves
közremûködését ezúton is köszönöm.
Ihász Csilla

Õszirózsák „õszi nyílása” – Betekintés a Nyugdíjas klub életébe
Nyári szünetük után nagy lendülettel, új tagokkal vágott a kis csapat az
õszi-téli idõszak elébe.
Októbertõl kéthetente találkoztak
az Õszirózsák, hogy egy-egy délután
erejéig kikapcsolódjanak a napi
teendõk sorából. Október közepén õszi
kirándulásra indult a klub, a napfényes,
ezer színben pompázó Bakony lett az
úticél, ahol Balatonakali Levendula

Nyugdíjas Klubjával karöltve,
körbekisvonatozta Bakonybélt, annak fõbb látnivalóit.
A téli idõszak fõ „attrakciója” az adventi koszorú
elkészítése volt a hivatal elõtti
térre, majd a karácsonyozással zárult az idei év. Jövõre
töretlenül, télen is, nyílnak az
Õszirózsák!
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Polgárõrségi beszámoló
Az alábbiakban röviden szeretném
értékelni a 2012. év munkáját.
Januártól folyamatosan zajlottak
szolgálataink a településen, ezzel
párhuzamosan mûködött a hegyi szolgálat.
A nyáron a rendezvények biztosítására kellet a fõ hangsúlyt helyezni a
pünkösdi fõzõversenytõl kezdõdõen,
csaknem minden héten.
A korábbi években Tour de Balaton, idéntõl Spirit of Balaton néven
zajló, 24 órás kerekpáros versenyt
szervezetünk szervezte, biztosította
idén is. Ezen a napon reggel 8 órától
folyamatos szolgálatot adtunk a boltnál, ahol a kerékpárút biztosítása, a kerékpárosok 71. sz. fõúton való szabad
átjutásának biztosítása volt a feladat,
nem kis felelõsséggel. Ezen felül a

versenyzõk regisztrálását is megoldottuk. A polgárõrök két órás váltással,
2–2 személlyel vállalták fel önkéntes
közremûködésüket az eseményen.
Hasonló rendezvények biztosítását
máskor is elláttuk, a Triatlon és a Duatlon versenyek esetében, itt a templomi
gyalogátkelõhelyet felügyeltük.
Az önkormányzat idén két alkalommal szervezett belépõjegyes
rendezvényt, itt alkalmanként 8–10 fõ
teljesített szolgálatot.
Nyáron több bejelentés érkezett
hangoskodás, hangos zenehallgatás
és randalírozás miatt. Szeretném megköszönni a lakossági bejelentéseket,
amelyeket mindig kivizsgáltunk, a
körzeti megbízottakkal.
December 8-án tartottuk közgyûlésünket, ahol új tagfelvételekre is sor

került. Sajnos 3 fõ távozott a csapatból,
kettõ külföldi munkája, egy elköltözés
miatt.
A tél folyamán különös gondot
fordítunk a településen élõ szépkorú
személyekre, ha kell bevásárlással,
favágással, gyógyszer beszerzéssel,
hólapátolással tesszük ezt. Kérjük a
lakosságot is, hogy figyeljenek a környezetükben élõ idõsekre.
Szeretném
megköszönni
polgárõrtársaim eredményes munkáját,
melyet a Balatonfüredi rendõrkapitány
is elismer.
Minden kedves olvasónak áldott
karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új esztendõt kívánok a
Polgárõrség nevében.
Marton János
polgárõrség vezetõ

Hulladékszállítási díjak 2013-ra
Tisztelt Lakosság!
A 2013. évre tervezett hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási
díjakkal kapcsolatban a Társulási
Tanács tájékoztatója alapján az alábbiakat ismertetjük:
A Közszolgáltatási Szerzõdés 3.
pontjában leírt díjmegállapítási eljárási
rendet, a szerzõdés szerint a 2012-es
díj megállapításánál kellett volna elsõ
esetben alkalmazni, mivel a 2011. évre
a szerzõdés 3.12. pontja szerinti számítás volt a díjképzés alapja. Azonban
az ismert okokból a közszolgáltatási
díj megállapítását a 2012-es évre nem
lehet a Közszolgáltatási Szerzõdésben
meghatározott módon elkészített elõterjesztések alapján elfogadni, ezért a

Társulási Tanács a 45/2011 (XI. 10.)
ÉBRSZHK-TT határozatával ahhoz
járult hozzá, hogy 2012. január 1-tõl
a Közszolgáltatási Szerzõdésben
rögzített és 2011-re kiszámolt díjak
legyenek érvényesek.
Bár a létesítmények üzemeltetése
2012. július 1-tõl megkezdõdött, az
üzemeltetés még nem a végleges technológiával folyik. Ezen kívül a kihirdetés elõtt álló új hulladékgazdálkodási
törvényben foglaltak díjra gyakorolt
hatása nem ismert teljes mértékben.
A KEOP-1.1.1/B pályázathoz szükséges önerõ biztosításának jelenleg
ismert kondíciói sem véglegesek.
Mindezek jelentõsen befolyásolják az
üzemeltetési költségeket, valamint a

Társulásnak fizetendõ bérleti díj mértékét, ezen keresztül hatással lesznek a
közszolgáltatási díjra.
Tényadatok hiányában a Közszolgáltatási Szerzõdés eljárási rendje
szerinti díjmegállapítást a 2013-as
díjak meghatározásakor sem lehet
alkalmazni, ezért a Társulási Tanács
az 52/2012 (XI. 23.) ÉBRSZHK-TT
határozatával úgy döntött, hogy 2013.
január 1-tõl továbbra is a Közszolgáltatási Szerzõdésben rögzített és 2011re kiszámolt díjak – mint legmagasabb
hatósági díjak – legyenek érvényesek.
Ezen belül az alkalmazott díjakról
a Társulás Tanácsa a díjat befolyásoló
adatok rendelkezésre állását követõen
dönt.

