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Bemutatkoznak a
képviselők

Összefoglaló az év végi
programokról
Színes és tartalmas programokkal
zárult a tavalyi év Balatonudvariban.

Bemutatkoznak az októberben
megválaszott képviselőink.
2.

4.

Balaton szentelést
tartottak
Vízkereszt alkalomból, hagyományteremtő szándékkal Balaton szentelést
tartottak településünkön.
7.

Tisztelt Udvari Krónikás Olvasók,
Kedves balatonudvari és fövenyesi lakosok!
Szeretettel köszöntöm Önöket a lap
szerkesztőjeként és a település új
rendezvényszervezőjeként.
A munkába állásom óta eltelt rövid idő
alatt még nem tudtam mindenkivel személyesen megismerkedni, de bízom
benne, hogy a jövőben sokukkal fogok
találkozni a különböző rendezvényeken.
A 2015-ös programokat a Képviselő-testülettel közösen, a hagyományos ese-

ményeket figyelembe véve és megtartva
állítottuk össze. Néhány új elképzelést
azonban szeretnénk már az idei évben is
megvalósítani, ilyenek például a gyerekek
számára szervezett nyári napközis tábor
vagy a Szüreti rendezvény. Bízunk abban,
hogy a megnyíló pályázati forrásokat is
kihasználva, színesíteni tudjuk a település
jövőbeni programjait. Az aktualitásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a

www.balatonudvari.hu
önkormányzati
honlapon és a hirdetőkön keresztül. Kérem, bátran keressenek, mondják el véleményüket, javaslataikat!
Elérhetőségeim: szervezo@balatonudvari.
hu, 20/ 285-4668 vagy személyesen a Balatonudvari Hivatalban.
Üdvözlettel:

Stefanovitsné Sipos Mária
rendezvényszervező

Volt egyszer egy disznóvágás…(illetve már kétszer)

Az elsőn nem voltam ott, már nem
emlékszem, miért. Az pár évvel ezelőtt
történt.

A szóban forgó most, január utolsó szombatján volt. A jó hangulathoz az égiek is
nagy- mértékben hozzájárultak. Ragyogó,
gyönyörű szép idő volt. Az igazi hívők
bátran mondhatják, hogy a jó Isten velünk
volt. Mi pedig együtt voltunk, és ez nagyon
jól esett. Jó volt látni a nevető arcokat, a jó
étvágyú embereket. A jó étvágyhoz megvolt a hozzávaló: főtt a finom leves, sült
a kemencében a finom husika, sült a kolbász, hurka, alig győztük sütni. Leöblíteni
meg volt forralt bor, tea, üdítő, jófajta házi
pálinka és finom borok, amiket a helyi
boros gazdák hoztak. De aki vizet akart
inni, ő sem szomjazott. A koffein hiányát
mennyei kávé pótolta. Desszertként isteni
sütiket, pogikat sütöttek az asszonyok. Aki
tehette valami finomsággal hozzájárult a
jó hangulathoz. Szólt a zene, a harmonikás gyönyörű dallamokat csalogatott elő

a hangszeréből, énekkel kísérve azokat.
De nemcsak a nagyok, a kicsik is jól érezhették magukat: játszhattak, színezhettek.
Nagyon jó volt együtt lenni! A hosszú tél
eléggé elszigeteli az embereket. Hideg is
van, kedve sincs az embernek kint lenni,
így aztán nem is látjuk egymást. Kell valami, ami felráz kicsit, és ez a disznóvágás az
volt. Dicséret illeti érte a megálmodókat,
akik munkájukkal is hozzájárultak: a Polgármester urat, a Képviselőket és dicséret

az Önkormányzat valamennyi segítő dolgozójának, és az összes segítőnek. És vajon mondhatom-e azt, hogy jövőre veletek
ugyanitt és kb. ugyanekkor? Lehet-e ebből
egy jó hangulatú hagyomány? Persze ez
sok mindenen múlik.
Száz szónak is egy a vége: nagyon jó volt
együtt lenni! Köszönjük szépen! Ezek
után jó hangulatban várjuk a tavaszt.
Molnár Józsefné
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Köszönetnyilvánítás

Csodálatos napsütéses, szinte tavaszinak mondható időben,
nagy érdeklődés mellett, január utolsó hétvégéjén lezajlott a falusi disznóvágás településünkön.
Balatonudvari Község Önkormányzata nevében, ezúton szeretném megköszönni minden közreműködőnek a lebonyolításhoz
nyújtott segítségét, felajánlásait.

A rendezvényről készült fotókat megtekinthetik a
balatonudvari.hu/telepulesi-programjaink/rendezvenyekkepei/ és a „Balatonudvari Programok” Facebook oldalon.
Híradást olvashatnak még a www.balatontipp.hu honlapon.
Szabó László
polgármester

Néhány gondolat a választásokról!

