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Fotópályázat Balatonakaliról
Balatonakali Község Önkor-

mányzata fotópályázatot hirdet 
Balatonakaliban élő és a településen 
megforduló, minden fotózást kedve-
lő számára. Olyan fotókat várunk, 
amelyek szorosan kötődnek a tele-
püléshez, annak értékeit, szépségeit 
bemutatva. 

A képeket a palyazat@bala-
tonakali.hu e-mail címen várjuk 
2014. május 30-ig, legfeljebb 5 
mondatos kísérőszöveggel, címmel. 
A tárgy mezőbe kérjük feltüntetni: 
Fotópályázat. 

Beküldéskor kérjük a fotós nevét, 
elérhetőségeit (érvényes e-mail cím 
és telefonszám) is megadni. Egy 

pályázó korlátlan fotóval nevezhet, 
nevezési díj nincs.

A képek esetén az elvárt 
fileformátum: jpg. A file-ok mérete 
minimum 1 MB. legyen

A fotókat zsűri értékeli, a legjobb 
képeket archiváljuk, kiállítjuk. A 
legjobb három fotó szerzője pénzju-
talmat kap. A nyerteseket és a kiállí-
tásra kerülő fotók szerzőit e-mailben 
értesítjük.

A nyeremények:
I. helyezett: 15.000,-, II. helyezett 

10.000,-, III. helyezett 5.000,- Ft  
pénzjutalomban részesül.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a szervezők a személyes ada-

taikat kezeljék. A pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázatot szervező 
Balatonakali Község Önkormányza-
ta a képeket a saját kiadványaiban és 
internetes felületein korlátozás nél-
kül, a szerző nevének feltüntetésével 
bemutassa. 

A pályázó írásban kijelenti, hogy 
a kép szerzői jogaival ő rendelkezik, 
a kép nem sérti harmadik személy 
jogait és a problémák esetén min-
den felelősséget magára vállal. A 
nyeremények át nem ruházhatóak, 
készpénzre nem válthatóak.

A pályázók kérdéseit a palyazat@
balatonakali.hu vagy a program@
balatonakali.hu e-mail címen fogad-
juk.
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Venni, Vagy nem Venni?
Balatonakali Község Önkormányzata 

2008-ban településfejlesztési szerződést 
írt alá a balatoni kempingek felvásárlá-
sáról elhíresült SCD Holding leányvál-
lalataival. A Balatonakaliban lévő három 
kemping fejlesztésére külön gazdasági 
vállalkozásokat hozott létre a holding, 
így a volt Holiday Camping fejlesztésére 
a Holyday Park Akali Kft-t, a volt Strand 
Camping fejlesztésére a Villa Park Akali 
Kft-t, a Levendula Naturista Camping 
fejlesztésére pedig a Balaton Camp 
Naturist Kft-t. A három kemping na-
gyobb beépíthetőségének az eléréséhez a 
rendezési terv módosítása volt szükséges 
a tulajdonos számára. Igaz, korábbi négy 
párti egyezségből kifolyólag a törvény 
az SCD tulajdonában lévő területek 
(kempingek) esetében a beépíthetőséget 
jelentősen megemelte és megteremtette 
a lehetőséget további beépíthetőségi 
százalék emelésére, abban az esetben, 
ha a tulajdonos meg tudott egyezni az 
önkormányzattal. 

2010-ben az önkormányzati választá-
sok után az új testületnek az első dolga 
volt, hogy a korábban megkötött szerző-
dést áttekintse, és amennyire lehetséges, 
javítson azon a község érdekében. A 
településfejlesztési szerződésekben a 
három társaság különböző mértékben 
ajánlott fel anyagiakat a településnek. 
Akkor még nem tudtuk, mára viszont 
már valószínűsíthető, hogy a tulajdo-

nosok már akkor kész forgatókönyvvel 
rendelkeztek a megszerzett kempingek 
jövőjével kapcsolatban.

Mára ott tartunk, hogy a Balaton 
Camp Naturist Kft. ellen felszámolási 
eljárás zajlik. Ez a társaság tulajdonolja 
a naturista kempinget. Szerencsére ön-
kormányzatunk előrelátó volt, és azon 
kevesek közé tartozó – vagy lehet, hogy 
egyetlen önkormányzat vagyunk –, aki 
a Balaton Törvény adta lehetőségére 
hivatkozva a terület 3960/21705 hánya-
dára elővásárlási jogot jegyeztettünk be. 
Ez az elővásárlási jogunk a valóságban 
a vízpart 10 méter szélességű sávjára 
vonatkozik. 

A felszámolással megbízott Vectigalis 
Zrt. 261.350.000,- Ft + Áfa ajánlati árral 
hirdette meg a teljes ingatlant. Első al-
kalommal nem jelentkezett vevő, viszont 
a 2014. február 28-ig beadható második 
fordulóban két ajánlattevő is előkerült. 
Minden bizonnyal azért a második alka-
lommal jöttek meg az ajánlatok, mivel 
ebben a körben a 70%-os ajánlatot már 
elfogadhatónak ítéli meg a felszámoló. 
Ennek szellemében a Páhok Turisztikai 
Kft. 183.000.000,- Ft +Áfa, az Inter-Art 
Home Kft. 182.950.000.- Ft +Áfa ajánla-
tot tett. A felszámoló hirdetésében jelezte, 
hogy 10% eltérésen belül ártárgyalást fog 
tartani. Az ártárgyalás megtörtént, ahol 
önkormányzatunk is képviseltette magát 
a polgármester és a kirendeltségvezető 

személyében. A licitálás során a Páhok 
Turisztikai Kft. 200 millió Ft + Áfa mér-
tékig tartotta az árat, viszont az Inter-Art 
Home Kft. 201 millió Ft +Áfa ajánlatát 
már nem tudta tartani, így a nyertes 2014. 
március 24-én az Inter-Art Home Kft. 
lett. A licitálást követően a felszámoló 
feltette a kérdést a polgármesternek, 
hogy kíván-e élni az elővásárlási jogá-
val. A polgármester kérte a felszámolót, 
hogy véleménye kialakítására biztosít-
son kellő időt. Felszámoló ezt elfogadta 
és harminc nap gondolkodási időt adott 
az önkormányzatnak. Ezen idő alatt a 
képviselő-testületnek meg kell hoznia 
a döntését úgy, hogy lehetőség szerint 
minden közösségi érdeket figyelembe 
vegyen.

Az ügy fontosságára, valamint a te-
lepülésre hosszú távon is jelentős hatást 
gyakorló mivoltára való tekintettel, a 
polgármester lakossági fórum összehívá-
sáról döntött. 

