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ÚJABB TÖRTÉNELMI PILLANAT BALATONAKALIBAN
Nem csak játszótér avatásra kerül sor Balatonakaliban hamarosan, hanem egy nyüzsgő közösségi tér 

hivatalos átadására.
A játékok és kültéri fittness gépek birtokba vétele megtörtént, a füvesítés folyamatban, a jó idő megérkezett, 

a játszótér megtelt! 
A hivatalos avatáson dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára 

vágja át a szalagot.
A Forrás Park létrehozásának gondolatát Pálmüller József Balatonakali Tiszteleti polgára fogalmazta meg. 

A település közössége örömmel és ötletekkel, tettekkel állt e kezdeményezés mellé. 
Használjuk és élvezzük, óvjuk együtt!



2 – 2016. ÁPRILIS XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁMAKALI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Strand előtti tér 

rendezéSe, kiS móló
A korábbi SCD tulajdonban lévő 

három balatonakali kemping egyikét 
már felszámolás során értékesítették. Ez 
a folyamat zajlik jelenleg a valami-
kori Strand Kemping, illetve Holiday 
Kemping vonatkozásában. 

A Balaton Törvény biztosította lehe-
tőségünkből kifolyólag ismét döntési 
helyzet előtt áll az önkormányzat kép-
viselő-testülete. A döntés valójában nem 
kérdés számunkra. Szeretnénk megsze-
rezni a Strand Kemping nyugati részén a 
parti sáv 70 méteres szakaszát, mint parti 
sétányt, a település javára, a szabad víz-
hez jutást elősegítve, a horgászturizmus 
és a helyi horgászegyesület támogatása 
céljából.

Ennek a folyamatnak fontos és a 
jövőbeni terveket nagyban meghatáro-
zó része, a mára végéhez ért kismóló 
felújítása. A terület az önkormányzat 
tulajdonában lévő szárazulati közterület, 
amit az ingatlan-nyilvántartás is ekként 
ismer el. 

Akik még emlékeznek a strand feltöl-
tés előtti állapotára, azoknak még van-
nak emlékei erről a létesítményről. Az 
idők vasfoga, együttműködve a balatoni 
hullámokkal, a kőszórást elterítették a 
tómederben. Ettől függetlenül azonban 
jogilag ez akkor is településünk tulajdo-
na. Ha ezt a jogilag meglévő, viszont a 
valóságban eltűnt műtárgyat idén nem 
állítjuk vissza, akkor minden bizony-
nyal a jövőben, a kemping felszámolását 
követően, erre már nem lett volna meg a 
lehetőségünk.

A közvetlen vízparti területek fej-
lesztési lehetőségeit a Balaton Törvény 
felhatalmazása alapján megalkotott úgy-

nevezett vízpart-rehabilitációs tervet tar-
talmazó TNM rendelet szabályozza. Ez 
a rendelet pontosan kijelöli azokat a 
helyeket, ahol mondjuk strandok, vagy 
kikötők lehetnek. A kismóló előtti, illet-
ve attól keletre fekvő 70 m-es szakaszon 
a szabályzás kikötő helyet jelöl. Itt meg-
van a lehetősége annak, hogy a település 
a jövőben saját maga, vagy a Strand 
Kemping jövőbeni tulajdonosával együt-
tesen csónakkikötőt létesítsen. Jelenleg 
ennek a részleteit még nem érdemes 
tárgyalni, hiszen minden a kemping fel-
számolásának kimenetelétől függ.

Az önkormányzat 2016. évi költség-
vetése elkülönített forrást a kismóló fel-
újításához, ezenfelül a munkálatok miatt 
feldúlt strand előtti közpark, amúgy is 
időszerűvé vált fejlesztésére is. A mun-
kálatok ütemezése nem volt egyszerű, 
hisz minden attól függött, hogy a tógaz-
da mikor adja ki a mederkezelői hozzá-
járulását a tervezett mólófelújításhoz. 
A támogató hozzájárulás birtokában a 
testület azonnali rendkívüli ülésen dön-
tött a kivitelezőről, aki két napon belül el 
tudta kezdeni a mára mindenki számára 
szemmel láthatóan kiváló munkát. 

A háttérben pedig már 2015-ben 
elkezdtük a park tervezési előkészülete-
it, Szűcs Alexandra kerttervező munkái 
alapján. A tervek ismeretében régóta 
kerestük az alkalmas kivitelezőt, viszont 
a rendelkezésünkre álló források, az elő-
zetesen kért informális árajánlatok alap-
ján kevésnek bizonyultak. A tervezői 
költségbecslésben megjelölt valamivel 
több, mint nettó 14 M forintos elképzelés 
nehezen találkozott a kivitelezői ajánla-
tokkal. További nehézség az ajánlatot 
tevő kivitelezők számára, hogy önkor-
mányzatunk mindenképpen május 28-ra 

befejezett munkát vár el, hisz akkor nyí-
lik a strand. Más lehetőség híján gyors 
ajánlattételi felhívást küldtünk a szá-
mításba vehető kivitelezőknek, aminek 
szerencsére meglett az eredménye, így 
április 20-tól kezdődhet a kivitelezés.