Kedves Olvasó! Lehet, hogy eltelt már egy kis idő a választások
óta, de a Krónikás hasábjain, most van lehetőségem, hogy megköszönjem a támogatásukat, biztatásukat, bizalmukat és nem
utolsó sorban szavazatukat.

Igyekszem meghálálni a belém vetett bizalmat. Tudom, hogy
nem lehet mindenki elvárásainak megfelelni, hiszen minden
ember különböző. Más igényekkel, ötletekkel és elképzelésekkel,
bár mindegyik a falu érdekét szolgálja, vagy tartja szem előtt,
mégis sok esetben ellentmondanak egymásnak. Ez igazi embert
próbáló feladat. Bár azt gondolhatnánk, hogy nehéz dolga van
egy zeneszerzőnek, hiszen meg kell komponálni egy művet, viszont sokkal nehezebb a dolga a zenekarnak, hiszen a zeneszerző

gondolatait is vissza kell adni, de együtt is kell dolgozniuk, működniük, hogy szépen szóljon a szimfónia. Ígérem, hogy azon
leszek, hogy a mi szimfóniánk szépen szóljon, kis falunk életének
fellendülése megvalósuljon. Várom továbbra is építő jellegű javaslataikat, kritikáikat!
Az én ajtóm továbbra is, mint eddig, mindig mindenki előtt nyitva áll.
Kívánok mindenkinek jó egészséget,
Szabó László
polgármester

Tisztelt Balatonudvari Lakosok!

Mint a településünk immár másodjára megválasztott képviselője, engedjék, hogy ezúton köszönjem meg Önöknek azt a
sok szavazatot, mellyel az Önkormányzati választások során
megtiszteltek engem.

Nagy elismerés számomra, hogy ilyen sokan gondolták úgy, ismét érdemes részemre bizalmat szavazni.
A képviselő testületi munkát szolgálatként, a választói közakarat
rajtam keresztül történő érvényesítéseként értelmezem.
Továbbra is fontosnak tartom az Önök képviseletét, Balatonudvari fejlődésének előremozdítását, a közösség összekovácsolását
és civil szervezetek létrehozását. Kiemelkedően fontos számomra a ravatalozó helyzetének rendezése, ami reményeim szerint az

Tisztelt Lakosság!

Szüleim második gyermekeként születtem ebbe a csendes, nyugodt kis faluba.
Általános iskolám elvégzése után, autószerelő szakmát tanultam
Veszprémben. Évekig ebben az ágban dolgoztam, mint alkalmazott. Majd jött a váltás és Balatonudvariban helyezkedtem el.
Mindig szívügyemnek tekintettem a település sorsát, hol így, hol
úgy részese voltam, vagyok. 2011-ben házasságot kötöttem, és
megszületett drága kisfiam. Családommal Balatonakaliban lakunk, a szüleim és a munkám azonban még mindig Udvarihoz
köt. A 2014. évi választások alkalmával, az Önök jóvoltából sike-

2

elkövetkező években meg is valósul, így szív alakú sírköveinkhez
méltó, jelent és a múltat összekötő épület születik, melyre büszkék lehetünk. Bízom benne, hogy az elkövetkező ciklusban is
számíthatok az Önök támogatására, észrevételeikre, melyekkel
segítséget nyújtanak településünk érdekeinek érvényesítésében
és közös céljaink megvalósításában.
Amennyiben kérdésük, problémájuk merülne fel, továbbra is állok szíves rendelkezésükre.
Tisztelettel:
Békefi Edina
képviselő

rült bekerülnöm a képviselő testületbe, melyet ezúton is nagyon
köszönök. Biztos vagyok benne, hogy együtt, az Önök segítségével, támogatásával sok mindenen változtatni lehet, de fontos
hogy elérhető célokat tűzzünk ki magunk elé. Ehhez kölcsönös
bizalomra és időre lesz szükség. Továbbra is számítok támogatásukra, ötleteikre! Mi Önökért, önökkel vagyunk, a szebb, élhetőbb, boldogabb falunkért.
Köszönettel és tisztelettel:
Ifj. Jánosi Attila
képviselő

2015. február

Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnénk megköszönni megtisztelő bizalmukat, mellyel a 2014. októberi
helyhatósági választáson bizalmat szavaztak számunkra, így a jövőben Önöket
képviselhetjük a képviselő-testületben. Továbbra is számíthatnak ránk, a következő
öt évben mindent el fogunk követni Balatonudvari fejlődése érdekében.
Rolkó Gábor
alpolgármester

