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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
lakóinknak, a nálunk pihenőknek!

Tapsifüles nagy 
munkában,

Húsvét napja közeleg.
Nyusziéknál kicsi és nagy,

piros tojást festeget.
Mikor elkészül a nagy mű,

kis kosárba helyezik,
s meglepetés-ajándékkal

alaposan elrejtik.
Úgy hallottam, 

itt is jártak,
valamit elrejtettek...

Vajon hol lehet a kosár?
Keressük meg, gyerekek!

Húsvéti játszóház a balatonakali Művelődési házban április 13-án, csütörtökön 
15,00–17,00 óráig. A nyuszit keressétek az ünnepek alatt a Forrás Parkban!

Mandula, jó bor, vendégszeretet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
VÁRHATó 

sTRANdI fEjlEsZTésEK
Az év elején került nyilvánosságra, 

hogy a Kormány, nagyságrendileg 2 
milliárd forint összegben tervez strand-
fejlesztési beruházásokat támogatni a 
tóparti önkormányzatok, vagy azok gaz-
dasági társaságainak részére.

A fejlesztésekre kiírandó pályázatok 
előkészítésére, illetve a támogatások 
koordinálására a Magyar Turisztikai 
Ügynökséget hatalmazta fel a kormány, 
dr. Gajda Tibor stratégiai fejlesztésekért 
felelős vezérigazgató-helyettes szemé-
lyi vezetésével. A gyors és hatékony 
egyeztetéseket követően, március 10-én 
Gajda úr aláírásával visszaigazolta az 
ügynökség, hogy Balatonakali esetében 
nettó 33 940 000,- Ft támogatásra szá-
míthatunk.

Március 31-én megjelent a teljes 
pályázati anyag az ügynökség hivata-
los oldalán, melyet mára már teljesen 
áttanulmányoztunk, és megkezdtük az 
anyag előkészítését. A beadási határidő 
április 30-a, a megvalósításé pedig októ-
ber 31.

Mire is fog pontosan pályázatot bead-
ni Akali?

A kérdésre a következő felsorolás ad 
rövid választ:

1.  3 db kör alakú strandi öltöző cse-
réje, felújítása. A fejlesztés eredménye-
ként a meglévő 4 db leromlott állapotú 
öltözőből hármat úgy alakítunk át, hogy 
mindegyikben helyet kap 3 öltöző, illet-
ve 3 fizetős kabin: 12 000 000 Ft.

2.  Parti sétány összekötő szakasz fel-
újítása. A teljes strand területén jelenleg 
több mint 350 m, közvetlen a partvona-
lon húzódó új sétány van. A hátsó bejárat 
és a gyermekföveny közötti szakaszon 
(85 m) még régi a burkolat. A szélessége 
miatt két babakocsis család nem tud-
ja kerülni egymást. A hátsó pénztárnál 
szintkülönbség van a járda és a jegyváltó 
ablak között, ez megszüntetendő, aka-
dálymentesítendő: 2 400 000 Ft.

3.  Sétaút melletti kerítés cseréje. A 
jelenleg igen rossz állapotban lévő kerí-
tés cseréje azért szükséges, mert a külső 
nagykapu nyitása során sokan próbál-
nak belépő nélkül bejutni a műszaki 
bejáró területére, ahonnan könnyűszerrel 

átugranak a jelenleg alacsony kerítésen. 
A tervezett kerítés 65 m hosszúságban 
1,5 m magságban lenne telepítve, egy 
kapuval, amit csak rendezvények esetén 
használnánk: 620 000 Ft.

4.  Külső nagykapu főbejárat mellett 
és belső nagykapu. A műszaki forgalmat, 
illetve szükség esetén a megkülönbözte-
tő jelzéssel ellátott járműveket ezen a két 
egymás után következő bejáraton tudjuk 
beereszteni a teljes strand területére. 
Fontos, hogy a bejárat fémszerkezetű 
kapuját cserélni kell, teljes elektronikus 
nyitó és beléptető rendszerrel együtt. A 
kettes kapurendszer azért kell, hogy a 
büfék mögötti kiszolgálótérbe bejutott 
gépjárművek vagy utasaik ne tudjanak 
bejutni a strand területére, fizetés nélkül. 
A beléptetésnél szükséges a kamera-
rendszer és a hangkapcsolat kiépítése is: 
1 800 000 Ft.

5.  Sétaút burkolása, pormentesítése. 
A strand főbejáratánál lévő külső nagy-
kapu és az úgynevezett belső nagykapu 
közti szakaszon lévő poros útburkolattal 
történő ellátása. Egyrészt megoldaná a 
strandi büfék beszállítóinak a kulturált 
közlekedését, másrészt megszüntetné az 
uralkodó széljárás miatt folyamatosan a 
strandolókra szálló porszennyeződést: 
3 000 000 Ft.