A főbejáratnál lévő vállalkozásoknak, 
a strand nyitás előtti időszakban, minden 
bizonnyal némi nehézséget fog jelen-
teni a kifelé értékesítés, a kivitelezési 
munkák miatt. Mindamellett úgy érzem, 
hogy a jövőben a számukra is pluszt 
fog teremteni a beruházás, hisz egy 
szép, kulturált közterület fogja díszíteni 
üzleteik előterét. Az imént említett fej-
lesztéseket követően már a nyárra, ismét 
gazdagabb lesz Balatonakali egy új, szép 
közterülettel. Ezáltal mi itt élők és itt 
üdülők is gazdagabbak leszünk, mert 
korábban az Ősök Parkjában, a még át 
sem adott Forrás Parkban, mosoly kere-
kedett az emberek arcára, boldog embe-
rek töltötték meg élettel a köztereket!

Koncz Imre polgármester
k

PÁlYÁZATI HÍREK
A Széchenyi 2020 keretében egy-

re másra jelennek meg a jobbnál-jobb 
pályázati felhívások. Rengeteg terv, 
ötlet, előkészített projekt vagy projektja-
vaslat hever az asztalon. Hogy melyikből 
tud pályázatunk, majd „pénzünk” lenni, 
és melyiket engedjük el, hogy nekünk 
kicsiknek ezeken a nagypályázatokon 
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mennyi esélyünk van nyerni – napi szin-
ten boncolgatjuk. Nem jutunk előbbre, 
marad a kérdés megválaszolatlanul. Sok 
a lehetőség – kevés a forrás – kicsik 
vagyunk – ezek a tények.Tény az is, 
hogy két nagypályázatunk a napokban 
kerül elektronikus felületre, beadásra.

k
a vidéki térSégek 

kiSméretű 
INfRAsTRuKTúRÁjÁNAK 

éS alapvető 
SzolgáltatáSainak 

fejleSztéSe
Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója, energetikai kor-
szerűsítése témában nyújtunk be vidék-
fejlesztési pályázatot. Itt a támogatási 
összeg maximum 50.000.000 Ft lehet. A 
pályázat támogatási intenzitása 75%-os 
településünk estében (azaz 25% önerő 
szükséges!).

A településképet meghatározó épület 
a Magtár épülete, mely vonatkozásában 
megkezdtük a projekt részletes kidolgo-
zását. A fejlesztés tárgya: Településképet 
meghatározó épületek külső felújítása: 
a fejlesztéssel érintett épület, épüle-
tek, épületrészek külső felújítása lenne. 
Emellett az épület energiahatékonysá-
gát tartjuk szem előtt, megújuló energia 
hasznosítást célzó beruházásokat terve-
zünk. A projekt munkacíme: Balatonakali 
civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA. 
Célja egyértelműen a közösségi kezde-
ményezések támogatása hellyel, a sport-
tevékenységekhez terem biztosítása.

Magtárunknak jelenleg nincs funkci-

ója. Sajnos a korábbi évek tulajdonosa 
még az állagmegóvásra sem törekedett, 
így állapota jelentősen leromlott. Mivel 
funkció nélküli épület, és mivel magán-
személy tulajdonában állt a magtár, ezért 
egyáltalán nem volt látogatható, csak 
mint turisztikai látványosság, ez a szó 
jó értelmében és rossz értelmében is 
szolgált. Állaga miatt negatív kritika 
érte településünket, jóllehet nem vol-
tunk birtokában, de központi helyen áll, 
így a tekintetek elől még a kertben 
elburjánzott növényzet sem óvta meg. 
Sokéves alku után végül idén, 2016-ban 
önkormányzatunk megvásárolta a romos 
épületet.

Településünk a Balaton-felvidék jel-
legzetes falusi települése, ezért az épület 
esetében az értékmegóvást, népi jelle-
gének, teljes építészeti jellegének meg-
őrzését és funkcióval való megtöltését 
tűzte ki településünk zászlajára.

Sajnos, illetve szerencsére Művelődési 
Házunkban esetenként „száműzi” egyik 
történés a másikat, a sok civil szerve-
ződés, csoportok, különböző generáci-
ók forgószínpadszerű folyamatos vál-
takozása megakad, különösképpen ha 
egy-egy frekventáltabb program (nőnap, 
férfinap, karácsony) vagy annak előké-
születei zajlanak. Ezt megszüntetendő, 
régóta igény mutatkozik még egy, vagy 
akár több, melegburkolatú teremre, hogy 
az sportolásra és egyéb közösségi prog-
ramokra is alkalmas legyen. 

E cél megvalósításába most bele-
vágunk… Lehet, hogy nagyon kevés 
országosan a forrás, lehet, hogy kicsik 
vagyunk, de megpróbáljuk! Mondhatni 
a magot elvetettük…

k
CSapadékelvezetéS

A Széchenyi 2020 keretében az ár-, 
belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetett-
ségének csökkentése belterületi rend-
szerek fejlesztésének megvalósítására 
Magyarország Kormányának megjelent 
felhívása a települési önkormányzatok 
számára, a helyi vízkár veszélyeztetett-
ség csökkentése, környezeti káresemé-
nyek megelőzése érdekében.