Tavasz László
képviselő

Tájékoztató a 2014. októberi
választás eredményeiről
A 2014. október 12. napján megtartott
helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás hivatalos eredményei elérhetők a www.valasztas.hu oldalon. Röviden szeretnénk tájékoztatni
a Tisztelt Lakosságot a Balatonudvari
választási eredményekről: a helyi önkormányzati képviselő választáson Rolkó

Gábor 91, Békefi Edina 88, Tavasz László
82, ifj. Jánosi Attila 67 szavazatot kapott.
A polgármester választás eredménye
alapján Szabó László 89, Tavasz László
80, Pintérné Mészáros Erzsébet 23 szavazatot kapott.
dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyző

Köszönet Marton János és Fodor Frigyes Péter leköszönő képviselőknek
Szeretnénk megköszönni a település,
az önkormányzat és a hivatal nevében
Marton János és Fodor Frigyes Péter volt
képviselő uraknak az elmúlt években
végzett munkájukat, azt hogy tevékenységükkel, a falu fejlődéséért dolgoztak.
Ez nem mindig munkáról szól, hanem
építő jellegű vitáról, heves kritikáról vagy
éppen kétkezi, közösségi munkáról, szervezésről. Marton János a 16 év alatt, amit
képviselőként Balatonudvari mindenkori
képviselő testületében eltöltött mindezt

megtapasztalta, megélte és aktívan részt
vett a település életében, programokon,
rendezvényeken kirándulásokon. Aktív
jelenlétére, segítőkészségére mindig lehetett számítani.
Személyes tapasztalatom az, hogy János
mindig büszke volt arra, hogy Balatonudvari Község választott képviselője.
Fodor Péter, rövidebb időt töltött a testületben, 2011-től 2014-ig. A legnehezebb
időszakban kellet helytállnia, rengeteg
változás, szűkebb pénzügyi gazdálkodás

mellett. Határozottságát és néha kritikus
szemléletét mindvégig megtartotta, kiállt
az elképzelései mellett, nem gyűrte maga
alá semmi. Habitusa konstruktívan mozdította elő a falu fejlődését.
Mindkét képviselő véleményére, ötleteire
továbbra is számítunk. Jó egészséget és
sok sikert kívánunk Nekik az életben!
Mindannyiunk nevében:
Szabó László
polgármester

2015 márciusától változnak a szociális ellátások

Tisztelt Lakosok!
Röviden tájékoztatjuk az érdeklődőket a
szociális igazgatás területén bekövetkező
jelentősebb változásokról.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény módosításra került
az elmúlt év végén.
Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek
március 1-jén lépnek hatályba. A változások
lényege, hogy az állam és az önkormányzatok
segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Jelentősen módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó
ellátások köre (megszűnnek korábban működtetett ellátási formák pl. rendszeres szociális
segély) és átalakul a finanszírozás rendszere
is. A központi költségvetés nem nyújt automatikusan támogatást az önkormányzatok által
adott szociális ellátások fedezetére az önkormányzatoknak, így az ellátások pénzügyi fedezetét a jövőben jelentős részből önkormányzati saját forrás terhére kell majd biztosítani. A
járási hivatalok hatáskörébe az alábbi ellátási

formák fognak tartozni március 1. után:
- aktív korúak ellátása,
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott
ápolási szükségletre tekintettel megállapított
emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott,
és 100%-ban központi költségvetési forrásból
kifizetett szociális ellátásokon túl más szociális
ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről
az önkormányzatok döntenek majd az ún. települési támogatás keretében. Ez egy új szociális ellátási forma lesz, amit egységesen kell
bevezetniük az önkormányzatoknak március
1-jével. A képviselő-testületnek a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia. Ez
a támogatási forma felváltja az eddig önkor-

mányzati segély néven ismert szociális ellátást
is. Korábbi nevén megszűnik a méltányossági
ápolási díj és a méltányossági közgyógyellátás
is, valamint a lakásfenntartási támogatás és az
adósságkezelési szolgáltatás is (bizonyos határidőig a már megállapított ilyen ellátások még
nyújtásra kerülnek). Az önkormányzatok a
települési támogatás keretében biztosíthatnak
hasonló célokra támogatást lakosaik részére.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a Balatonfüredi Járási Hivatalhoz átkerült szociális ellátások tekintetében a járási hivatali ügyintézési
időben forduljanak az érintett ügyintézőhöz
megfelelő tájékoztatás céljából. Balatonudvari
önkormányzat képviselő-testülete a február
végi soros ülésén fogja tárgyalni az új szabályozásnak megfelelően előkészített rendelet
tervezetet. Az új rendelet elfogadását követően
a Kirendeltségi ügyintézők készséggel állnak
az érdeklődők rendelkezésére az új ellátási
formákat illetően, illetve a települési honlapon
olvashatják majd az új szociális rendeletet.
Balatonudvari Kirendeltség
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ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÓ

Márton nap

2014. november15-én került megrendezésre a már hagyományos Márton napi
rendezvény.