Helyi „ízõrzõink” ajánlják karácsonyra, szilveszterre…
VADPÁSTÉTOM
Hozzávalók: 1 kg vaddisznómáj (vagy
sertésmáj), 1 teáskanál só, 1 teáskanál
õrölt bors, 2 teáskanál majoránna, 20 dkg
füstölt szalonna, pár szelet sonka, 4 fej
vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 2 evõkanál
õrölt paprika, 3 evõõkanál mustár, 2 teáskanál (csípõs) házi darált paprika, 20 dkg
sertészsír, kis csokor kakukkfû.
A kosárkákhoz 30 dkg leveles tészta, a
pástétom tetejére 10 dkg füstölt sajt.
A májat, a szalonnát és a sonkát csíkokra

vágjuk. A hagymákat megtisztítjuk, és nagyobb darabokra vágjuk. Egy serpenyõben
zsírt olvasztunk, és megpároljuk benne a
vöröshagymát. Levesszük a tûzrõl, és pár
percnyi hûtés után fûszerezzük õrölt borssal, majoránnával, õrölt paprikával, fokhagymával és durvára vágott kakukkfûvel.
Összekeverjük, és beleforgatjuk a májat. Visszatesszük sülni, és csak a végén
sózzuk, nehogy megkeményedjen a máj.
Kihûtjük. Közben a leveles vajas tésztát
vékonyra sodorjuk, kör alakú formával

kiszaggatjuk, és kis kosaras formákba
egyenként belenyomkodjuk.
Tehetünk 1–1 szem babot az aljába, hogy
lenyomja a tésztát. Elõmelegített sütõben
aranysárgára sütjük. A kihûlt májat kétszer
átdaráljuk a szalonna- és sonkacsíkokkal
együtt.
Ízesítjük házi, darált paprikakrémmel,
ízlés szerint sóval, és mustárral. Krémesre
keverjük, és a kisült kosárkákba töltjük,
Tetejére reszelt füstölt sajt halmocskákat
szórunk.
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ÜGYFÉLFOGADÁS, FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Polgármesteri Hivatal te-lefon és fax: 87/449-266, 87/449188, e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk:
hétfõn és szerdán: 8–15, péntek
8–13.
Keddi és csütörtöki napokon
az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyzõ: csütörtök
9–12.
Szabó László polgármester:
csütörtök: 9–12.
Építési ügyekben a Bala-

tonfüredi Polgármesteri Hivatal
illetékes, Hock János építési
ügyintézõ, 87/581-240, emelet
24. iroda.
Kéri Katalin társulási
fõépítész fogadóórája 2012.
január 1-tõl keddenként (minden hónap utolsó keddi napja helyett pénteken) 10–15-ig
a Polgármesteri Hivatalban.
Elérhetõsége: 06-30-380-3101., e-mail: foepitesz@paloznak.hu
A Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozójának, Lõrincz-

né Németh Lilla, fogadóórája
minden hónap elsõ és harmadik
péntekén 10–11-ig.
A Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa, minden hétfõn 13–15 óráig
tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatalban.
A falugazdász, Orbán Judit,
elérhetõsége: +36-70/436-5055.
A rendõrség fogadóórája
minden hónap 3. szerda, a helyi
körzeti megbízotti irodában.

GYURI EMLÉKÉRE
Váratlanul és hirtelen ért mindenkit, aki ismerte Balogh Györgyöt, hogy barátunk váratlanul, 61 éves korában meghalt.
A faluhoz hozzátartozott egyénisége, segítõkészsége, nem volt olyan ház, vagy nyaraló,
ahol valamilyen munkássága ne hagyott volna nyomot. Sokat horgásztunk együtt, a fogott
zsákmányt önzetlenül szétosztogatta. Soha nem tudtam tõle olyat kérni, amit ne teljesített
volna.
Fájó szívvel búcsúzott a falu lakossága november 10-én.
Emléked õrizni fogjuk kedves Barátunk, búcsúzunk Tõled, nyugodj békében: az Udvari
Lakosság.

Orvosi, fogorvosi tájékoztatók
az ünnepekre
Dr. Balla György háziorvos december 27-tõl december 29-ig szabadságon lesz. Helyettes
orvos: Dr. Kõhalmi Dóra, elérhetõsége: Pécsely, Iskola u. 181., telefon: 87-445-050 vagy
06-20-534-29-03. Rendelése Balatonudvariban december 28-án, pénteken, 8,30 órakor.
Dr. Hargitai Zsolt fogorvos december 17-tõl január 2-ig szabadságon lesz. Helyettes fogorvos: dr. Antal Judit- a balatonfüredi Rendelõintézetben fogadja a betegeket. Elérhetõsége:
87-580-886.

Anyakönyvi hírek
HALÁLOZÁS:
Fájdalommal búcsúzunk halottainktól, Balogh Györgytõl és Egri Mihálynétól,
nyugodjanak békében.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik nagy fájdalmunkban, bármilyen
módon segítségünkre voltak. Balogh Ili

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Katolikus: Minden vasárnap 18 órakor.
Református: december 23., vasárnap 14 órakor, december 25., 14 órakor,
december 30. 14 órakor, január 6. 14 órakor.
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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
06-70-409-04-52, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/409-03-48
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
Nyaraló képviselõ:
Tigelmann János, 06-30/9029-787
Településünket keresse az interneten is,
megújult és folyamatosan bõvülõ
honlapunk a www.balatonudvari.hu
oldalon érhetõ el.

A BALATONUDVARI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA.
Felelõs szerkesztõ: Dr. Panyi Szilvia Orsolya
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