Amennyiben az önkormányzat a 
vásárlás mellett kötelezi el magát, akkor 
36.671.726,- Ft + Áfa (46.573.092,- 
Ft) vételárat kell utalnia a felszámoló 
számlájára. A képviselőtestület kéri 
azon lokálpatrióta gondolkodókat, akik 
érdemben tudják segíteni a jó döntés 
előkészítését, jöjjenek el az április 10-én, 
csütörtökön 18 órakor kezdődő fórumra, 
a polgármesteri hivatalba.

Koncz Imre polgármester
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ÖnKORmÁnyZaTi HÍReK

EgységbEn az Erő!
Kevés azon települések száma, ahol 

a választott képviselők, pártállástól, 
támogatóktól függetlenül, egy – a kö-
zösség szempontjából legjobb – irányba 
eveznek. Balatonakali, véleményem 
szerint, abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy elöljáróinak nem kell energiái-
kat pazarolni a személyes konfliktusok 
kezelésére, így minden erejükkel a közjó 
érdekében tudnak dolgozni. A fenti fotó 
kiválóan szemlélteti a tisztségük iránti el-
hivatottságukat. Nem polgármesteri hívó 
szóra jelentek meg a nemzeti ünnepen, 
és veszik ki részüket minden hasonló 
alkalommal, amikor csak tehetik, hanem 
kötelességtudatból. 

Polgármesterként szerencsémnek tar- 
tom, hogy ők a képviselőtársaim. A nem-
zeti ünnep hangulatához kapcsolódva 
szeretném elismerésemet és köszöne-
temet kinyilvánítani részükre, hisz én 
tudom a legjobban, hogy mennyi áldo-
zatot hoznak településünk szebb jövője 
érdekében.

Koncz Imre polgármester

k

TiszTeleTi polgárT 
avaTTunk

Balatonakali Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a „Balatonakali 
Tiszteleti Polgára” cím alapításáról és  
adományozásának rendjéről szóló 
11/2005. (XI. 03.) rendelete alapján, 
március 14-én, ünnepélyes keretek 
között köszöntötte legfrissebb Tiszteleti 

Polgárát, Pálmüller József okleveles 
építészmérnök, műszaki tanár, környe-
zetvédelmi igazságügyi szakértő szemé-
lyében. 

Az 50-es évektől kezdve kötődik 
Balatonakalihoz felesége, barátai révén. 
Az Akaliban megszentesített házasság, 
majd később a pince, szőlőbirtok, a 
rengeteg barát és az a sok jó ember, aki 
mind tiszteli és szereti, végérvényesen a 
mai napig Balatonakalihoz kötötte.

Amióta ismeri településünket, azóta 
szervesen részt vesz a helyi közéletben, a 
település sorsának alakításában. Nem az 
a személy, aki a kirakatban érzi jól ma-
gát, viszont a háttérből mindig a legjobb 
tanácsokkal látja el a döntéshozókat, 
akik az idők során néha megfogadták 
építő javaslatait, néha pedig figyelmen 
kívül hagyták azt. 

Véleményünk szerint a mai kor embe-
rei számára is rengeteg építő gondolatot 
tartogat, melyek segítségével még sok 
éven keresztül lesz megvalósításra alkal-
mas, épített környezetünk szebbé tételét 

szolgáló ötlet, terv. Ha a teljesség igénye 
nélkül kiragadunk az életéből Akalihoz 
kötődő ismert és sokak által egyáltalán 
nem ismert eseményeket, akkor is bajban 
vagyunk, hogy melyiket is említsük. 

Még a tanácsrendszerre nyúlik vissza 
az a történet, amikor parcellázták a Le-
vendulás üdülőtelepet és a Csordáskúti 
dűlőt. Kiváló terveket készített a kialakí-
tandó építési telkek felosztására. Harcolt 
érte, hogy olyan élhető nyaralótelep 
legyen Balatonakaliban, ami a jövőben 
is megállja helyét. Sajnos a megyei 
tanács tervezőirodája nem az ő tervei 
alapján rendezte a telekalakítást, így ma 
zsebkendő méretű telkeken 30 négy-
zetméteres sorházak alkotják a telepek 
nagy részét. Ő már akkor látta, hogy ez a 
megoldás nem szolgálja hosszú távon az 
épített környezet igényes kialakítását. 

Minden alkalommal részt vett a tele-
pülésrendezési eszközök módosításában, 
felülvizsgálatában, igaz mindig csak 
tanácsadóként a háttérből, ahogy ezt 
jelleme engedi. Úgy érezzük, többször 
kellett volna figyelni a település döntés-
hozóinak szerény, halk szavaira, építő 
gondolataira. Viszont ma sincs későn! 

Már a hetvenes években megszületett 
a gondolat a fejében – miután ismert a 
környéken minden műemléki és más 
védettségre érdemes épületet –, a helyi 
értékek rendszerszerű védelmének szük-
ségessége. Messzemenően meghaladta 
korát ezen a területen is. A törvényalkotó 
közel negyven év elteltével foglalta sza-
bályokba az úgynevezett helyi értéktár 
intézményét.

Pálmüller József az az ember, akihez 
mindenki bizalommal fordulhatott ügyes- 
bajos dolgaiban. Nagyon sok olyan lakó-
ház épült a környezetünkben, amely az 
ő munkáját dicséri, nem beszélve a sok 
lakófunkcióval nem bíró melléképület-
ről, amelyek megterveztetése végett a 
falusi ember nem is igazán tudta, kihez 
kell fordulnia.

Civil szervezetekben történő szerep-
vállalása mindenki számára példaértékű 
lehet. Tagja volt a Leshegyi Kertbarát 
Körnek, kurátora volt a „Balatonakaliért” 
Támogatási Közalapítványnak, ma is 
alelnöke a Balatonakali Történelmi 
Szőlőhegyek Borút Egyesületnek, tagja 
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a Balatonvin Borlovagrendnek és nem 
utolsó sorban a Magyarországi Zöld 
Kereszt Egyesület titkára. 

Ismertsége és szerteágazó kapcsolatai 
révén hosszú évtizedek óta tudatosan 
és tudat alatt is öregbíti Balatonakali 
jó hírnevét, népszerűsíti településünket 
belföldön és külhonban egyaránt.

Településünk iránt tanúsított lokálpat-
rióta életszemléletének megkoronázása-
ként 2009-ben megjelent „Balatonakali 
múlt, jelen, jövő” című könyve. A 
könyvben összefoglalta mindazokat 
az információkat, melyeket évtizedek 
során, a rá jellemző aprólékossággal 
összegyűjtött és rendszerezett. A könyv 
korántsem tartalmaz mindent. Aki ismeri 
és szereti, tartalmas beszélgetéseket 
folytathat vele múltról, jelenről és jövő-
ről egyaránt, ha meglátogatja a pincénél, 
vagy ha csak egyszerűen összefut vele. A 
könyv és egyben egész életének történé-
sei bizonyítják, hogy alapos tudását nem 
magának tartogatja, hanem a közösség 
számára. Összegyűjtött településtörténe-
ti anyagait a falusi könyvtárnak ajánlotta 
fel az elmúlt esztendőben.