A délután folyamán kézműves foglalkozáson vehettek részt a szülők és gyermekeik, ahol Márton napi díszeket, valamint

Mikulás

lámpásokat is készíthettek az ügyes kezek.
Volt még labirintus, kiútkereső, és színező is. 16 órától Nils Holgerson csodálatos utazása a vadludakkal című mesefilm
vetítésére került sor. Délután hat órakor
indult lámpás felvonuláshoz a Katolikus
templom előtt bekapcsolódhattak a hívek
is.
Az esti séta után mindenkinek jól esett az
asszonyok által készített oly finom ludaskása, emellett volt még sütemény, bor és
tea is. Itt köszönnénk meg Adalbert atyának azt a csodálatos tortát, melyet a közösségnek adományozott és a helyi asszonyok áldozatos munkáját, segítségét.
A szeretetvendégséget követően a Veszp-

2014.december 6-án ismét ellátogatott
kis községünkbe a várva-várt Mikulás,
hogy a gyerekek örömére zsákjából- mely
igen csak tömve volt minden jóval oda
adhassa, amiket előre elkészített.
A délután 15 órától kezdődő kézműves
foglalkozáson kisebbek és nagyobbak,
szüleikkel együtt és önállóan is készít-

hettek kedves dolgokat: kis csizmát, Mikulást, rénszarvast és számtalan szépen
kifestett gipszfigurát vihettek magukkal.
Az asztalon minden gyerek talált sok-sok
az ünneppel kapcsolatos színezőt és egy
másikon finom tea és édesség várta őket.

2014. november 28-án a Kultúrházba
Adventi vásárt szerveztünk.

bek között volt mézeskalácsos, fazekas,
virágkötő, ékszeres és pachwork készítő
is. A gyermekeknek is biztosítottunk szórakozási lehetőséget, a Hupikék törpikék:
Törpkarácsony és Karácsonyi ének című
mesefilmeket vetítettük le számukra.

Adventi vásár

A délután folyamán kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők,
miközben a kézműves vásárosok is kipakolták a szebbnél szebb portékáikat. Töb-

Majd egyre hangosabban énekelték együtt
a „Hull a pelyhes” kezdetű dalt és ekkor

rémi Petőfi Színház két színművésze mutatta be a „Vásári komédia” című produkciót.
Este fergeteges bállal zárult a Márton napi
rendezvény, ahol a Rulett Együttes szolgáltatta a talpalávalót. Éjfél után a szerencsésebbek a tombola sorsoláson nyert
ajándékokkal lehettek gazdagabbak.

belépett a „ Kedves Öreg Télapó.” Megható
volt látni a sok-sok boldog arcocskát, amikor a csomagokat kibontották!
Távozása után sem maradtak tétlenül a
kicsinyek és nagyok, hiszen vidám zenés
műsor szórakoztatta őket. Jövőre Veled
újra ugyanitt kedves Mikulás. Várunk rád!

A rendezvény ideje alatt a képviselők által
készített kiváló fűszeres borral és a helyi
asszonyok finom süteményeivel vendégeltük meg az érdeklődőket. Az estét Lévai
Mária hárfa koncertje zárta.

Karácsony Balatonudvariban

2014. Karácsonyát is együtt ünnepelhette
községünk a fenyőágakkal feldíszített
Betlehem, a szorgos kezek által készített adventi koszorú négy gyertyája, a
gyönyörűen feldíszített Posta főtér és az
asszonyok-lányok versei és dalai mellett.

Aznap este is a főtéren gyűltünk össze,
hogy a Királyról, aki megszületett, halhassuk és érthessük meg az Ünnep legnagyobb üzenetét. A gyerekek és felnőttek
is Róla szóló költeményekkel, énekkel
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dicsőítették az Úr Jézust. Mindannyiunk
szívébe beültettek egy komoly kérdést
is: Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd-e azt a csillagot, vagy hinnél-e annak
az angyalnak, aki meglátogatott?Azzal a
reménységgel mentünk haza otthonainkba- a finom fűszerezett forralt bor, meleg
tea és a sós, és édes sütemények, az elmaradhatatlan zsíros kenyér mellől- hogy ez
a Karácsony más lesz talán, mint a többi
volt. Nem csupán a szeretet ünnepe, az
ajándékozás öröme, a fények és a csillogás,

a több fogásos ünnepi eledelek, hanem
Valami nagyobb van és volt jelen aznap
este itt, Udvariban.
Marton Éva

2015. február

Rendezvénynaptár 2015.
Rendezvény címe

Tervezett időpont

Falusi disznóvágás		

01.31.