6.  Vízre segítő kerekesszék. A fogya-
tékossággal élők (mozgáskorlátozottak) 
számára a legegyszerűbben egy széles, 
felfújható kerekű kerekesszék segítségé-
vel válik megközelíthető a víz: 500 000 
Ft.

7.  Vízieszköz kölcsönző stég. 
Településünkön a kölcsönző üzemelteté-
sét az önkormányzat látja el. Időszerűvé 
vált a szerkezet cseréje a biztonságos 
használat végett. Horganyzott fémszer-
kezetű csúszásgátlóval, korláttal fel-
szerelt műtárgy telepítését tervezzük: 
5 000 000 Ft.

8.  Vízieszköz kölcsönzőnél eszközbe-
szerzés. Vízibicikli, kajak, kenu, csónak, 
szörf és mentőmellények beszerzésével 
növelni tervezzük a saját működtetésű 
kölcsönző forgalmát. A kölcsönzőnek 
jelenleg kicsi a kínálata. Főidényben 
sokkal nagyobb igény van az eszkö-
zökre, mint amennyivel rendelkezünk: 
2 450 000 Ft.

9.  A strandfoci és röplabda pálya 
pormentesítő locsolójának telepítése. A 
fokozott használatnak köszönhetően a 
homokos sportpályáink környékén, szá-
raz időben a szálló por kellemetlenséget 
okoz az ott napozó vendégeink számára: 
600 000 Ft.

10.  Horgászstég fejlesztése. Fizetős 
szolgáltatásként kínáljuk vendégeink-
nek a horgászstéget, ahol három hor- 
gász tud egyszerre hódolni a szenvedé-
lyének. 

Sajnos, nem olyan az állapota, hogy 
az nagyon vonzó legyen. Egy stabil 
horganyzott szerkezetű kivitel, kicsit 
hosszabb bejárattal vonzóbb lenne: 
3 200 000 Ft.

11.  Napernyő, napozó ágy beszerzé-
se. Bérelhető napernyők beszerzésével 
nagyobb komfortfokozatot tudunk bizto-
sítani vendégeink számára, egyben bevé-
telt is növelünk:  1 070 000 Ft.

12.  Virágos felületek bővítése. A teljes 
strand területén, több helyen tervezünk 
virágos felületeket. Ez nagyban fokozza 
a pozitív megítélést: 1 000 000 Ft.

13.  Párakapuk telepítése. A változó 
éghajlati viszonyok miatt jelentős felme-
legedés tapasztalható. 

A szükséges komfortérzet javítása 
céljából tervezzük párakapuk felállítá-
sát: 300 000 Ft.

Terveink szerint már a nyári szezonra 
szeretnénk megvalósítani a fejlesztése-
ket, vagy legalább a nagy részét azok-
nak. 

A pályázattal kapcsolatban viszont 
rengeteg dolog van még hátra. Tervezői 
költségbecslések, rajzok, műszaki leírá-
sok elkészítése. 

A sikeres pályázat beadását követően, 
közbeszerzési eljárást is le kell foly-
tatni, ami szintén meghosszabbítja az  
eljárást.

Strandnyitás: június 16., péntek. 
(Előtte is látogatható a strand természe-
tesen, a vizes blokkok üzemelnek, de 
vízi mentő és pénztár nem lesz, fürödni 
csak saját felelősségre lehet.)

Amennyiben sikeresen vesszük az 
akadályokat, akkor megint sikerül elér-
nünk egy új mérföldkövet, strandunk 
sokkal vonzóbb lehet!

Koncz Imre polgármester
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lAKOssÁgI sZEMéTsZÁllÍTÁs 

időpontjai
Áprilisban módosul a heti kukás sze-

métszállítás! IV. 15. és X. 15. között 
a hulladékszállítási nap szombat lesz 
településünkön.

Szelektív szemétgyűjtés: Minden hó-
nap 3. keddjén, azaz április 18-án és 
május 16-án.

településüzemeltetési 
INfORMÁcIóK

Vége a hosszú, hideg télnek, megér-
kezett a tavasz, mindenkinek köszönjük, 
aki aprításra alkalmas ágat rakott ki 
a télen. Ismét sikerült a Polgármesteri 
Hivatal fűtését ezzel megoldani. A kint 
lévő zöldhulladékot igyekszünk minél 
hamarabb elszállítani és felaprítani.

Most viszont kérjük, hogy már ne 
tegyenek ki sem ágat, sem zöld hulla-
dékot, mert nem tudjuk feldolgozni. Az 
eddigi tapasztalat az, ha ilyesmit kirak-
nak, akkor amellé hamarosan lakossági 
hulladékot, szemetet is elhelyeznek vala-
kik. Az így keletkezett szemétdombok 
egész nyáron csúfítják környezetünket.