Pálmüller Józsefnek még arra is van 
gondja, hogy ami az eddig átadott sok 
információból mégis kimaradt, az se 
vesszen kárba. Gondolatait, kutatásait 
egyszóval a tudását gyakori személyes 
találkozásaik alkalmával átörökíti az 
utókornak, Törő Balázs településünk ifjú, 
tehetséges néprajzkutatóján keresztül.

Tiszta szívből és egyben baráti sze-
retetből gratulálok, településünk legma-
gasabb szintű elismeréséhez. Kívánom, 
hogy sokáig élj köztünk egészségben, 
gyarapítsd Balatonakalit gondolataiddal 
és tetteiddel egyaránt. Légy örökké az 
a példa a helyi emberek számára, akiből 
oly kevés van köztünk, akire mindig 
büszkén nézhetünk fel mindannyian!

Isten éltessen sokáig!
Koncz Imre polgármester

k

lomTalaníTási 
TájékozTaTó

Értesítjük Balatonakali település 
lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a 
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
nonprofit Kft. lomtalanítást szervez 
2014. május 19-én, hétfőn.

A lomtalanítás problémamentes le-
bonyolításának érdekében szükségünk 

van az önök segítségére, ezért kérjük, 
hogy az összegyűjtött lim-lomot 2014. 
május 19-án reggel 7 óráig helyezzék 
ki az ingatlan előtti közterületre, vagy 
az Önkormányzat által kijelölt helyre. A 
hatékonyabb helykihasználás érdekében 
a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek 
kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalaní-
táskor kommunális hulladékot, építés-
ből-bontásból származó anyagot (ajtó, 
ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, 
hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, – 
valamint zöldhulladékot, akkumulátort 
és gyógyszereket, festékes és olajos 
flakonokat. – az elektronikai hulladék 
gyűjtése elkülönítetten történik.

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.

2014. évben társaságunk külön elekt-
ronikai hulladékgyűjtési akciót is 
szervez az önkormányzat által kijelölt 
helyszínen. 

Az elektronikai hulladékokat (tv, hűtő-
szekrény, mosógép, kisháztartási gépek, 
számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az 
alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani 
a következő időpontig: 

Elektronikai hulladékgyűjtés hely-
színe: Önkormányzat, Műszaki udvar, 
strand u. felől.

Elektronikai hulladék elhelyezé-
sének időpontja: 2014. május 17–18. 
10–12 óráig.

A hulladék elszállítását költségtérítés 
nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtala-
nítás napján az esetleges észrevételeiket, 
bejelentéseiket a 87/342-633-as telefon-
számon tehetik meg.

Tevékenységünkkel segítsük elő kör-
nyezetünk védelmét, és tegyünk meg 
mindent környezetünk tisztaságáért!

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Jung Csilla ügyvezető

k

pályázaTi Hírek

lassan érkezik a kisbuszunk
A címben szereplő lassan szót, bizony 

szó szerint kell érteni. Februárban érte-

sítették önkormányzatunkat a sikeres 
kisbusz pályázatunkról. A nagy értékű 
beszerzés meghaladja a költségvetési 
törvényben árubeszerzésre meghatáro-
zott 8 M Ft-os határt, ezért közbeszerzést 
indított el a képviselő-testület, melynek 
30 napos határideje után, a március 26-i 
nyilvános testületi ülésen határozott a 
közbeszerzési eljárás döntéséről. Ezt kö-
vetően a mikrobusz megrendelésre került, 
melynek szállítási határideje 150–180 
nap! Sajnos csak nyár végén élvezhetjük 
a saját kisbusz előnyeit. Amennyiben 
idén is meghívást kapunk testvértelepü-
lésünkről, Kövendről az augusztus végi 
rendezvényükre, talán már Balatonakali 
feliratú Volkswagen Transporterrel ér-
kezhetünk barátainkhoz. 

Újabb pályázati siKEr!
Az elmúlt hetekben érkezett a hír, mi-

szerint a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 
alapján, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások jogcímre benyújtott pá-
lyázatunkra 23.922.273.- Ft támogatást 
kapott önkormányzatunk. A támogatás 
többfunkciós szolgáltató központ lét-
rehozására irányul, a helyi Művelődési 
Házban. Ez felöleli a Művelődési Ház 
főépületének korszerűsítését, egy szabad-
téri közösségi színtér és technikai épület, 
valamint belső út kialakítását és a kerítés, 
kapu felújítását. A belső korszerűsítés 
keretében új hang- és fénytechnika, videó 
technika (kamera és projektor, blueray le-
játszó), új székek beszerzésére kerül sor. 
Emellett az akadálymentes feljáró készül 
még el. A jelenleg használaton kívüli 
mozi épülete lesz még átalakítva, helyet 
adva korszerű férfi-női és akadálymentes 
mosdóknak, információs helyiségnek, 
teakonyhának. A kültéri régi, használha-
tatlan széksorok cseréje is megtörténik, 
valamint a jelenleg már megkezdett kinti 
kiülő kivitelezéséhez kapcsolódva a ke-
rítés teljes felújítása. A belső út szilárd 
burkolatot kap, egészen a mozivászonig 
kialakítva ezzel egy komfortos bejárást. 
Ezek a munkálatok már felsorolva sem 
kevesek, de igazán hosszadalmas lesz a 
megvalósításuk is. Közbeszerzés előzi 
meg ugyanis a kivitelezést, mely szigorú 
szabályokhoz és határidőkhöz kötötten 
működik, így mire az első munkálatok 
elkezdődhetnek, már nyarat írunk.
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A végeredmény mindenképpen kárpó-
tol majd bennünket, bár a kapott támo-
gatás sem elegendő mindenre. Reméljük, 
valamennyi lakosunk szívesen veszi majd 
birtokba megújuló Művelődési Házunkat 
és kapcsolódó építményeit. Fantázia- 
megmozgatóként néhány dokumentációt 
megtekintésre ajánlunk.

Ezzel a támogatással jelenleg csak(!) 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által 2011. óta elnyert pályá-
zataink támogatási összege 52.215.145 
Ft. Csak érdekességként megemlítendő, 
hogy ezek a támogatások utólagos finan-
szírozásúak, mire valóban megkapjuk az 
első határozatban megállapított összeget, 
még két kérelmet kell benyújtanunk a 
pályázatot követően, azaz háromszor 
örülünk, amikor megítélik a támogatást, 
amikor elfogadják az első kifizetési 
kérelmünket, és amikor elfogadják az 
utolsó támogatási kérelmünket és utalják 
az összeget.