Balatonakali Önkormányzata hosszú 
ideje küzd a helyi csapadékelvezetés 
problémájával, az esőzések utáni kár-
elhárításokkal, kármérséklésekkel. Az 
elmúlt időszakban elkészült a település 
csapadékelvezetési tanulmányterve, csa-

padék vízelvezető árkok vízjogi engedé-
lyeztetési terve, szakértői véleményezé-
sek sora, megoldásra került a Dörgicsei 
úton és a kerékpárútnál a csapadékvíz 
elvezetés, a CSA-1-es esővíz elvezető 
rendszer katasztrófavédelmileg halaszt-
hatatlan szakaszának kivitelezése és még 
jó néhány intézkedés. A probléma végle-
ges megoldását az elkészült tervek alap-
ján végrehajtandó kivitelezés oldja meg.

Jelen területi operációs program kere-
tében támogatást szerezhet településünk 
ezeknek a munkáknak a megvalósítására. 
A projekt benyújtásához szükséges tel-
jes dokumentáció birtokában vagyunk, 
a napokban beadásra kerül a bruttó 
71.271.178 Ft-os költségigényű pályá-
zati projekt, mely siker esetén 100%-ban 
fedezi a csapadékelvezető rendszerek 
megvalósulását. Ellenkező esetben, 71 
millió forint nélkül, az esőzések utáni 
panaszáradat marad…

k
márCiuS 15-ét ünnepeltük 
orSzágoSan éS helyben iS

Állami kitüntetéseket adott át 
balog zoltán 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból Magyar Érdemrend Tisztikereszt, 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt, 
Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar 
Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz 
Érdemkereszt állami kitüntetéseket 
adott át 2016. március 11-án a Pesti 
Vigadóban.
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Az ünnepségen Balog Zoltán a kitünte-
tettekhez szólva elmondta: „Munkájukkal 
nemcsak önmaguk szűk körében nyitnak 
távlatokat és építik fel azokat, hanem egy 
seregnyi polgártársunknak, köztük egy 
seregnyi fiatalnak is.” A kitüntetettek 
hitet, tudást, bizalmat adnak, akadályo-
kat hárítanak el, óvják a kultúrát, gazda-
gítják a tudományt, közösséget építenek, 
emberi kapcsolatok létrejöttében segéd-
keznek, kérdések és válaszok megszü-
letésében szorgoskodnak. Mindaz, amit 
tesznek, egyszerre építi az egyéneket, 
a közösségeket és rajtuk keresztül az 
egész nemzetet – hangsúlyozta a tárca 
vezetője.

A miniszter Márai Sándort idézve 
megjegyezte: „Az igazán fontos dolgok 
az életben legtöbbször nem hőstettek, 
hanem türelemjátékok.” A kitüntetések 
mögött sokszor egy élet munkájával 
létrehozott, ha kell, elhordozott és össze-
rakott türelemjátékok állnak. Ehhez egy-
szerre van szükség bátorságra, elkö-
telezettségre, kitartásra és hitre – tette 
hozzá.

Magas színvonalú munkája és pél-
damutató tevékenysége elismerése-
ként Magyar Arany Érdemkereszt pol-
gári tagozat kitüntetést vehetett át Dr. 
Józsa Tivadar, nyugalmazott orvos, író,  
költő.

Tiszteleti Polgárunknak ezúton is szív-
ből gratulálunk, mint azt tették nyugdíja-
saink is az önkormányzat és településünk 
nevében a doktor úr születésnapján.

Kedves Olvasóink figyelmébe aján-
lunk egy kisfilmet is, mely Dr. Józsa 
Tivadart, munkáját, gondolatait mutatja 
be. Az alábbi linken elérhető:

http://www.furedtv.
hu/?p=videok&anyagid=4328

Helyben szervezett ünnepségünk 
Molnár Fanni és Tóth Loon színmű-
vész-rendező közreműködésével zajlott, 
de szerepet kapott e napon egy másik 
Tiszteleti Polgárunk is, Pálmüller József 
ünnepi beszédével. Immár évek óta a 
Kossuth Emlékműnél ünnepelhetünk, ez 
most sem történt másként. A zord idő-
járás ellenére is szép számú közönség 
gyűlt össze, hogy közösen emlékezzen 
az 1848. év eseményeire.

k

világSiker a Saul fia
Tudta, hogy nálunk töltődnek fel új 

energiával a friss magyar Oscar díjas 
film producerei?

Oscar-díjat kapott a Saul fia, 35 év 
után ismét Oscar-díjat kapott egy magyar 
film Az arany szobros díjátadás idén 
kisfalunk életében is jelentős pillanat 
volt. Ezt az Oscart kicsit sajátunknak 
éltük meg, jóllehet „csak” a producerek 
„helyiek”. A Saul fia hátterében állók 
is az akali levegőtől frissülnek, hiszen 
nyaranta gyakran fordulnak elő kisfa-
lunkban, mint nyaralóvendégek. 

Várjuk őket idén is, és természetesen 
gratulálunk!

k

tájékoztató a májuS 2., hétfő
lomtalanítáSról

Értesítjük Balatonakali település lakó-
it és üdülőtulajdonosait, hogy a Bfüredi 
Hulladékgazd. Nonprofit Kft. lomtalaní-
tást szervez 2016. május 2-án, hétfőn.