Mint már tudja mindenki a szolgáltató 
megszüntette a szelektív hulladékgyűj-
tő szigeteket, a lakosok igényelhettek 
műanyag tároló edényt, az üdülőtulajdo-
nosok pedig idén is műanyag zsákot kap-
nak (6 db-ot). Ezeket az önkormányzati 
hivatal épületében és a Probió szemét-
szállító járatok személyzetétől vehetik 
át.

Az üvegpalackok szelektív gyűjtése 
az önkormányzatnál, a Kossuth u. 43. 
sz. alatt történik, munkanapokon 7-től 
14 óráig.

Óvjuk közösen környezetünket, tart-
suk tisztán Balatonakalit!

lOMTAlANÍTÁs TÁjéKOZTATó
Értesítjük Balatonakali telepü-

lés lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy 
a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. lomtalanítást szervez 
2017. május 8-án, hétfőn.

A lomtalanítás problémamentes lebo-
nyolításának érdekében szükségünk 
van az Önök segítségére, ezért kérjük, 
hogy az összegyűjtött limlomot 2017. 
május 8-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 fla-
konokat. Elektronikai hulladék gyűjtése 
elkülönítetten történik az alábbiak sze-
rint. 

Nem a lom hulladék fogalmába tar-
tozó apróbb hulladékokat kérjük a rend-
szeres hulladékszállítás során év közben 
a hulladékgyűjtő edényekben szívesked-
jenek kihelyezni.

(A lomhulladék: az ingatlanhasználó-
tól a közszolgáltató által a lomtalanítás 
során átvett olyan háztartási hulladék, 
amely a közszolgáltatás keretében rend-
szeresített gyűjtőedény méreteit megha-
ladja.)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a lejárt szavatosságú, hulladékká vált 
gyógyszereket a gyógyszertárakban, 
a hulladékká vált gumiabroncsokat és 
elektronikai hulladékot a kereskedőnél 
van lehetőség leadni.

2017. éVbEN TÁRsAsÁguNK 
külön elektronikai 

hulladékgyűjtési akciót is 
sZERVEZ 

az önkormányzat által kijelölt helyszí-
nen. 

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

Elektronikai hulladékgyűjtés helyszí-
ne: Balatonakali Önkormányzat műszaki 
udvar, Strand utcai bejárat.

Elektronikai hulladék elhelyezésének 
időpontja: 2017. május 5. 8–14 óráig, 
május 6. 9–12 óráig, május 7. 9–12 
óráig.

Tájékoztatjuk, hogy tv-k és monito-
rok leadására 2017. évben nincs lehe-
tőség.

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

óvd az erdőt, előzd meg az erdőtüzet!
Tűzgyújtási szabályok: Talán nem is 

gondolná, de Magyarországon évente 
több mint 20 000 erdő- és vegetációtűz 
keletkezik. Ezek a tüzek a szárazabb 
években mintegy 500 millió négyzet-
méter területet érintenek! Szemben más 
kontinensekkel, Magyarországon a tüzek 
99 százaléka emberi mulasztás, főleg 
gondatlanság miatt keletkezik. 

Kiskerti égetés: Ha a helyi önkor-
mányzati rendelet nem tartalmaz kivé-
tel szabályt, TILOS a kertben növényi 
hulladékot égetni. Mindamellett Ön és 
a kertje is jobban jár, ha inkább kom-
posztál. 

Erdőtörvény hatály alá tartozó terü-
leteken: Vágástéri apadék égetés és az 
ellenőrzött égetés, az erdők tűz elleni 
védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM 
rendelet szabályai szerint végezhető.

Külterületen, ha nem tartozik az erdő-
törvény hatálya alá: Az ingatlan tulaj-
donosa, használója a tűzvédelmi hatóság 
engedélyével irányított égetést végezhet 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
szabályai szerint. 

Grillezéshez, szalonnasütéshez: Erdő-
ben a kijelölt, kiépített tűzrakó helyen 
szabad tüzet rakni, ehhez nem kell külön 

engedély sem. Ha nem ilyen helyen 
akarunk tüzet rakni, ahhoz erdőben az 
erdőgazdálkodó, erdőn kívül a terület 
kezelőjének engedélye kell. 

Védett természeti területen a tűzrakás-
hoz a természetvédelmi hatóság engedé-
lye is szükséges! 

Kiskerti égetés. A Balatonakali telepü-
lésen érvényes rendelet száma: 9/2006. 
(VII. 5) 14. §.

Égetni október 1. és május 15. között 
– vasárnap, ünnepnap kivételével – 10 és 
16 óra közötti időszakban lehet. 