Ihász Csilla

k

TiHanyi közös önkormány-
zaTi HivaTal BalaTonakali 

kirendelTségének 
TájékozTaTói

tájékoztató a VEMKH balatonfüredi 
járási Hivatal Kormányablakának 

szolgáltatásairól
Tisztelt Ügyfelünk! 
Tájékoztatjuk arról, hogy Bala-

tonfüreden, a Felső köz 2. szám alatt 
(korábbi földhivatali ügyfélszolgálat) 
Kormányablak nyílt 2014. március 24-
én. A Balatonfüred, Szent I. tér 1. szám 
alatt (polgármesteri hivatal épülete) az 
okmányirodai ügyfélfogadás megszűnt.

A Kormányablak 1–6. ablakánál intéz-

hetők a korábbi okmányirodai ügyek is 
(pl. személyes okmányokkal, gépjármű-
vel, egyéni vállalkozókkal kapcsolatos 
ügyek). Továbbítás céljából további 141 
ügytípusban nyújthatók be beadványok 
a különböző hatóságokhoz, valamint 21 
ügyfajtában és 20 élethelyzetben kérhető 
tájékoztatás. (Pl. születés, építkezés, 
nyugdíjba vonulás.)

A járási földhivatal ugyanitt fogadja 
ügyfeleit a 7–8. ablaknál.

A Kormányablak nyitvatartási ideje: 
Hétfőtől péntekig 8,00–20,00 óráig.

A várakozási idő elkerülése érdekében 
időpontfoglalást biztosítunk, a következő 
módokon, ügyfélfogadási időben:

– Személyesen.
– Telefonon: a 87/581-612-es telefon-

számon.
– Interneten: a http://www.magyar-

orszag.hu oldalon, az alábbi linken ke-
resztül: https://ugyintezes.magyarorszag.
hu/okmanyiroda.

a Kormányablak elérhetőségei az 
alábbiak:

Postacím: 8230 Balatonfüred, Felső 
köz 2.

E-mail cím: kormanyablak@balaton-
fured.vemkh.gov.hu

Telefon: 87/581-612.
Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink 

kényelmesebbé, gyorsabbá teszi ügyei-
nek intézését. Észrevételeit, véleményét 
az alábbi elérhetőségeken várjuk: hiva-
tal@balatonfured.vemkh.gov.hu, vagy a 
87/581-600-as telefonszámon. 

tájékoztató a balatonfüredi járási 
Hivatal járási Földhivatala ügyfélfo-

gadási ideje bővítéséről
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk 

arról, hogy a Veszprém Megyei Kor-

mányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal 
Járási Földhivatala a továbbiakban a 
Kormányablakkal egy ügyféltérben tart 
ügyfélfogadást (Balatonfüred, Felső köz 
2.). A Kormányablak hétköznapokon 
8-tól 20 óráig tart nyitva.

A korábbi nyitva tartáshoz képest lé-
nyegesen bővül az ügyfélfogadási idő a 
földhivatalban, az alábbiak szerint: Hétfő 
8-tól 16-ig, kedd 8-tól 16-ig, szerda 8-tól 
16-ig, csütörtök 8-tól 16-ig, péntek 8-tól 
13-ig.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 
földhivatal ügyfélfogadási idején túl a 
Kormányablakban hétköznapokon 20 
óráig lehetőség nyílik hiteles tulajdoni 
lap és térképmásolat kérelmezésére. 

A járási földhivatal postacíme és a 
telefonos elérhetősége nem változik:

Postacím: 8230 Balatonfüred, Felső 
köz 2.

Telefon: 87/581-190
Dr. Bacsák-Kovács Éva

hivatalvezető
k

Támogassa civiljeinkeT 
idén is!

Május 20-a a személyi jövedelemadó 
bevallás határideje. A jelenlegi adózás-
ban adónk 1%-áról rendelkezhetünk, 
így ezt az összeget egy civil szerveződés 
kapja meg, amelyből működését, céljait 
finanszírozhatja. 

szervezeteink, melyek számítanak 
támogatására:

„Balatonakaliért” Támogatási 
Közalapítvány

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.
Számlaszám: 11748069-20017455
Adószám: 18921124-1-19

Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület
8243 Balatonakali Kossuth L. u. 47.
Számlaszám: 12083002-00154689-

00100008
Adószám: 19381655-1-19

Balatonakali és Vidéke Sporthorgász 
Egyesület

8243 Balatonakali Pacsirta u.10.
Számlaszám:11748069-20067278
Adószám:19901370-1-19
Kérjük, a támogatandó szervezet 

adatait tüntessék fel a megfelelő nyom-
tatványon!
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LeVenDULa HÍRCSOKOR
Tagságunk meghívta a Csalán Környe-

zet- és Természetvédő Egyesületet, hogy 
előadást tartsanak a vegyszermentes befő-
zésről. Ötleteket kaptunk aszalásra, okos 
fagyasztásra, száraz dunsztolásra, nedves 
gőzölésre. A lényeg természetesen az volt, 
hogy vegyszermentes tárolásra hívják fel 
a figyelmet. A nátrium-benzoát tartósító 
használatát már a kutya és macskaele-

delekben betiltották, mert bizonyítottan 
allergén, az arra érzékenyeknél ödémát, 
bélvérzést okozhat. Felhívta az előadó a 
figyelmünket a fagyasztás hátulütőire is. 
Értem alatta az energia folyamatos fel-
használását. Ha valaki pontosan szeretné 
tudni, mennyit fogyaszt, kölcsönözhet 
fogyasztásmérőt a Csalán Egyesülettől. 
Címet a könyvtáros, a programszervező 

és a nyugdíjas klubvezető is szívesen ad. 
A másfél órás előadás alatt a jelenlévők 
sok kérdésre választ kaptak. Sajnáljuk, 
hogy a fiatalabb korosztályból kevesen 
vettek részt, de majd a jelenlévő idő-
sebbek elmondják és terjesztik: CSAK 
TERMÉSZETESEN! 

A községben lévő óvoda már több éve 
műsorral köszönti az időseket október-
ben. Mi is elhatároztuk, hogy meglepjük 
őket ujjbábokkal, és húsvét közeledtén 
tojásfa díszítéséhez szükséges madár-
kákkal, horgolt és ruhaanyagból készített 
tojásokkal. 

Nagy volt az öröm, amikor nyugdíja-
saink jelenlétében átadtuk az ajándékot. 
A gyerekek egy része rögtön félrevonult 
és már bábozták is a 3 pillangó és a 
tulipánok mesét. Az óvodások 1–1 saját 
készítésű hóvirággal köszönték meg a 
jelenlévőknek a meglepetést. A nyugdí-
jasaink is látták, hogy a hétfő estéken a 
beszélgetések mellett egy kis szorgosko-
dással mekkora örömet lehet szerezni. 