A lomtalanítás problémamentes lebo-
nyolítása érdekében szükségünk van az 
önök segítségére, ezért kérjük, hogy az 

összegyűjtött limlomot 2016. május 2-án 
reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlan 
előtti közterületre. A hatékonyabb hely-
kihasználás érdekében a bútorokat szét-
szerelve szíveskedjenek kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalaní-
táskor kommunális hulladékot, építés-
ből, bontásból származó anyagot (ajtó, 
ablak, szigetelőanyag, mosdókagyló, 
WC csésze stb.), törmeléket, hulladék-
ká vált gumiabroncsot, kerti, valamint 
zöldhulladékot, akkumulátort és gyógy-
szereket, festékes és olajos flakonokat. 
Elektronikai hulladék gyűjtése elkülöní-
tetten történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, 
hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká 
vált gyógyszereket a gyógyszertárakban, 
a hulladékká vált gumiabroncsokat és 
elektronikai hulladékot a kereskedőknél 
van lehetőség leadni. 2016. évben társa-
ságunk külön elektronikai hulladékgyűj-
tési akciót is szervez az önkormányzat 
által kijelölt helyszínen. Az elektronikai 
hulladékokat (tv, hűtőszekrény, mosó-
gép, kisháztartási gépek, számítógép, 
villanymotor, bojler, stb.) az alábbi meg-
jelölt helyre kérjük szállítani a követke-
ző időpontig: 

– elektronikai hulladékgyűjtés 
helyszíne, az önkormányzat gazdasági 
udvara, a Strand utcai kapu felől.

– elektronikai hulladék elhelyezé-
sének időpontja: 2016. április 29-30. 
délelőtt 9-12 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!

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
k

Strandi álláSlehetőSég
Balatonakali Község Önkormányzata 

munkatársat keres nyári szezonra 2 fő 
strandpénztárosi állás betöltésére, június, 
július, augusztus hónapokra. Angol vagy 
német nyelv ismerete előnyt jelent.

Érdeklődni és jelentkezni Koncz 
Imre polgármesternél, Mészáros Géza 
falugondnoknál a 20/957-72 46-os tele-
fonszámon, vagy Lampérth Zoltánné 
strandgondnoknál a 20/395-64-98-as 
telefonszámon lehet.
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2016. április 1–3. között került megren-
dezésre a Történelmi Szőlőhegyek Borút 
Egyesület, valamint a Balatonakali Község 
Önkormányzatának közös szervezésében a 
VI. Akali bor napja mandulavirágzáskor.

Elsején délután a Művelődési Házban a 
polgármesteri köszöntő után Fodor Dorina ifjú 
borász előadásában a sokszínű Olaszrizlingről 
hallgathattak egy remek előadást az érdek-
lődők, majd meg is kóstolhatták a kiváló 
nedűt. 

A második bemutatót két neves cukrász-
mester, Bakos László és László József urak 
tolmácsolták, melynek címe a „Cukor és az 
olajos magvak – a grillázs készítése” volt. 
A mesterek érdekfeszítő, vetítéssel tarkított 
előadása után gazdag grillázs kóstolóra került 
sor, amit az akali asszonyok sütötte, mandu-
lából készült sütemények versenye követett. 
Az asszonyok ismét sok dicséretet kaptak 
műveikért a cukrászoktól.

eredményeik:
Sós kategória: Konczné Rédling Anikó – 

Mandulás sajtos csiga.
Édes uzsonnasütemények: Dunáné Czaun 

Anett – Mandulás csiga. 
Édes vágott sütemények: Réfi-Nagy 

Alexandra – Mandulás brownie, Kovács 
Ágnes – Mandulás reszelős linzer.

További különdíj: Konczné Rédling 
Anikónak, László Cukrászda különdíja: a 
város kuglófja (több kategóriában indult ver-
senyzőnek). Minden sütemény készítő kapott 
édesség ajándékcsomagot. 

A versenyben résztvevő sütiket mindenki 
örömére megízlelhettük. Egy-egy pohárka 
jóféle akali borral öblítettük le a finom édes-
ségeket. Este nyolc óra körül fejeződött be a 
program; ekkor gondolatban már mindenki a 
másnapi bortúrára készült.

Szombaton szép napos időben gyülekeztek 
a vállalkozó kedvű borturisták a Barátcsuha 
Borház udvarán. Itt Nagy Imre borainak kós-

tolásával és mellé finom falatok kínálásával 
kezdődött a program. 

A mintegy 50 főből álló (Balatonakali 
apraja-nagyja és barátai) kiránduló csoport 
tagjai 12,45 órakor felszálltak az Akaliból 
Fövenyesre tartó vonatra, hogy Fövenyesen 
kezdjék a hegyi borút bejárását. 

A vidám borszeretők borospohárral a 
kezükben indultak a Les-hegyi pincék felfe-
dezésére. A séta során a balatoni táj, a virág-
zó mandulafák szépsége gyönyörködtette a 
résztvevőket. 

Első állomásuk a Les-hegyi Skrabski 
Pince volt. 

Pincelátogatás, kóstoló és rövid pihenő 
után indult az immár nagyobb létszámúra 
duzzadt fáradhatatlan csapat tovább. 