További információ: www.erdotuz.hu
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projekt bemutatása
A hároméves projekt keretében elsőd-

leges célunk az önkéntesség népszerű-
sítése, a fiatalok motiválása a település 
életében történő részvételre, valamint 
a szépkorúak segítése és felkarolása. A 
generációk közötti híd kialakítását ren-
dezvényekkel, programokkal, közösségi 
eseményekkel, kirándulásokkal, közös 
foglalkozásokkal kívánjuk felépíteni. 
Emellett helyi hagyományainkat ápol-
juk, több rendezvény, program és ese-
mény megszervezését tervezzük, ahol 
a társadalom minden tagja részt vehet. 
Nagyszerű alkalmak ezek a találkozá-
sokra, beszélgetésekre.

RésZlETEs 
projektelemek

Önkéntesség népszerűsítése, fiatalok 
és idősek összekapcsolása.

1. Bevásárlások: húsvét és karácsony 
előtt az idősek meglátogatása, szükséges 
élelmiszerek összegyűjtése és a bevásár-
lás elvégzése (évi két alkalom). 

2. Kertészkedés: tavasszal és ősszel 
az idősek segítése a kertek tavaszi ébre-
désénél és őszi-téli pihenésére történő 
felkészítésénél (évi két alkalom). 

3. Favágás: október hónapban a beér-
kezett fa felaprítása és összerakása (évi 
egy alkalom). 

4. Hólapátolás (szükség szerint). 
5. Önképzés: számítógépes oktatás, 

ahol a fiatal generáció megtanítja az idő-
sebbeket a számítógép használatára. 

6. Látogatások megszervezése: idő-
sebbek rendszeres meglátogatása, eseti 
segítségnyújtás. 

Fiataloknak hagyományaink bemu-
tatása. 

7. Régi idők játékai: az idősebbek 

megmutatják az ő játékaikat (beltéri és 
szabadban is végezhető játékok). 

8. Elfeledett ízek: minden évben egy-
egy étel bemutatása, amelyet fiatalok 
készítenek az idősebbek segítségével. 

9. Régi mesterségek bemutatása, gya-
korlása. 

RENdEZVéNYEK
1. Akali Bor Napja Mandulavi-

rágzáskor: történelmi borút vezet kis 
falunkból a közeli hegyekbe, amelyek 
nyitott ajtókkal várják a vendégeket ezen 
a hétvégén: a mandulából készült ételek 
és a környéki borok adta ünnep ez, ahol 
a helyi hagyományok hangsúlyos szere-
pet kapnak. 

2. Mesefesztivál – Alma koncert: már-
már hagyományosnak tekinthető, hogy a 
fiatal generáció és az idősebb korosztály 
együtt élvezik a gyermekdalokat. 

3. Nagykoncert: augusztus 20-hoz 
legközelebb eső hétvége. 

Események, amelyek a közössé-
gi aktivitást és családok megerősítését 
szolgálják.

Tavaszi szemétszedés; Horgász 
Családi Nap; Akali kerülő túra tavasz-
szal és ősszel (közös sütéssel-főzéssel); 
Pünkösd előtti szomszédolás; Májusfa 
kitáncolás; Bakonyi Attila Futball 
Emléktorna; Szent Iván ünnepe; Erős 
ember verseny a fiatalok szervezésé-
ben; Borutca – helyi bortermelők, kéz-
művesek bemutatója; Szüreti felvonu-
lás; Idősek Napja; Tökös Nap; Adventi 
készülődés.

állandó programok
Nyugdíjas Klub, ahol ősztől tavaszig 

minden héten vagy második héten társa-
dalmi jelleggel összegyűlnek a szépko-
rúak, azaz a közvetlen célcsoport tagok: 
nosztalgiáznak, történeteket mesélnek, 
ünnepelnek, kártyáznak. 

együttműködések
Hat együttműködő partner segí-

ti a projekt megvalósulását: Erdélyi 
Kör Egyesület, Levendula Nyugdíjas 
Klub, Balatonakali Polgárőrség Egye-
sület, Balatonakali Sportegyesület, Ba- 

latonakali és Vidéke Sporthorgász 
Egyesület, Balatonakali Történelmi 
Szőlőhegyek Borút Egyesület.

A projekt európai uniós támogatás 
segítségével valósul meg, a támogatá-
si összeg: 24,973 mFt. A megvalósítás 
2017. január 1-jén kezdődött, és 2019. 
december 31-én zárul.

az alapítvány
A „Balatonakaliért” Támogatási Köz-

alapítványt 1995. június 28-án alapította 
Balatonakali Község Önkormányzata a 
helyi közösség sport és kulturális életé-
nek javítása céljából. A jelenlegi kuráto-
rok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
az egykori alapító személyek eredeti 
elképzelése szerint szerepet vállaljanak 
a település eseménydús közösségi életé-
ben. Ennek érdekében mára több rendha-
gyó programot szerveznek évente, vala-
mint szerepet vállalnak az önkormányzat 
és más civil szervezetek rendezvényein. 
A kuratórium tagjai igyekeznek hangoz-
tatni véleményüket a település jövőjét 
érintő kérdésekben is. Ugyancsak az ala-
pítvány égisze alatt működik 2004. óta 
az Akali Tv, amely mára a lakosság és az 
üdülőtulajdonosok kedvelt információs 
csatornája lett.