Az ovisok a szívükbe fogadták a 
készítőket, ez látszik abból, hogy az 
egyik óvodás otthon örömmel újságolta: 
képzeld anya volt az oviban a nyugdíjas 
ovis csoport. 

Hegedűs Dezsőné

Februárban az oviban is megtartották a 
farsangot, voltak tündérlánykák, állatok, 
menyasszony és sok-sok ötletes jelmez. 
A délelőtt tánccal, játékkal és farsangi 
sütemény kóstolókkal telt. 

A gyerekek kétszer is voltak a zánkai 
kultúrházban bábszínházban, a „Piroska 
és a farkas” és a „Mazsola és a Tádé” 
meséket nézhették meg. Március 14-én 
a csoport megemlékezett a Kossuth-
szobornál a 1848/49 szabadságharc hő-
seiről, a fiúk huszárkalapban énekelték a 
harcokról, toborzásról szóló dalocskákat. 
A lányok letűzték a kis zászlókat az 
emlékmű előtt. A víz világnapja alkal-
mából a gyerekek hatalmas sétát tettek 
a faluban, lesétáltak a strandra, ahol a 
kacsákat is megetették, összegyűjtötték 
az eldobált flakonokat, versenyt rendez-

tek, ki tudja eltalálni a talált növények 
neveit és egészen közelről figyelhették, 

hogyan emel ki egy horgász egy pontyot 
a Balatonból. 

Március végén a nagycsoportos ovisok 
szüleikkel részt vettek több iskola nyílt 
napján, ahol a leendő tanító nénikkel és 
az iskolai élettel barátkozhattak. 

Horváth Anett

eZ TÖRTénT 
az oviban
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Az idei évben minden általános isko-
lába azonos napokon történik a beiratko-
zás!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy 
a 2014/2015. tanévre történő általános 
iskolai beíratás ideje 2014. április 28–30. 
(hétfő–szerda) 8,00–18,00 óra között. 

Az óvodavezető vagy a szakértői bi-
zottság döntése alapján tankötelezettsége 
teljesítését 2014. szeptember 1-jétől meg-
kezdő gyermekét a szülő a fenti időszak-
ban köteles beíratni a választott vagy a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerinti kötelező felvételt biztosító 
általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratás-
hoz szükséges dokumentumok:

– A gyermek személyazonosítására 

alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkártya);

– az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolás;

– a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata;

– a gyermek TAJ-kártyája;
– a szülő/gondviselő személyi igazol-

ványa.
A felvételről az iskola igazgatója 30 

napon belül dönt, melyről írásban értesíti 
a szülőket. 

A döntés ellen a szülő – a közléstől, 
ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított tizenöt napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivat-
kozással kérelmet nyújthat be. 

A kérelemmel kapcsolatban az iskola 
fenntartója jár el és hoz másodfokú dön-
tést. 

Az iskola fenntartójáról a http://
www.okta tas .hu /h iva ta l i_ugyek /
kir_intezmenykereso internetes oldalon 
tájékozódhatnak.

A 2014/2015. tanév kötelező felvételt 
biztosító általános iskoláinak felvételi 
körzete megtekinthető a mellékletben, a 
https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_La-
kossági internetes oldalon, továbbá meg-
ismerhető a járási hivatalokban, a tanke-
rületi igazgatóságokon, a polgármesteri 
hivatalokban, az általános iskolákban és 
az óvodákban.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztatás az általános iskolába történõ beiratásról

Programelõzetes április, május hónapokra
áprilisBan

Balatonakali Önkormányzata és a 
Kabóca Bábszínház sikeres pályázatá-
nak köszönhetően április 8-án kedden 
10 órakor az oviban az Egyszer volt c. 
bábelőadás volt.

Április 12-én, szombaton kerül sor a 
helyi horgászok egyesületi szezonnyitó 
horgásztalálkozójára.

Április 16-án, szerdán 17 órától a 
Művelődési Házban ifjúsági fórumot 
tartunk. Vendégünk lesz a Közép-dunán-
túli Szövetség az Ifjúságért közhasznú 
egyesület, akik a térségben zajló ifjúsági 
projekteket, az Ifjúsági Értékőr Háló-
zatot mutatják be, valamint fiataljaink 
tevékenysége, lehetőségeik, igényeik 
Balatonakaliban témában kötetlen be-
szélgetésen vehetnek részt ifjaink. 

Szeretettel várjuk a fiatalokat, érdek-
lődőket!

Április 17-én, csütörtökön, 17 órá- 
tól húsvéti játszóházat tartunk nyu-
szisimogatóval, minden érdeklődőt, 
ügyeskedőt szeretettel várunk!

Április 22-én, a Föld napján a horgász-
egyesület által szervezett szemétszedést 
a csónakkikötőnél tartjuk majd. 

Várjuk az önkénteseket, horgászokat! 
(Idén a Közútkezelő nem szervez Föld 
napi akciót az utak menti szemét szedé-
sére.)

Április 26-án, szombaton, a „Bala-
tonakaliért” Támogatási Közalapítvány 

szervezésében az Akali kerülő túrára 
kerül sor (17 órától).

Április 30-án, szerdán, 18,30 órától 
májusfaállításra hívjuk az érdeklődőket 
a Fék Üzletházhoz. 

májusBan
Május 1-én ismét Retro Majális a 

BringAkaliban! (Sör, virsli, retro zene.)
Május 3-án, szombaton, a strandon a 

sétány „horgászati” átadására kerül sor 
horgásztalálkozó keretében, a BBHSZ 
Szezonnyitó Horgásztalálkozójával.

Május 9–10–11. A TeSzedd! – Önkén-
tesen a tiszta Magyarországért akció ma 
hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 
Idén immár negyedik alkalommal való-
sul meg. 

A szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „tavaszi nagytakarí-
tanak” a TeSzedd! önkéntesei. Szervezés 
alatt áll Balatonakali csatlakozása a 
mozgalomhoz az elmaradó Föld Napi 
szemétszedés pótlása céljából.

Május 30-án, 10 órakor a Fék Üzletház 
új egységének, a CBA Prímának az ün-
nepélyes megnyitója, majd egésznapos 
programok. 

Május 31-én a „Balatonakaliért” Tá-
mogatási Közalapítvány Pünkösd előtti 
szomszédolására, a Gyermeknapra és a 
májusfa kitáncolásra kerül sor. 

Június 7-én, szombaton a strandsétány 
átadása történik a strandolók számára. 

A nap futóversennyel indul, egésznapos 
sportprogramokkal, esti bulival zárul.

Jelen programjaink részletei az ese-
mények közeledtével megtekinthetőek 
honlapunkon, facebookos Balatonakali 
Fesztivál profilunkon, a helyi televízi-
óban, hirdetőinken, szórólapjainkon, 
hírlevelünkben. 