Következő úti céljuk volt a közeli 
Pincegalériában megtekinthető festmény-
kiállítás Lunzer Anikó és Németh András 
művészházaspár műveiből. Itt találkozhattak 
a látogatók a közeli Levendulaterasz illa-
tos termékeivel, melyet a terasz tulajdonosa 
Matók Katalin mutatott be. A közel 200 
éves épület mély borospincéje ad méltó teret 
az alkotásoknak. A szépen megóvott ház 
lakó részében még megtalálható a csehsüve-
ges tisztaszoba falitékával, melyből boros és 
pálinkás poharak kerültek elő sokak örömére. 
A poharakba töltött italok mellé finom falato-
kat is kínált a ház asszonya. 

Hamar repült az idő, így a túrázók a ven-
déglátóktól elbúcsúztak és tovább indultak 
a Müller Pince irányába. Hirtelen megtelt a 
Müller Pince és a pince környéke is vidám 
gyermekzsivajjal. A házigazdák Bandi kutyá-
ja lelkesen üdvözölte a társaságot. A gyere-
kek a teraszon, a felnőttek inkább a hűvös 
borospincében pihentek meg és kortyolgatták 
a gyöngyöző borokat. Volt itt finom Akali 
Muskotály, Olaszrizling és Merlot-ból készült 
rozé és vörösbor is. Kóstolgatás és beszélge-
tés után immár ebédre éhezve, ismét elindult 

a csapat a következő borutas helyszínre, 
hiszen még annyi látnivaló várt rájuk. 

A Meszlényi Pince előtt nagy üstökben 
Eszter asszony főzte gulyásleves várta a 
korgó gyomrú vendégeket. Elmondása sze-
rint mintegy 200 adag finom leves került a 
tányérokba, melyhez Nagy Imre borát szíve-
sen kínálta a ház gazdája, Meszlenyi László. 
Szépen megóvott, felújított műemlék pincé-
jük igazán méltó dísze a szép akali Fenye-
hegynek. Immár megpihenve, teli gyomorral, 
indultak újra útnak a fáradhatatlan turisták. 

A következő pince, amely az útjukba 
került a Mlinkó Pince volt. Mlinkó István 
borász kínálta remek borait, melyek ismét 
nagy sikert arattak a borkóstolók körében. 

Tovább haladva az illatozó, virágzó man-
dulafák mellett, a Balaton szép látképében 
gyönyörködve érték el Nagy Imre pincéjét, 
amely szintén műemlékvédett épület és nem-
régiben került sor az építészeti hagyományo-
kat megőrző felújítására. 

Kis földút vezetett tovább innen a Pribék 
és Fülei pincékhez. Hamar remek hangulat 
kerekedett a Pribék Pincénél az elfogyasztott 
finom falatok és az elfogyasztott jó akali 
borok mennyiségének hatására. Közös nótá-
zás lett a mulatság vége. A pincék 10–18 órá-
ig voltak aznap látogathatók, de még nyolc 
órakor is voltak egy-egy pincénél vendégek. 
És azok, akik aznap lemaradtak a programról, 
vagy ismételni szerettek volna, másnap újra 
meglátogathatták a borkóstoló helyeket.

Jól érezte magát mindenki, amit a mellé-
kelt fénykép is mutat.

Reméljük, hogy jövőre ismét találkozunk 
mindazokkal, akik idén részt vettek a man-
dulavirágzás ünnepének programjain és a 
jövőben a rendezvény jó hírét öregbítve még 
többen leszünk a Fenye- és Les-hegy virágzó 
mandulafáinak ölelésében megbúvó pincék 
vendégei!

„Borutasok”

mandulavirágzás
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márciusi események a művelődési házból

nyuszival készültünk
Benépesült nagytermünk a húsvéti 

játszóház délutánján. Sok segítő, kéz-
műves felnőtt várta a kicsiket, akik jöt-
tek is, talán minden eddiginél nagyobb 

számban. Zsuzsa néni díszeit, vagy 
Anikó tojásfestését, virágait, vagy Betti 
papírnyuszijait is választotta az érdek-
lődő, nem maradt remek késztermék 
nélkül. 

Művelődési Házunk munkatársai 

tojásfestéssel, kerti fa nyuszikkal készül-
tek, majd a nyuszi által elrejtett kincsek 
felderítéséhez adtak némi segítséget. 
Jövőre a nyuszi hozhat nagyobb cso-
magot is, hiszen pillanatok alatt gazdára 
találtak a csoki nyuszik, tojások…

férfi- és nőnap
A mindig sikeres helyi női és férfi 

társulatok idén ismét megmutatták bájai-
kat, tehetségüket. A rendezvényeket nagy 
érdeklődés övezte, megteltek a széksorok. 
Az előkészületek, próbák alatt a hangulat 
legalább annyira jó volt, mint a műso-
ron. Külön elismerés az ifjoncoknak, akik 
kilétét ugyan sokan találgatták, de pro-
dukcióikat örömmel csodálta a nagyérde-
mű. Hamarosan egy közös „évadzárót” is 
tartanak a közösségek, és jövőre megint 
találkozunk?!
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élet a könyvtár falain innen és túl…

Köszönjük a Nyugdíjas Klub tagjainak látogatását, 
akik március 22-én, saját készítésű, kedves ajándékkal 
lepték meg óvodásainkat! Viszonzásként tavaszi és 
húsvéti dalokkal, versekkel szereztünk vendégeinknek 
vidám perceket.