A projekttel kapcsolatos továb-
bi információk folyamatosan elérhe-
tőek Balatonakali honlapján: www.
balatonakali.hu

Köszönjük a Magyar Állam és az 
Európai Unió támogatását.

akali együtt
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

Azonosító szám: EFOP-1.3.5-16-2016-00028



2017. ÁPRILIS – 5  XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AKALI HÍREK

„Tisztelt akaliak! 
Tisztelt Önkormányzat!
Rég töltöttem el olyan boldog napot, mint 

szombaton Akaliban! Mindenkinek azt kívá-
nom, hogy legyen ilyen jó napjuk. Mindegy, 
helybeli, bebíró budapesti vagy kecskeméti 
volt-e a vendéglátó pince, mindenhol reme-
kül éreztük magunkat.”

„Köszönöm, hogy ott lehettem, nagyon 
jól éreztem magamat. …. Ami jó, azt támo-
gatni kell. Üdvözlöm a polgármester urat is, 
aki bebizonyította, hogy valóban elöljáró!”

A mandulás sütemények versenyéről.
A versenyre 20 féle sütemény érkezett, 

köszönjük a háziasszonyok gondos keze 
munkáját, hiszen sok aprólékos, kézügyes-
séget, ötletet sem mellőzött finomság érke-
zett. Zsűri: Magyar Péter, helyi szakkö-
zépiskolai tanár, a Pápai SzC Egry József 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma szakoktatója.

 
Abszolút kiemelt, KÜLÖNDÍJAS Németh 

Istvánné helyi lakos lett, süteményei: 
Gyümölcskosár, benne őszibarack sütemény, 
melynek a magjában természetesen mandu-
laőrlemény volt  a hagyományos darált 
dió helyett. Egy virágzó mandulaág és egy 
demizson is az ő keze nyomát dicsérték.

 
Két kategóriában hirdettek eredményt: 

édes és sós. Az édes kategóriában első a 
dörgicsei levendula major lett: mandulás 
linzer ehető virágokkal. Második: Gyálligeti 
mandulás – a Pribék Pince képviseleté-
ben a pincetulajdonos sógornője Rózsika, 
készítette a sütit. Harmadik helyezést ért el 
Schulz Ágnes Jáksó álmával.

A sós kategória első helyezettje: 
Mandulás-sajtos rudacska, Jónásné Szabadi 
Mária remeke.

Emellett a kóstolgatás eredményeként, a 
közönségdíj, a Gyálligeti mandulásé lett.

Köszönjük a természetnek és Kata 
Kosarának a sok-sok mandulavirágot!

A rendezvényről megjelent cikkek, 
írások összegyűjtve honlapunkon (www.
balatonakali.hu) és hivatalos facebook olda-
lunkon (Balatonakali Fesztivál) megtekint-
hetőek, olvashatóak.

AMIT EddIg 
együtt tettünk...
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a Balatonfüredi Járási Hivatal illetékes-
ségi területén működő általános iskolák-
ba történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy 
a 2017/2018. tanévre történő általános 
iskolai beíratás ideje:

2017. április 20., csütörtök 8.00–19.00 
óráig.

2017. április 21., péntek 8.00–19.00 
óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői 
bizottság döntése alapján tankötelezett-
sége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől 
megkezdő gyermekét a szülő a fenti 
időszakban 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 nevére kiállított személyi 
azonosítót 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 személyazonosí-

tó igazolványa.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, 

melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, 

ennek hiányában a tudomásra jutástól 
számított 15 napon belül – jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatko-
zással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 
A kérelemmel kapcsolatban az iskola 
fenntartója jár el és hoz másodfokú 
döntést.

Amennyiben a választott iskola igaz-
gatója a gyermek felvételét elutasító 
döntést hoz, a szülő a gyermekét a dön-
tés jogerőre emelkedését követő 5 napon 
belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.

A 2017/2018. tanév kötelező felvételt 
biztosító általános iskoláinak felvételi 
körzete a http://www.kormanyhivatal.
hu/download/c/d0/63000/VJH%20%20
1_2017%20sz%20hivatalvezetői%20
rend.pdf internetes oldalon megtekint-
hető.

Az iskolák fenntartójáról a https://
www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_
intezmenykereso internetes oldalon tájé-
kozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatala

balatonfüredi járási hivatala hirdetmény

Az óvodába azokat a gyermekeket 
kell beíratni, akik 2018. 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 (szeptember 1.) 
napi 4 órában kell köte-
lező óvodai nevelésben 
részt venniük.