Ez utóbbira honlapunkon regiszt-
rálhat, így minden friss hírről azonnali 
tájékoztatáshoz juthat!

I. Cs.

az egy éves alkoTói 
Tevékenység ünnepe

Gergely Soma, a fiatal dörgicsei diák 
egy éve kezdte meg alkotói munkáját. 
Egy esztendőn keresztül heti rendsze-
rességgel járt festeni és tanulni. Művészi 
igyekvését értő odafigyeléssel irányította 
tanára. 

Örömmel és szeretettel látnak vendé-
gül mindenkit, aki kíváncsi az elkészült 
alkotásokra. A tárlatnak a felújított 
Horgásztanya, Vasút tér 4. szám alatti 
kiállítóterme ad helyet. 

Április 13-án, vasárnap 17,30-tól vár-
ják mindazokat, akik kíváncsiak egy 14 
éves fiatal műveire.

Tekintsük meg a festményeket és 
hangolódjunk rá már most nyári művész-
táborunkra!

KRA 
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a Balatonakali és Vidéke Sporthorgász egyesület hírei, programjai

Változások a tavaszi horgászatban! 
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. engedélyezi a horgászatot a Balaton 
északi partszakaszai előtt a nádas szélétől 
maximum 50 m távolságban, de kizáró-
lag békés halra, és kizárólag nappal. 

Tehát az áprilisi csónakos horgász 
csalihallal, halszelettel és műcsalival 
nem horgászhat! 

A törvény teljes módosításai az alábbi 
linkeken elérhetőek!

http://balatonihal.hu/
aktualitasok2?news_id=1990
http://balatonihal.hu/
aktualitasok2?news_id=1989

A Balatonakali és Vidéke Sporthor-
gász egyesület megtartotta március 22-én 
közgyűlését. A közgyűlésen módosításra 
került az egyesület alapszabálya, az 
idei programok, találkozók ismertetésre 
kerültek, valamint az érdeklődők tájéko-
zódhattak a horgászat szigorodó törvényi 
hátteréről. 

április 12., szoMbat: EgyEsü-
leTi szezonnyiTó Horgász-

Találkozó

BalaTonakali és vidéke 
sporTHorgász egyesüleT 

Horgászverseny
Kedves Horgásztársak! Egyesületünk 

tagjai és Baráti Horgászegyesületeink 
képviselői részére 2014. április 12-én, 
szombaton horgászversenyt rendezünk. 

A verseny helye: Balatonakali strand

prograM: 
7,30–8,15 Regisztráció.
8,15–8,30 Technikai értekezlet, sorsolás.
8,30–8,55 Rajthelyek elfoglalása, felké-

szülés a versenyre.
8,55–9,00 Alapozó etetés.
9,00–12,30 VERSENY.
12,30-től Mérlegelés.
13,00-tól EBÉD, EREDMÉNYHIRDE-

TÉS.
Horgászni egy bottal, maximum két 

horoggal, úszós vagy fenekező készség-
gel lehet. A kifogott halat a mérlegelésig 
haltartó hálóban kell tartani, mérlegelés 
után azokat kíméletesen a vízbe vissza 
kell helyezni. A versenyen a tilalom alá 
eső halak nem számítanak bele az ered-
ménybe. 

Nevezési díj nincs.
Díjazás: oklevél, serleg, ajándékcso-

mag. 
Halban gazdag versenyt és kellemes 

időtöltést kívánunk!
Egyesület Vezetősége
k

nemzeTközi BalaToni Bojlis 
Horgászverseny

Kedves horgászok, horgásztársak! 
Idén is megrendezésre kerül a Nemzet-
közi Balatoni Bojlis Horgászverseny, 
melynek során a strand és a camping te-
rületén is versenyzők horgásznak majd. 
Szíves megértésüket kérjük kedves hor-
gásztársainknak, legyenek türelemmel a 
verseny ideje alatt!

Sárközi István egyesületi elnök
Szamosi Attila szervező

Koncz Imre polgármester

nemzeTközi BalaToni Bojlis 
Horgászverseny részleTes 

programja
2014. április 12., szombat. Balatonakali, 

Strand utca 2. Holiday Camping. 
Nem kötelező a megjelenés!

9,00–16,00-ig biztosítjuk a csapatoknak 
a szektorok bejárását. Szállást, étke-
zést mindenkinek önállóan meg kell 
oldani.

14,00-tól igény esetén egymás közötti 
focimeccs.

2014. április 13., vasárnap. Balatonakali, 
Strand utca 2. Holiday Camping.

10,00 Ünnepélyes megnyitó.
10,30 Horgászhelyek sorsolása.
13,00 Ebéd.
14,30 Pajzán népmesék – Humoros elő-

adás.
15,30 Táborépítés.
2014. április 14., hétfő
6,00–10,00 radarozás, bójázás, etetés.
10.00 verseny kezdete.
2014. április 15., kedd–20., vasárnap. 

Verseny.
2014. április 20., vasárnap.
10,00 verseny vége.
13,00 eredményhirdetés, közös ebéd.
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a manDULa éS a BOR ünnePe aKaLiBan
Mandula és bor. Virágzás és ünnep. 

Néhány napra ezek voltak az öröm 
forrásai Balatonakali lakóinak és vendé-
geinek. 

Haraszti Gyula 

Az álmoskönyvek szerint a virág bő 
termést, a völgy beteljesülő szerelmet, 
az égő víz pedig örömöt jelent. 

Ezt igazolhatják azok is, akik a múlt 
hét végén végigjárták a balatonakali 
borutat a település tavaszünnepén, 
amelyet számos helyi polgár, borász és 
az önkormányzat minden évben a man-
dulavirágzásnak szentel. 

A hegyoldalról letekintve a „vándo-
rok” szirmokban pompázó mandulafákat 
láthattak a Les-hegy és a Fenye-hegy 
alatti völgyben, miközben a magasabb 
útszakaszokról végig pásztázva a pa-
norámát elkápráztathatta őket az „égő 
víz” csillogása is: rácsodálkozhattak a 
szikrázó napsütés aranyhídjára az északi 
és a déli part lankái között a távoli Bala-
ton tükrén. Ki vitatná, ilyenkor az ember 
valósággal beleszerelmesedik a Balaton-
felvidéki tájba. 

A négynapos mandulavirág ünnep 
már pénteken délután elkezdődött, a 
vendégeket Koncz Imre polgármester 
és Nagy Imre a Balatonakali Borút 
Egyesület elnöke, a térség és (mint azt 
az egyedi Barátcsuha szőlőből készült 
borát és más nedűit megkóstolva bátran 
kijelenthetjük) az ország egyik legkivá-
lóbb borásza köszöntött. Laposa József 
tájépítész-mérnök előadása után Koncz 
Imre polgármestertől megtudhattuk azt 
is: Balatonakaliban nemcsak a borászat-
nak vannak ősi hagyományai, hanem a 
mandula-nemesítésnek is, régen külön 
intézet is működött ehhez a településen. 
A helyi önkormányzat ugyanakkor tuda-
tosan ültet minden évben mandulafákat 
az utak mentén, hogy őrizzék ezt a ha-
gyományt. 