óvodai beíratás
Az óvodába azokat a gyermekeket 

kell beíratni, akik 2017. augusztus 31. 
napjáig betöltik a 3. életévüket, illetve 
felvehetők azok a gyermekek is, akik a 
3. életévüket a felvételtől számított fél 
éven belül betöltik, feltéve, ha a telepü-
lésen minden 3 éves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme telje-
síthető. Ezeknek a gyerekeknek abban az 
évben, amelyben a 3. életévüket betöltik, 
azaz a nevelési év kezdő napjától (szep-
tember 1.) napi 4 órában kötelező óvodai 
nevelésben részt venniük.

A köznevelési törvény 49§ (3.) bekez-
dése alapján a kötelező felvételt bizto-
sító óvoda csak azt a gyermeket köteles 

felvenni, illetve átvenni, aki életvitelsze-
rűen az óvoda körzetében lakik. A 2016–
2017 nevelési év kezdetétől az óvodába 
járási kötelezettség alóli felmentés a 
korábbi indokok figyelembevételével, az 
ötödik életév betöltéséig, óvodavezető és 
védőnő egyetértésével, jegyzői hatáskör-
be tartozik.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2016. május 3., kedd délelőtt 10,00-

től 11,30-ig.
2016. május 4., szerda délelőtt 10,00-

től 11,30-ig. 
2016. május 5., csütörtök délután 

13,00-tól 14,30-ig. 

Az óvodai beíratás helye: 
Napköziotthonos Óvoda, Balaton-

akali, Hóvirág utca 21. 

A beíratáshoz szükséges adatok:
– A gyermek nevére kiállított szemé-

lyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány (lakcímkártya);

– a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata;

– a gyermek TAJ-kártyája;
– a szülő – gondviselő személyi iga-

zolványa.

Sárándiné Németh Hajnalka 
óvodavezető

táborozzunk!
Balatonakali Önkormányzata idén is 

szervez napközis táborokat a helyi gye-
rekek számára. 

Ez a kezdeményezés a helyi, nyáron 
dolgozó szülők megsegítésére hivatott, 
hogy gyermekeink felügyelet mellett, 
szervezett programokkal és gyermek-
közösségben, jól töltsék szabadidejüket. 
Az alábbi időpontokban várjuk helyi 
kisvendégeinket: 

– Július 4-8. Képzőművész tábor 
– délelőtti kurzusokkal, jó idő ese-
tén a Levendulateraszon. Helyszín: 
Művelődési Ház, Levendulterasz.

– Július 11-15 Kisho-ho-ho horgász 

tábor, helyszín: Művelődési Ház, Balaton 
part/stég.

– Augusztus 1-5. tábor; helyszín: 
Művelődési Ház. Tematika: egyeztetés 
alatt.

– Augusztus 8-14. Nagy Ho-ho-hor-
gász tábor a Róna Üdülőben (bentalvás, 
teljes ellátás).

– Augusztus 15-19. Szabadidős nap-
közis tábor; helyszín: Művelődési Ház. 

A napközis tábor a helyi gyermekek 
részére (a dolgozó szüleik megsegíté-
sére) reggel 8 órától 16 óráig biztosít 
felügyeletet, programokat, háromszori 
étkezést.

Szakképzett, táborszervezésben gya-

korlott fiatalok vezetik a kurzusokat, 
ahol elsősorban sport, játék, rövid túra, 
kreatív foglalkozások várják a gyer-
mekeket! Táborvezetők: Kovács Bianka 
tanítónő a napközis, helyi táborok eseté-
ben, Jankó László a nagy horgásztábor 
esetében.

 További közreműködők: Törő Balázs 
néprajz, Akali rövid túrák, helyisme-
ret; Balatonakali és Vidéke Sporthorgász 
Egyesület tagjai horgászat elmélet és 
gyakorlat; az önkormányzat munkatársai 
diákmunkásaink, közösségi munkásaink 
programszervezés, táborszervezés.

További info, jelentkezés: Ihász Csilla 
06-30-226-83-46.
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programSoroló
Április 23., szombat,Tavaszi túra. Vidám 

kirándulásra invitáljuk a természet-
barátokat! Időpont: 2016. április 23., 
szombat. Gyülekező: 14.00 órakor a 
Pacsirta és a Hóvirág utca találkozá-
sánál (Óvoda előtti rész).

Program: 14.00 órakor rövid fogadás, 
majd indulás a Gernye-hegyre (a túra 
időtartama körülbelül 1,5 óra), ahol 
szalonnát sütünk. Azoknak, akik a 
túrát nem tudják vállalni, 16.00 órai 
indulással buszjáratot biztosítunk. 
A helyszínen érdekes vetélkedő vár 
mindenkit. Szívesen fogadjuk a helyi 
lányok, asszonyok finom sütemé-
nyeit! Kérünk mindenkit, ha teheti, 
bicskát és nyársat hozzon magával. 
A rendezvényen való részvétel, illet-
ve étel- és italfogyasztás ingyenes! 
Eső esetén a rendezvény elmarad! 
A rendezvényt a „Balatonakaliért” 
Támogatási Közalapítvány szervezi!