A köznevelési törv 49 
§ (3) bek. alapján a köte-
lező felvételt biztosító 
óvoda csak azt a gyer-
meket köteles felvenni, 
illetve átvenni, aki élet-
vitelszerűen az óvoda 
körzetében lakik. 

A 2016/2017. nevelési 
év kezdetétől az óvodá-
ba járási kötelezettség 
alóli felmentés a koráb-
bi indokok figyelembe 
vételével, az ötödik élet-
év betöltéséig, az óvo-
davezető és a védőnő 

egyetértésével, jegyzői hatáskörbe tarto- 
zik.

Az óvodai beíratkozás időpontja:
2017. május 9., kedd délelőtt 10,00-

től 11,30-ig.
2017. május 10., szerda délelőtt 10,00-

től 11,30-ig.
2017. május 11., csütörtök délután 

13,00-tól 14,30-ig.
Az óvodai beíratás helye: 

Napköziotthonos Óvoda, Balaton-
akali, Hóvirág u. 21.

A beíratáshoz szükséges adatok: 
A gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány.

A gyermek TAJ-kártyája, születési 
anyakönyvi kivonata.

A szülő-gondviselő személyi igazol-
ványa.

Sárándiné Németh Hajnalka
óvodavezető

óVOdAI bEÍRATÁs
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nőnap–férfinap a paravánok mögött…
Minden alkalommal kiemeljük azokat 

a kedves szereplőket, technikai közre-
működőket, akik vásárra viszik a bőrü-
ket férfinapi és nőnapi műsorainkon. 
Ezúttal szeretnénk a figyelmet a más 
módon sokat segítőkre, támogatókra irá-
nyítani. Természetesen nem lehet a lista 
teljes, hiszen a sok házi sütemény, bor és 
tombolatárgy felajánlót lehetetlen egye-
sével felsorolni… 

Berta Kft, FÉK Cukrászda, Nanett-
kézműves csokoládé, Szegvári Tibor 
– óvoda konyha, Barátcsuha Borház, 
Vári Kovács Gábor, Ther 
Zsolt, Pordán Gyula, 
Gulyás Antal – Szikvíz 
Balatonakali, Balástya 
Község Önkormányzata, 
Edit Kozmetika, Fincsi Büfé, 
Ham & Ham Burgerbár, 
Kloé fodrász szalon és 
szolárium – Zánka, Simon 
Tímea mesterfodrász, Stílus 
köröm szalon Balatonfüred, 
Sörös Zoltán, és még sokan 
mások, akik sütöttek – főz-
tek – szabtak – varrtak – 
boroztak…

KÖSZÖNJÜK!
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programsoroló
április
29., szombat Akali kerülő túra
30., vasárnap Májusfa állítás a Féknél

MÁjus
20., szombat Pünkösd előtti szomszédo-

lás a strandon
27., szombat Májusfa kitáncolás a 

Féknél

28., vasárnap Gyermeknap a művelődési 
ház udvarán (eső esetén a nagyte-
remben)

júNIus
3., szombat Duatlon a strandon
Programjaink, rendezvényeink részle-

teit hirdetőinkben, az Akali Tv-ben, 

a www.balatonakali.hu honlapon 
és Balatonakali Önkormányzatának 
hivatalos facebookoldalán a Bala-
tonakali 

Fesztiválon megtekinthetik, folyamato-
san követhetik. 

A programváltozás joga fenntartva!

júNIus
24., szombat Első hajó fogadása, szezon-

nyitó, Szent Iván éj
24–július 1. I. Gasztrohét

júlIus
1., szombat Kiállítás megnyitók a 

Templom téren (Kiállítótermek: Vasút 
tér 3. – kortárs művészeti kiállítás, 
Dózsa Gy. u. 3.: Retro játékok.) 

1., szombat Spirit of Balaton!
3–7. hétfő-péntek Napközis tábor (hely-

történeti)
1–8. Hetedhét Mesefesztivál
7. de. péntek Ősök Parkja rendhagyó 

történelem óra, koszorúzás

2017. július 7-től július 14-ig Borhét a 
FÉK Üzletháznál

8., szombat Alma Együttes
15., szombat Bringakali nap
10–16. Kis HO-HO-HO tábor
22., szombat Halas nap a Kikötő Ét- 

teremnél
24–28. Napközis tábor (nyári kalando-

zások)
29., szombat Strandkoncert
29–augusztus 5. Gitártábor, gitárkoncer-

tek a templomokban

AugusZTus
5., szombat CHARLIE NAGY KON-

CERT a szabadtéri színpadon

7–13. tábor Nagy Ho-Ho-Ho napközis 
tábor

11., péntek Pannon Várszínház: Pál Utcai 
Fiúk c. előadása

14–18. Napközis tábor
18., péntek Zsíroskenyérparty
19., szombat OchoMacho koncert a sza-

badtéri színpadon 
20., vasárnap Ünnep, este tűzgyújtás a 

strandon
18-25. II. GASZTROHÉT
26. szombat Qudratlon a strandon és a 

településen, környékén

szeptember 
2., szombat Futóverseny

A programváltozás joga fenntartva!