„Udvari mulatságok” programjai:
- Farsangi mulatság		

02.21.

- Fiúnap			

02.28.

- Nőnap			

03.14.

Nemzeti ünnep			

03.13.

Bor-és borkorcsolya verseny

03.21.

Tavaszköszöntő családi program 04.11.
Idősek napja			

04.17.

Békebeli majális			

05.01.

Gyereknap			05.31.
Pünkösdi főzőverseny		

05.24.

Udvari forgatag szezonnyitó

06.20.

(Marhahúsból készült ételekből főzőverseny)

Udvari forgatag programjai 06.20-08.20.
Nyári napközis tábor

07.06-10.

Szezonzáró halászléfőző verseny 09.05.
Szüreti mulatság			

09.26.

Márton napi búcsú és bál		

11.14.

Adventi programok

11.28-12.19.

Udvari mulatságok
Várjuk Önöket nagy szeretettel és még nagyobb vidámsággal
hagyományos programjainkra a balatonudvari Kultúrházba.

Családi Farsangi mulatság
„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot,
takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!”

2015.
február 21.
szombat

PROGRAMOK 15.00 ÓRÁTÓL:
Jelmezverseny, ahol minden jelmezest megjutalmazunk, Tibi bohóc műsora,
Játékos vetélkedők, Gyerek karaoke
A vendéglátáshoz szívesen fogadjuk házi készítésű süteményeiket.

Hagyományos Fiúnap

2015.
február 28.
szombat

PROGRAMOK 18.00 ÓRÁTÓL:
Helyi lányok, asszonyok vidám meglepetés műsora a Fiúk és Férﬁak számára.
Fiúnapi Bál Polgár Csaba közreműködésével.

Nőnap

2015.
március 14.
szombat

PROGRAMOK 18.00 ÓRÁTÓL:
Helyi ﬁúk, férﬁak vidám meglepetés műsora a Lányok, Asszonyok számára.
Nőnapi Bál Polgár Csaba közreműködésével.

”kprogramok ingyenesekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk„Jótékonysági BÜFÉ””””
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””Önkéntesek jelentkezéséttttttttt
A programokról bővebb információ: www.balatonudvari.hu, szervezo@budvari.hu, Tel.: 20/285-4668
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Előadás az áldozattá válás elkerüléséről
A Balatonfüredi Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Főosztályvezetője, Szekeres Kornél tartott előadást január végén
az idősek áldozattá válásának elkerüléséről az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjainak
és a megjelent érdeklődőknek.

ra kézpénzt, ilyenkor kételkedjünk!

Az előadás témái között szerepelt az időskorúak sérelmére elkövetett trükkös lopások megelőzése, továbbá az idősebb
korosztályt leginkább veszélyeztető bűncselekmények elkerülésének lehetőségei.
Szekeres Kornél r. alezredes közérthető, magával ragadó stílusú előadásában
hangsúlyozta a megelőző vagyonvédelem
fontosságát, tájékoztatást adott az alkalmi
lopások, a trükkös lopások jellemzőiről
és megelőzésük lehetőségeiről. Kihangsúlyozta, hogy sok bűncselekményt csupán
azzal meg lehet akadályozni, ha figyelünk
egymásra.

• Saját tulajdonunkról, haszonélvezetünkről életünkben soha ne mondjunk le!

Néhány megszívlelendő tanács:
• „Arányos vagyon, arányos védekezés”
• Fokozottan figyeljünk a nyitott ajtókban,
ablakokban rejlő veszélyekre!
• Az interneten és telefonon bejelentkező idegenek kecsegtető ajánlatait minden
esetben kezeljük fenntartással!
• Internetes vásárlásnál ne higgyünk a
„nagyon akciós” árukban!
• A közszolgáltatók személyes megkereséskor soha nem hoznak vissza számunk-

• A trükkös tolvajok sokszor kihasználják
jóhiszeműségünket, segítségünket – egy
pohár víz kérése, vagy rosszullét ürügyén
feltérképezik házunkat, lakásunkat - egy
későbbi akcióhoz.