Április 28., csütörtök 9 órától a 
TE-SZEDD országos akcióhoz csat-
lakozva szemétgyűjtés a településen. 
Szeretettel, és a munka utáni ebéd-
del várjuk az önkénteseket, közösségi 
szolgálatot teljesítőket is! Találkozó 
reggel 9 órakor a Polgármesteri 
Hivatalnál!

Április 30., szombat, 18,30 órától várunk 
minden kedves érdeklődőt a Fék 
Üzletházhoz hagyományos május-
faállító programunkra. 18,30-tól a 
májusfa közös díszítése, majd kb. 
19,00 órakor a májusfaállítás követ-
kezik. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Május 1., vasárnap, RETRO MAJÁLIS 
10 órától a BRINGAKALIBAN, 
majális menüvel (virsli, pohár sör/
üdítő, kenyér).

Május 7., szombat, Pünkösd előtti szom-
szédolás.

Május 7-én, szombaton délután a stran-
don kerül megrendezésre a közala-
pítvány hagyományos rendezvénye. 
Programok: homokfoci, (akár röplab-
da), aszfaltrajzolás, homokvárépítés, 
kézművesség, arcfestés, csillámtetkó, 
gokart, „kincs”-kereső verseny, stb. 
A finom vacsorát Nagy Tamás főzi 
majd a társaságnak. Eső esetén a 
rendezvény elmarad! A rendezvényt 

a „Balatonakaliért” Támogatási Köz-
alapítvány szervezi!

Május 28., szombaton májusfa kitánco-
lás a Csopak Néptánc egyesülettel; 
18:00 órától a Fék Üzletháznál.

Május 29., vasárnap Gyermeknap. 
Délutáni esemény nem csak kicsik-
nek a Művelődési Ház udvarán. 
Programok: Várhatóan ping-pong baj-
nokság 15 órától, gyerekműsor-mese, 
finomságok...

k

induló angol éS német 
NYElvTANfOlYAMOK 

a művelődéSi házban!
Kiscsoportos kezdő és újrakezdő, 

haladó tanfolyamok indulnak Bala-
tonakaliban.

A tanfolyamok időtartama: (első 

lépésben) 2 hónap: május és június 
hónapok.

Óraszám: 15 óra, ez heti 2x45 
perces tanórát jelent.

Jelentkezés, alakuló megbeszélés: 
április 29., péntek 18 óra. Helyszín: 
Művelődési Ház kisterme (stúdió). 
Órabeosztás a jelentkezők igénye 
alapján. 

Következő héttől (május 4-től) 
június végéig tart majd a tanfolyam. 
Tandíj: 1.000 Ft/tanóra/fő, össz-
esen: 15.000 Ft/fő. (részletfizetési 
lehetőség van!) A csoport/ok min. 4 
fővel indul/nak.

Horváth Anett
angol és német nyelvtanár

hanettka@gmail.com



2016. ÁPRILIS – 9  XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM AKALI HÍREK

lEvENDulA HÍRCsOKOR

A Levendula Nyugdíjas Klubot meg-
látogatta Balatonakali körzeti megbí-
zottja. Gerencsér Péter úr felhívta az 
idősek figyelmét a telefonos, úgyneve-
zett nagyis csalásokra. Éjjel, vagy kora 
reggel felhívják az idős embert, hogy 
unokáját baleset érte, sürgősen pénzre 
van szüksége. Ki ne segítene bajban lévő 
családtagján? A csalók nagy összegeket 
csalnak így ki a hiszékeny nagyiktól. 

Kérte, hogy járjunk nyitott szemmel, 
és ha idegen kocsit, személyt látunk, 
netán házalókat, jelentsük felé. Kérte, 
legyen mindenki óvatosabb, legyünk 
kicsit bizalmatlanabbak az idegenekkel 
szemben. 

 Foglalkozásainkon már a húsvéti 
ünnepekre készülődtünk. A húsvét jelen-
tőségéről, a hagyományokról vidám 
vetélkedőt tartottunk, ahol a helyes 
válasz jutalma természetesen húsvéti 
tojás volt.

 Kézműves foglalkozásunkon húsvéti 
nyuszit készítettünk. A 20 darab kis nyu-
szit átadtuk az óvódásoknak. Cserébe 
verset mondtak, énekeltek. A „Tavaszi 
szél” c. éneket gyerekek, idősek együtt 
énekelték. Az óvónénik megmutatták, 

hogy a 2 éve hozott tojások, kismadarak, 
még ma is díszítik az ovi tojásfáját.

Józsa Tivadar doktor, író március 15-e 
alkalmából a Parlamentben kitüntetést 
kapott. Születésnapján az Önkormányzat 
nevében nyugdíjas csoport látogatta meg. 
Megnéztük a múzeummá alakított lakást, 
a kapott érdemérmet. Egy kis beszélge-
tés, nosztalgiázás után köszöntünk el 
Balatonakali Tiszteletbeli Polgárától.

Hegedüs Dezsőné

KÖNYvTÁR
Könyvtárunk az elmúlt időszakban 

számos eseménnyel, akcióval várta és 
várja kedves vendégeit. 