nyári előzetes

lEVENdulA HÍRcsOKOR
A Levendula Nyugdíjas Klub meg-

emlékezett Arany János születésének 
200. évfordulójáról. Különböző kvízkér-
déseket kaptak Arany életéről, ezzel 
felelevenítettük életének legfontosabb 
állomásait. Kosztolányi Dezső azt írta 
róla: „Ő maga a nyelv”. Ezt a megál-
lapítást alapul véve, összetett szavakat 
gyűjtöttünk, melynek egyik tagja: arany. 
Meglepően sok kifejezést találtak. Egy-
egy szó kapcsán emlékek, események 
kerültek elő.

Nagy Anett segítségével a csokolá-
dékészítés rejtelmeit ismerhettük meg. 
Két órás előadásában szó volt a kakaó-
bab termesztéstől kezdve a csokoládé 
készítés folyamatáról. Megkóstolhattuk 
a kakaóbabot, láthattuk mennyi munka 
van a kézműves csokoládé készítésében. 
Minden egyes folyamatot megmutatott 
és a végén az elkészült terméket elfo-

gyasztottuk. Marcipános és málnás tölte-
lékű csoki készült. Mindenkinek nagyon 
tetszett. Köszönjük Anett, érdekes elő-
adását. Összejöveteleinken készülnek az 

ovisoknak a húsvéti meglepetések. Saját 
készítésű ajándékkal szeretnénk örömet 
szerezni.

Hegedűs Dezsőné
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a balatonakali sportegyesület hírei
A csapatunk a tavaszi forduló első 

mérkőzésére fájó szívvel vonult ki, 
Hudák József halála megrázott minden-
kit. 

Józsi a Balatonakali Petőfi színeiben 
kezdte labdarúgó pályafutását, kispályá-
zott Veszprémben, a mostani csapatunk-
ban sokan játszottak egy csapatban vele. 
Sokat agitáltam mikor visszaköltözött 
Akaliba, hogy újra öltözzön fociszere-
lésbe. Ezt a szerepet nem vállalta, de 
társadalmi munkában az egyesület ügye-
inek intézésében jelentős szerepe volt, 
többek között az új pályánk építésébe is 
bekapcsolódott. Nagy űrt hagyott maga 
után.

Emlékét Örökre megőrizzük!
Révfülöpön egy perces gyász szü-

nettel kezdődött a találkozó és egy-
ben elkezdődött a tavaszi menetelés a 
bajnokságban. Három mérkőzésen két 
győzelmet és egy vereséget könyvelhet-
tünk el, így a csapat a III. helyen állt a 
tabellán.

mérkőzések:

2017. 04. 16. Dörgicse (Döme Borház 
SE) – Akali SE 16.00 óra

2017. 04. 22. Akali SE – Balatonszőlős 
SE 16.00 óra

2017. 04. 30. Balatonederics SC – 
Akali SE 16.30 óra

2017. 05. 06. Akali SE – Zánka SC 
16.30 óra

2017. 05. 14. Nemesvita SE – Akali 
SE 10.00 óra

2017. 05. 20. Akali SE – Nemesgulács 
17.00 óra

2017. 05. 28. Lesenceistvánd – Akali 
SE 17.00 óra

2017. 06. 04. Akali SE – Diszel SE 
17.00 óra
Minden szurkolót szeretettel várunk!

Tóth Gyula

közlekedik a család
A vetélkedő célja a közlekedők figyel-

mének felhívása a biztonságos, megfon-
tolt, példamutató, balesetmentes közle-
kedésre.

Az Országos Rendőr-főkapitányság – 
Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 
immár hatodik alkalommal szervezi 
meg a „Közlekedik a család” elnevezésű 
vetélkedősorozatot. A verseny elsődle-
ges célja, hogy minél szélesebb körben 
felhívja az állampolgárok figyelmét a 
körültekintő, megfontolt és példamutató 
közúti közlekedési magatartás, továbbá a 
szülői példamutatás fontosságára.

A Veszprém megyei lakóhellyel ren-
delkező családok részére a Veszprém 
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
szervezésében – a Skoda Piedl Kft. támo-
gatásával – 2017. május 27-én és 28-án 
10–14 óra között Veszprémben, a Tesco 
Áruház parkolójában kerül megrende-
zésre az Országos Rendőr-főkapitányság 
– az Országos Balesetmegelőzési 
Bizottsága által meghirdetett közleke-
désbiztonsági vetélkedősorozat megyei 
elődöntője. 