Mikor és kinek jelezzük a problémát?
• azonnal amint tudomásunkra jut
• a 24 órás rendőrségi ügyeletnél 107 hívószámon
• Dávid Lajos rendőrségi körzeti megbízottnál 06-30/630-8107
A jelenlévők a bűnmegelőzési tájékoztatáson túl áldozatvédelmi ismeretekkel is
gazdagodtak, hiszen választ kaptak arra,
hogy hova, kihez fordulhatnak segítségért, ha bűncselekmény áldozatává váltak.
Az alezredes felhívta a szépkorúak figyelmét a Veszprém Kossuth utca
10. sz. alatt található Információs Irodára.
Telefon: 88/590-378
A (bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló)
törvény értelmében mindenki áldozat, aki
Magyarországon elkövetett bűncselekmény
elszenvedője. Rajtuk kívül azok az emberek is részesülhetnek a törvény szolgáltatásaiban, akik a bűncselekmény közvetlen
következményeként testi, lelki, érzelmi vagy

akár vagyoni kárt szenvedtek el.
Az állam áldozatsegítő szolgáltatásként
teljes körű tájékoztatást nyújt, segít az érdekérvényesítésben (megfelelő módon és
mértékben hozzásegíti az áldozatot alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi és
egészségbiztosítási, valamint a szociális ellátások igénybevételéhez), pénzügyi segélyt
ad, és szakjogászi segítségnyújtást nyújt.
Ezen kívül az áldozatsegítő szolgálat meghatározott esetekben állam kárenyhítést
biztosít a kérelmezőnek.
Köszönjük Marton Jánosnak a rendezvény
megvalósulásához nyújtott szervező munkáját és Szekeres Kornél rendőr alezredesnek a jó hangulatú, informatív előadást.

Esztétikusabb lett a kultúrház és további fejlesztések várhatóak
A települési kultúrház kisebb felújításon
esett át a februári hónapban.
Az önkormányzat képviselő-testülete közel 500.000 Ft összegben hagyta jóvá a
legszükségesebb faljavítási, festési munkálatok költségét. A munkák elvégzését
ezúton is köszönjük Bakonyi István lakosnak. Bízunk benne, hogy a közelgő tavaszi
rendezvényeken, a nőnapi a fiúnapi ös�szejöveteleken és a márciusi ünnepségen
mindenki megelégedésére már látható
lesz egy esztétikailag megszépült kulturális tér.
Az idei évben fejezzük be a fövenyesi
strand innovatív vízpart fejlesztési pályázata kertében történő felújítását. A
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munkálatok határideje március vége. A
strand bővül egy akadálymentesített vízi
bejáróval, kültéri zuhanyzóval és új térburkolatos sétány kerül kiépítésre a mozgáskorlátozottak közlekedésének megkönnyítésére. A WC vizesblokk épülete is
bővítésre kerül egy családbarát vizesblokk
résszel. Az egész strandon tereprendezési
munkálatokra fog sor kerülni a fejlesztést követően. Bízunk benne, hogy az idei
évi nyári szezonban a megújult fövenyesi
strand az idelátogatók megelégedését is el
fogja nyerni. A Balatonudvari strandon is
letelepítésre kerül a nyári strandszezonra
a szintén pályázati úton nyert akadálymentesített vízi bejáró.

Önkormányzatunk 11 millió forintos vis
maior támogatást nyert az elmúlt évben
a Nyárfa sor helyreállítására. Terveink
szerint az adósságkonszolidációban nem
részesült települések részére nyújtott BM
támogatás összegét, amely Balatonudvari
esetében 6.5 millió forint, át tudjuk csoportosítani a Nyárfa sor aszfaltfelújítására, annak érdekében, hogy az utca a lehető
legjobb mértékű felújítást kapja meg.
Az érintett ingatlantulajdonosokkal a képviselő-testület egy külön egyeztető főrumon szeretné a pályázat megvalósításának
kérdéseit megbeszélni.
Önkormányzat

2015. február

Balaton szentelés
Ősi keresztény hagyomány Vízkereszt
kapcsán az élő vizek megáldása, ebből az
alkalomból, hagyományteremtő szándékkal tartottak Balaton szentelést településünkön.
Az ünnepi liturgiát követően a résztvevők
a Balatonhoz vonultak, ahol Adalbert atya
tihanyi bencés szerzetes, Jézus Jordánban
történt megkeresztelkedéséről beszélt a
hallgatóságnak, majd a keresztjét vízbe
engedve, áldást kérve, megszentelte a Balatont. A program szeretetvendégséggel
zárult a Kultúrházban.
Vízkereszt az egyik legősibb keresztény
ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait
kapcsolja egybe:
• a napkeleti bölcsek imádása (és koráb
ban, a karácsony ünnepének kialakulása
előtt Jézus születése);
• Jézus megkeresztelkedése a Jordánban;
• Jézus első csodája (a víz borrá változtatása) a Kánai menyegzőn.
Ezek közül később keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos (erre emlékeztet a
vízszentelés), nyugaton pedig a napkeleti
bölcsek látogatása került előtérbe – olyannyira, hogy a római katolikus egyház a
Második vatikáni zsinat óta csak ezt ünnepli vízkeresztkor, a többit más napokra
helyezték át. Amikor Jézus harminc éves
lett, Keresztelő János megkeresztelte a
Jordán folyóban. Ekkor a Biblia szerint