Természetesen nem maradhatott el a 
mandulás és sós sütemények értékelése 

sem, a zsűri tagjai idén Müllerné Tóth 
Aranka, Kovács Attila és Tóth Béla 
voltak. Utóbbi vendéglőjének kerthe-
lyiségében, a tócsit (más néven tócsnit, 
lapcsánkát, cicegét, krumpliprószát vagy 
röstit) felhasználó ételek egyik legjobb 
hazai specialistájának számító Fék Étte-
remben este kóstolót is tartottak a helyi 
borverseny nyertes italaiból. 

Kitettek magukért a „cukrászok” 
is, sütöttek például kráflit, mandulás 
pogácsát, moszkauert, szilvalekvárral 
díszített mandulakoszorút, mandulás 
túrószeletet. 

Másnap Nagy Imre pincészeténél, 
a Barátcsuha Borháznál találkozott a 
nyitott pincéket meglátogató csapat, 
hogy a termelő kiváló borainak kóstol-
gatása után vonattal utazzon el Fövenyes 
vasútállomásáig. Innen a látogatók meg 
sem álltak a Les-hegyen lévő Skrabski 
pincéig. Itt Sümegi Gábor, a pincészetet 
működtető társaság ügyvezetője mutatta 
be szürkebarát, és rajnai rizling-olaszriz-
ling cuvee-jüket.

Ezt követően a vendégek megkóstol-
hatták még a Németh Miklós szép pin-
céjének rizlingjét, majd megízlelhettek 
Müller István klasszikus pincéjében több 
különleges bort, köztük a lenyűgöző 
illatú és szép ízvilágú Murival, amely a 
környéken ősidők óta nevezetes száraz 
muskotály és a rizlingszilváni igen 
meggyőző házasítása. A túrázók meg-
tekintették még többek között Meszleny 
László XIX. századi pince-présházát is, 
ahol ugyan hordók már nincsenek, de az 
épület mégis az egyik legszebb színfoltja 

a Fenye-hegynek. Története szerint 
valamikor Kiss Vilmos, a világosnál 
kivégzett 1848–49-es honvéd tábornok, 
Kiss Ernő leszármazottja lehetett a tulaj-
donosa. A bortúra egyik csúcspontja volt 
Mlinkó István pincéjének meglátogatása. 
A közeli Dörgicsén borházat is kialakító 
fiatal szakember néhány év alatt a térség 
egyik legismertebb borászává vált, mert 
rengeteg munkával, alázattal és nem 
utolsó sorban magas fokú szaktudással 
látott hozzá igazi jó borok készítéséhez. 
Olaszrizlingjéről és Savignon Blanc 
boráról már most azt mondják, hogy fel-
veszi a versenyt a borvidék összes, híres 
nedűjével. (Magyar Nemzet 2014. április 
1. számából.)

a borverseny eredményei:
arany: Németh Miklós – Olaszrizling, 

Mlinkó István – Olaszrizling, Furmint, 
Cabernet Sauvignon Rose. 

Ezüst: Mlinkó István – Sauvignon 
Blanc, Müller István Olaszrizling, 
Merlot

bronz: Vári Kovács Gábor – Olasz-
rizling, Pribék Ferenc – Olaszrizling, 
Zweigelt Rose, Cabernet Sauvignon, 
Örvényesi László – Juhfark, Cserszegi 
Fűszeres.

a mandulás sütemények díjazottjai:
Első helyezett: Jónásné Csabdi Mária
második helyezett: Orosz Norbert
Harmadik helyezett: Bogdán Viktó-

ria
Különdíjas: Barabás Borbála
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emlékezetes pillanatok...

Férfinapi népes stábunk és nőnapi szerény társulatunk ezúttal is kitett magáért, emlékeztetőül, a csapatok. Köszönet valamennyi 
színpadi és háttérmunkásnak, a rendezvényt támogatónak! A tombola fődíjakat a Dorisz Divat ajánlotta fel, köszönjük!
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Disznóvágás – ami az elõzõ cikkbõl kimaradt
Az idén immár harmadik alkalommal 

megtartott disznóvágás alapgondolata 
2010-ben, a karácsonyi ünnepség után 
az adventi koszorúnál fogalmazódott 
meg, amikor Varga Imre és Réfi Ferenc 
beszélgettek, hogy több program is van a 
faluban, ami összehozza az embereket, de 
azok általában a nyári szezonra koncent-
rálódnak, amikor a többség dolgozik.  

Olyan alkalmat kellene keresni, ahol a 
falu népe összefogással és közös munká-
val hoz létre egy programot. 

Ennek kapcsán merült fel Czaun 
Zsolt részéről a disznóvágás ötlete, ami 
a téli időszakban otthon ülő embereket 
is megmozgatná. Indítványára a kép-
viselő-testület minden tagja, valamint 
polgármesterünk is vállalta, hogy januári 
tiszteletdíját a felmerülő költségek fede-
zésére felajánlja.

A „húsfeldolgozó csapat” hamar ösz-
szeállt, őket az előző cikkben már meg-
említettük, de sajnos több név is kima-
radt, akik segítsége nélkül az egésznapos 
rendezvény nem jöhetett volna létre:

A Hosszú család minden tagja, akik a 
feldolgozásnál, terítésnél és utómunkála-
toknál is részt vettek, idén a tűzijátékot is 
ők ajánlották fel.

Stáhl Ambrus, aki a teljes munkame-
netnél segítségünkre van. 

Takács Feri bácsi és családja, akik 
szintén a feldolgozásban segítenek.

Ifj. Czaun István és fia, akik a hurka 
előkészítésében és főzésében verhetetle-
nek.

 Móróné Ildikó és Lampertné Ibolya, 
akik fürge ujjakkal évek óta segítettek a 
hurka- és kolbászkötözésben.

Szegvári Család és Réfi Ferenc család-
ja, akik a forralt bor főzését és kínálását 
évek óta magukra vállalják.

Reménybeli jövő főszakácsunk Faze-
kas Martin, aki a nagy öregektől lesi el a 
fortélyokat.

Tóth Béla, aki minden alkalommal 
segítséget ad a csapatnak, hol levest 
főzet, hol nagy mennyiségű alapanyagot 
ajándékoz nekünk.

Jankó László, aki minden évben egy 
újabb remek levessel lep meg minden-
kit.

Kovácsné Ági és Kovács Sándor, akik 
a háttérben literszám főzik a hidegben 
melegen tartó teákat, korai forralt bort és 
kávét, valamint mindent a kezünk ügyébe 
raknak, amire szükségünk van.