A selejtezőre nevezhet minden olyan 
megyei lakóhellyel rendelkező család, 

ahol az egyik szülő rendelkezik érvé-
nyes „B” kategóriás vezetői engedély-
lyel, továbbá 6–17 év közötti gyermek/
gyermekeket nevelnek. Továbbjutás ese-
tén a csapat összetételén nem szabad 
változtatni. A Veszprémben megrende-
zésre kerülő megyei selejtezőre jelent-
kezhetnek elektronikus úton a www.
kozlekedikacsalad.hu internetes oldalon 
vagy személyesen a vetélkedők napján, 
a területi versenyek helyszínein. 

A nevezés díjtalan. Nevezni telefonon 
is lehet a 88/428-022-es telefonszámon a 
résztvevők nevének, születési adatainak, 
lakcímének, valamint a felnőtt résztve-
vők telefonszámának, e-mail címének, 
továbbá egyikük gépjárművezetői enge-
dély számának megadásával.

A megyei selejtezőre jelentkező csa-
ládokat különböző közlekedési témájú, 
hol játékos, hol komoly szellemi és 
vezetéstechnikai ismeretet igénylő ver-
senyfeladatokkal várjuk. A család közö-
sen KRESZ elméleti tesztlapot tölt, a 
gyermekek kerékpáros ügyességi aka-
dálypályán versenyeznek majd, a gép-
járművezető szülő pedig autós ügyességi 
akadálypályán próbálhatja ki magát.

A megyei elődöntőn legeredménye-
sebben szereplő család lehetőséget kap a 
2017. június 10–11-én, Budapesten meg-
rendezésre kerülő országos versenyen 
való részvételre. Az országos verseny 
díjait az Autós Nagykoalíció biztosítja, 
a fődíj egy Skoda Rapid Spaceback 
személygépkocsi és több más értékes 
nyeremény.

Az országos döntőre közvetlenül is 
lehetőség van jelentkezni interneten. 
Ehhez 2017. május 2. és 2017. június 7. 
között a vetélkedő honlapján öt forduló-
ban játékos feladatok teljesítésével van 
lehetőség a pontgyűjtésre. 

Az a család jut az országos döntőbe, 
aki a verseny ideje alatt a legtöbb pontot 
gyűjti.

Várunk minden versenyezni, a biz-
tonságosabb közlekedésért tenni akaró 
családot!

További információk: http://www.
police.hu/hirek-es-informaciok/baleset-
megelozes/aktualis/kozlekedik-a-csalad-
2017-ben-is.

ORFK–Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság



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: 

csütörtök 9.00-12.00-ig. Előzetes bejelentkezés 
szükséges a 06-87/444-527-es telefonszámon vagy a

 foepitesz@balatonakali.hu email címen.
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat): 

minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
PROBIO BALATONFÜREDI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230  Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

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: 16–20, 

csütörtök: 8–12, péntek: 10–14.
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
PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM 

NYITVATARTÁSA
Hétfő-szombat: 6-19, vasárnap: 6-14-ig.

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Hétfő-péntek 10-21-ig, 

szombat– vasárnap 8-21-ig,
Húsvéti hosszú hétvégén az étterem 8-21-ig

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.

 Halálozás: 
Mély fájdalommal búcsúzunk Hudák Józseftől és Selyem Ilonától, nyugod-

janak békében.

HÁZIORVOSI RENDELÉS
Változik a rendelés április 21. és április 30. között, szabadság miatt. Helyettes 

orvos: dr. Lampért Veronika, 8245, Pécsely, Iskola u. 181.; 06-70-946-3158.
Rendelések Balatonakaliban: április 25., kedd: 9 óra, április 28., péntek: 10,30 

óra.

Bringakali Kerékpáros Pihenő és Szervizbe, Balatonakaliban felszolgáló 
és konyhai kisegítő munkatársakat keresünk napi 6 vagy 8 órában május 1-től 
augusztus 31-ig. Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni +36/30-937-0205-ös 

telefonszámon lehet.

Horgásztalálkozók
A Balatonakali és Vidéke Sport-

horgász Egyesület nemrégiben Ba-
lástyán vendégeskedett egy baráti 
horgásztalálkozón, ahol az első he-
lyet érte el csapatuk. 

Szezonnyitó horgásztalálkozóju-
kon Balatonakaliban a Balástyai 
Alkotmány Horgászegyesület, vi-
szonozva a látogatást, vett részt. Az 
április 8-i találkozón az alábbi ered-
mények szület-
tek:

A baráti hor-
gászegyesületek 
találkozójának 
első helyezettje a 
Balástyai Alkot-
mány Horgász-
egyesület, máso-
dik Balatonakali 
és Vidéke Sport-
horgász Egyesü-
let. 

Felnőtt kategóriában:
I. Imre István
II. Szabó György
III. Juhász Olivér

Senior kategóriában:
I. Hegedűs Dezső
II. Tóth Pál
III. Vági Gyula

Utánpótlás kategóriában:
Szabó Péter Bendegúz