az Atya szózata hallatszott, és a Szentlélek
galamb képében alászállt rá; ezáltal a teljes
Szentháromság is kinyilvánította magát
az emberiség előtt. A keleti egyházak a
kezdetektől vízkereszt ünnepén szentelik
meg a vizet. A katolikus egyház csak a
középkortól alakította ki ezt a hagyományát. A római katolikus egyház a második
vatikáni zsinat óta, a zsinat rendelkezései
értelmében a napkeleti bölcsek látogatását ünnepli január 6-án, vízszenteléssel
egybekötve. Jézus megkeresztelkedésének
ünnepét a következő vasárnapon tartják,
a kánai menyegzőről egy közbeeső hétköznapon emlékeznek meg. 2014-től a
magyar katolikus egyházban is parancsolt
ünnep vízkereszt napja, szemben azzal a
korábbi gyakorlattal, amely a hozzá közelebbi vasárnapra tette.

Húsvét éjszakája mellett hagyományosan
vízkereszt volt a másik ünnep, amikor felnőtteket kereszteltek. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, és ebből a hívek
is hazavihetnek. Egész évben ebből merítenek kereszteléshez és más szertartásokhoz, ahol szenteltvizet használnak. Ezen a
napon tömjént is szenteltek.
A víz megszenteléséhez kapcsolódik a házszentelés vagy lakásszentelés hagyománya, amikor a lakásokat is megszentelik a
szenteltvízzel. Az ajtófélfára ilyenkor felírják az évszámot és a „Christus Mansionem
Benedicat” („Krisztus áldja meg e házat!”)
kezdőbetűit a következő formában:
20 + C + M + B + 15.
hu.wikipedia.org/wiki/Vízkereszt

A Balatontipp.hu balatoni régiós vetélkedőt szervez
Balatonudvari is indul(hat) a megmérettetésen kellő számú
aktív jelentkező esetén.
A verseny települési, kistérségi csapatok között zajlana márciustól június végéig. A csapatok összehozásában elsősorban a Nők
a Balatonért Egyesület helyi csoportjaira számítunk, de bárkit,
bármilyen szerveződést is örömmel fogadunk.
A vetélkedő három főszakaszból áll:
1. szakasz, a toborzó - több héten át zajlik az internet nyilvánosságával a csapattagok megszerveződése, távoli segítők, szurkolók
megnyerése - ehhez különböző feladatok adnak segítséget (tervezett időpontja március végétől április végéig)
2. szakasz, az összekovácsoló - meghatározott időpontban, valós időben, az internet segítségével összekötött szereplőkkel,
nyilvánosan zajlik. A munkát közvetlenül a csapatok végzik, de
segítséget kaphatnak bárhonnan. Szellemi, manuális és közösség

szervező feladatok azonnali elbírálással a zsűri és a vetélkedőt
követők által (tervezett időpontja május második felében)
3. szakasz, a döntő - valós helyen és időben, helyszíne az egyik
Balaton-parti település - a Balatonhoz kapcsolódó játékos,
sportos és szellemi feladatok - vitorlásverseny, palacsintasütés,
vízibiciklizés, szobrászkodás, idegenvezetés... - élő internet közvetítéssel Mint a fentiekből kiderül, a csapatok egyes tagjainak
személyes, helyszíni részvételére a második és harmadik szakaszban lesz szükség, de akkor is lehetnek távolról segítők.
A programról bővebb információ:
www.balatontipp.hu/index.php?p=balatoniprogramok&id=1256
A program jó lehetőséget teremt Balatonudvari népszerűsítésére, közösség kovácsolására. Aki szívesen részt venne a vetélkedésben, annak jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk: szervezo@balatonudvari.hu, 20/285-4668
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Disznóvágás TOTÓ
1. Melyik a kakukktojás, melyik nem illik a sorba?
1. pörzsölés
2. bőrkézés
X. forrázás
2. Mi a GORNYADÓ?
1. disznó gyomra népiesen
2. disznóól Szabolcs-Szatmár Bereg 		
megyében
X. szétfőtt hurkából készült disznó-		
vágási étel
3. Kik a disznóvágási alakoskodók?
1. jelmezes adománygyűjtők
2. képmutató emberek
X. ügyeskedő tolvajok
4. Tipikus disznóvágási étel a szárma vagy takart.
Melyik általunk jól ismert ételt hívja így a népnyelv?
1. toros káposzta
2. töltött káposzta
X. kocsonya
5. Az alábbiak közül melyik a disznó testrésze?
1. szűzpecsenye
2. felsál
X. szegy
6. Mi a disznó nyula?
1. a hasaszalonnán a háj alatti ré-		
szen fekvő hús
2. kisdisznója
X. a füle alatti része
7. A disznó melyik részét hívják ORJÁNAK?
1. orra
2. lába
X. gerince
8.Disznóval kapcsolatos népi hiedelem volt.
1. Karácsony reggelén a disznóröfö-		
gés termékeny esztendőt jelez.
2. Ha András napján megrúgják a 		
disznóól oldalát, az állat röffenése 		
házasságot jelzett farsangra.
X. Disznóval álmodni szerencsét
jelent.