Mészáros Géza, aki rendíthetetlenül 
süti a gesztenyét.

Nagy Tamás, a resztelt máj és sztra-
pacska megalkotója és Csabi, aki egész 
délelőtt zenével szórakoztatta a látoga-

tókat.
A vendégek megkínálására felajánlott 

borok és pálinkák szállítói: Nagy Imre, 
Kovács József, Lamperth Család, Vári 
Kovács Gábor, Sárközi Marci bácsi, 
Vági Gyula, Czaun Gábor, akik nagyobb 
mennyiségben járultak hozzá, és minden-
kinek, akik egy-egy üveggel támogatták 
a rendezvényt.

Minden önkormányzati, kultúros és 
közmunkás dolgozónak, akik a terepren-
dezésben, valamint a rendezvény utáni 
rendrakásban segítettek.

Külön névfelsorolás nélkül (két oldal 
sem lenne elég :-) köszönjük a behozott 
süteményeket, vendégváró falatkákat és 
a sok szorgos kezet, akik hozták-vitték-
kínálták az ételeket.

Megemlékezünk két korábbi segítőnk-
ről is, akik már nem lehetnek közöttünk: 
Varga Imre bácsi és Bakonyi Attila.

Reméljük, hogy a disznóvágást 2015. 
januárjában is megtarthatjuk és megma-
rad az az összetartás, összefogás, ami lét-
rehozta és mozgatja ezt a rendezvényt.

És még egyszer köszönöm mindenki 
önzetlen segítségét.

Czaun Zsolt

Szemétszedés Mandulavirágzás előtti hegyi tisztító túrára indult egy szerény csapat. A tisztítás sikeres volt, 
az idő ragyogó, a szeméttel teli zsákokat csak a virágzó mandulafák látványa feledtette.



Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. 
Felelõs kiadó: Dr. Szabó Sándor. 

Szerkesztõ: Ihász Csilla.
Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 

Tel./fax: 87/444–255. 

I + G Nyomda Bt., Balatonfüred.
 Felelõs vezetõ: Iglói János. 

E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

Búcsúzunk
Abán Jánosnétól és Nóth Pétertől, nyugodjanak békében

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL BALATONAKALI

KIRENDELTSÉGE
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30,

szerda: 8–15,30, péntek: 8–13,00.
Tel.: +36-87/444-255

Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető

Szili Zsófia falugazdász (06-30-990-1526) minden 
második hétfő 9,00 -11,00

Kéri Katalin települési főépítész:
hétfő: 9,30–12,00-ig (előzetes bejelentkezés

szükséges 06-87/444-255)

Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat): 
minden hónap első péntekén: 9,00-12,00

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György

Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–10,00,
szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00, 

péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól

Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet 
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888

GYÓGYSZERTÁR
Nyitva: Hétfő 12–16, kedd 8–12, szerda 16–20, csüt-

örtök 8–12, péntek 10–14 óráig.
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási 

időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül: Ma-
rina Gyógyszertár, Balatonfüred:  87/ 580-063

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–18,00,
szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086

RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap 

harmadik szerdai napján 
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti 

KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gelencsér Péter 

rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169

POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok

06-30/621-2378

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTŐK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA

Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.

Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda, 
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.

(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozik.) Kossuth u. 31. 

Vezető: Nagy-Siklósi Viktória 
Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK ABC: 
hétfő–szombat: 06,30–18,00, vasárnap: 06,30–14,00.

ÉTTEREM: 
Hétfő-péntek: 10–20-ig, szombat: 8–21-ig,

vasárnap: 8–21-ig.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Katolikus templom: A Balatonakali római katolikus templomban az istentisztele-
tek minden vasárnap 10 órakor kezdődnek.
Evangélikus istentisztelet: Minden 4. vasárnap 11,00 órakor.
Református istentisztelet: Minden 3. vasárnap 15,30 órakor.

Születés:
Februári számunkban hírt adtuk egyebek között Sokhegyi Zoé újszülött érkezéséről, akinek 

szülei: Sokhegyi Erik és Duna Szandra. A név elírásáért elnézést kérünk az érintettektől.

Tájékoztatás a falugazdász fogadóórájáról
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Szili Zsófia falugazdász következő 

fogadóóráit az egységes kérelem beadási időszakában tartja.
Időpontok: 
– 2014. április 14. hétfő 9-11 óra,
– 2014. április 28. hétfő 9-11 óra,
– 2014. május 12. hétfő 9-11 óra.
Más időpontban telefonon elérhető, a 30/990-1526 számon.
Balatonakali, 2014. március 24.

 Dr. Szabó Sándor kirendeltségvezető


Tájékoztatás a hulladékszállítás idõpontjára
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a lakossági hulladékszállítás a 2014. már-

cius 31-ével induló héttel kezdve, 2014. október 31. napjáig péntek helyett 
szombaton történik.

A szolgáltatási területen a hulladékszállítás egész éves menetrendje telepü-
lésenként és utcánként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
honlapján (www.balatonfuredihulladekg.hu) a hulladékszállítási menetrend 
menüpont alatt megtekinthető. 

Balatonakali, 2014. március 26.
Dr. Szabó Sándor kirendeltségvezető

LAPZÁRTA UTÁN ÚJABB MECENATÚRÁRÓL ÉRKEZTEK HÍREK. A Balatonakali Sportegyesület 
6.177.465 Ft jováhagyott támogatással számolhat, az MLSZ országos sporttelep felújítási program kere-
tében. A társasági adótámogatás ezúttal a játéktér talajcseréjére és pályafelújításra használható fel, a 
kivitelezéssel az őszi szezon kezdetére célszerű lenne elkészülni. HAJRÁ AKALI!
MEGYEI IV. OSZTÁLY 
TAVASZI MÉRKŐZÉSEI:
Április 20., vasárnap 16,00 Bala-

tonakali SE–Sümeg VSE.
Április 27., vasárnap 16,00 Za-

laerdőd FC–Balatonakali SE.
Május 1., csütörtök 16,30 Balaton-

akali SE–Tapolcai Öergfiúk.

Május 4., vasárnap 16,30 Kápta-
lanfa SE–Balatonakali SE.

Május 11., vasárnap 16,30 Bala-
tonakali SE–Sümegprágai SE.

Május 18., vasárnap 16,30 Apáca-
torna LC–Balatonakali SE.

Május 25., vasárnap 17,00 Bala-
tonakali SE–Nemesvita SE.

Június 7., szombat 17,00 Balaton-
akali SE–Szent György-Hegy 
SE.

Június  9., hétfő 17,00 Balatonakali 
SE–UTSE.

Június  15., vasárnap 17,00 Falusi 
SE Gógánfa–Balatonakali SE.