Jártunk Amerikában, a kékfestés-
sel is foglalkoztunk, no meg izgalmas 
vakrandira várjuk önöket! 

amerikában jártunk!
2016. március12-én könyvtárunkban 

meghallgathattuk Kovács Dániel beszá-
molóját, Amerikában jártunk címmel. 
Előadásában nagyon összeszedetten 
tájékoztatta a résztvevőket az utazás 
feltételeiről, menetéről, majd igen sze-
mélyes hangvételű beszámolót adott a 
kint tapasztaltakról. 

Nagyon érdekes volt hallgatni élmé-
nyeit, közvetlen stílusával élvezetessé 
tette hallgatói számára az élménybe-
számolót. Sok furcsaságot tudhattunk 
meg Floridáról, Minesottáról, s Dani 
érzékletes párhuzamokat vont hazánk, s 
Amerika közé. Összegző mondataiban 
levonta a legnagyobb tanulságot, hogy 
mindenhol jó, de legjobb Akaliban!

tisztelt könyvtárlátogatók, kedves 
jövőbeli olvasóink!

Könyvtárunk csatlakozik a tapolcai 
Wass Albert könyvtár kezdeményezé-
séhez.

Vakrandi egy könyvvel akciónkban 
már beiratkozott, és leendő olvasóink 
választhatnak az egyencsomagolásban 
várakozó könyvek közül, melyek kilé-
tére csak hazatérés után derül fény. 
Cserébe csak egy rövid értékelést, aján-
lást várunk, s reméljük kellemes élmé-
nyekkel gazdagodnak.

Jó ismerkedést kívánunk!

kékfeStettünk…
2016. április 9-én Törő Balázs a 

Laczkó Dezső múzeum munkatársa, 
alapítványunk elnöke tartott előadást 
a kékfestőmesterek tevékenységéről, 
a kékfestés Balaton-felvidéki elterje-
déséről.

Az előadásban szó volt a festőeljárás 
gyakorlatáról, annak európai és hazai 
meggyökeresedéséről, a pápai és a 

veszprémi kézművesek működésé-
ről, illetve a parasztság viselet-
kultúrájában betöltött szerepéről.

A Laczkó Dezső Múzeum népraj-
zi gyűjteményében őrzött tárgyi 
emlékek (mintafák, textíliák) és a 
korabeli fotóanyag bemutatásával 
kézzel fogható közelségbe került 
az „érdemesfestő céhbeli” mesterek 
egykori világa.

Az előadó közvetlen előadásmódja 
nagyon színessé, élvezetessé tette a 
programot, s felkeltette a hallgatóság 
érdeklődését a pápai Kékfestő múze-
um felkeresésére.

Családias hangulatban, sok kérdés-
sel, s utána kötetlen beszélgetéssel 
zárult a program.

Kovács Ágnes könyvtáros



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

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

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.
Györffy Szabolcs falugazdász (06-70/436-5093)

Minden héten hétfőn 14 és 16 óra között.
Kéri Katalin települési főépítész: 

hétfő: 9.00-12.00-ig (előzetes bejelentkezés 
szükséges 06-87/444-527) 

foepitesz@balatonudvari.hu
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.: 87/580-888

GYÓGYSZERTÁR NYITVA: 
Hétfő 12–16, kedd 8–12, szerda 15–19, 

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

időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül: 
Marina 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.  

Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK CBA PRÍMA DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM: 
Nyitva május 2-től hétfő–vasárnap 6–20. 

FÉK KÁVÉHÁZ ÉTTEREM: 
H-Cs: 10-21. P: 10-22. Sz: 8-22. V: 8-21.

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113330

PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, 

vasárnap: 6,30-10,00

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus Templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet minden 4. vasárnap 11 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Születés:
Szeretettel köszöntjük Heizer Zélia Helkát, Szabó Boglárka és Heizer Norbert 

kislányát, jó egészséget kívánunk az egész családnak!
Halálozás: 

Búcsúzunk Romocsa Bélától, nyugodjon békében!

Horgászverseny
Balatonakali és Vidéke Sporthorgász 

Egyesület a tagjai és Baráti Hor-
gászegyesületei képviselői részére 
2016. április 9-én, szombaton szezon-
nyitó horgászversenyt szervezett. 

A megmérettetésen 38 fő induló 
volt, 4 fő utánpótlás, 13 fő senior, 21 
fő felnőtt.

Az alábbi eredmények születtek:
Utánpótlás: 1. Szabó Péter Bendegúz 

3260 g, 2. Hegedűs Benedek 1930 g, 3. 
Sárközi Ádám Bálint 1050 g.

Senior: 1. Blázsi József 2400 g, 2. 
Tóth Pál 1740 g, 3. Papp Béla 1710 g.

Felnőtt: 1. Szigeti Szabolcs 5130 

g, 2. Szabó György 4040 g, 3. Töreki 
Gyula 3940 g.

Csapatverseny:
1. Balástya Alkotmány Horgász 

Egyesület 12630 g, 2. Balatonakali és 
Vidéke SHE 10050 g.

Legnagyobb hal díját Csabrendeki 
Horgász Egyesület felajánlása: Hosszú 
Péter 2320 g nyerte.

Összes fogás: 60320 g.
Ezennel a horgászszezon „ünnepé-

lyesen” is megkezdődött. Várjuk ked-
ves horgászainkat, az érdeklődőket 
találkozóinkra, programjainkra!

Sárközi István elnök