Közérdekű információk
9. Gyermeket váró nő ne egye a disznó orrát,
mert…
1. gyermeke mindig taknyos lesz
2. mert törni fogja az edényeket
X. mert ura orránál fogja vezetni
10. Ki a BÖLLÉR?
1. gyakorlattal rendelkező, de nem 		
szakképzett paraszthentes
2. disznót tartó gazda
X. hentes
11. Mi az abálás?
1. Élelmiszerek folyamatos, forrás-		
pont alatti hőmérsékleten, puhítás 		
vagy tartósítás céljából történő hő-		
kezelése, vízben párolása
2. alacsony hőmérsékleten történő 		
sütés
X. forró zsiradékban történő hirte-		
len sütés
12. Melyik étel hozzávalói az alábbi alapanyagok?
5 liter friss sertés vér, víz a főzéshez, 4 közepes fej
vöröshagyma, 5 ek. zsír, só, bors
1. véres hurka
2. hagymás vér
X. dödöle
13. Mi ez?
„Eljöttem én kántálni-kántálni
Ablak alatt fát vágni
Én is fogtam fülét-farkát
Adjanak egy darab hurkát!”
1. Karácsonyi verses köszöntő
2. Részlet középkori versből
X. Disznótori kántálás szövege
13+1. Mit nevezünk SVÁRTLI- nak?
1. disznósajt
2. disznógyomor
X. disznóbél
Várjuk a 13+1 helyes megfejtést 2015. március 16-ig
elektronikusan a szervezo@balatonudvari.hu-ra,
vagy Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Ady
Endre u. 16. A beküldők közül egy szerencsés fő
ajándékcsomagot nyer.

Tájékoztató
Értesítjük a település lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lomtalanítást szervez
2015. április 27-én hétfőn Balatonudvariban, április 29- én szerdán Fövenyesen.
Az összegyűjtött limlomot a jelzett nap reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlan előtti közterületre. A bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Elektronikai hulladék gyűjtése elkülönítetten történik.
(TV, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.)
Helye: Önkormányzati Hivatal udvara Balatonudvari Ady E. 16.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban,
a hulladékká vált gumiabroncsokat és elektronikai hulladékot a kereskedőnél van lehetőség leadni.

Anyakönyvi hírek
Halálozás: Búcsúzunk Rolkó Gyula, Pákozdi Lajos, Csaba Zoltán lakosainktól.
Nyugodjanak békében!
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ORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Balla György - 06-20/9529-455
Hétfő10.30-11.30, Kedd 10.30-11.00,
Szerda 12.30-14.00, Péntek 10.30-11.30
VÁROSI RENDELŐINTÉZET
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (ügyelet)
Fogorvosi rendelés
Dr. Hargitai Zsolt
Hétfő: 8.00–11.30, Kedd: 13-00–18.00
Szerda: 13-00–18.00, Csüt.: 8.00–11.30
Tel: 06-87-444-086
Gyógyszertár
Balatonakali, Révész u. 1.
Hétfő: 12.00-20.00
Kedd 8.00-12.00, 18.00-20.00
Szerda 16.00-20.00
Csütörtök 8.00-12.00, 18.00-20.00
Péntek 10.00-14.00, 18.00-20.00 Szombat:
9.00-12.00, 18.00-20.00
Rendőrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-8107
Polgárőrség:
Marton János - 06-70/409-0452
Jánosi Attila 06-70/409-0348
Sötété György - 06-70/409-0398
Nyaralós képviselők
Selmeczi Ferenc - 06-30/954-9706
Tigelmann János - 06-30/902-9787
E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.
Hibabejelentés: 06-80/533-533
DRV Vízmű Zrt ügyfélszolgálat
Balatonfüred, Kossuth L. u. 33.
Tel.: 06-40/240-240
PROBIO RT. Balatonfüred, Fürdő u. 20.
(szemétszáll.) 87/342-633
Kögáz Rt. Veszprém, Mártírok útja 9.
Központ: 88/579-810
Számlázás: 40/444-000
Üzemzavar: 40-301-301
Vízi rendészet:
Zánka: 06-87/568-599
Vízi mentők - 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30/383-8383, 87/568-168
Általános segélyhívás:
Mentők: 104, Tűzoltók: 105,
Rendőrség: 107
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