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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
BElügYMINIsZTéRIuMI 

TÁMOgATÁs 
a sportöltözőhöz

Harminc éves települési gondot old 
meg az a BM-támogatás, amelyet egy 
tavaly év végi kormányhatározat ered-
ményeként kap Balatonakali Község 
Önkormányzata, sportöltöző építése cél-
jából. Nem volt hiába a sok próbálko-
zás, vagy inkább nevezzük úgy, hogy 
„harc”.

Az akali futballnak évtizedes hagyo-
mánya van, aminek korábban már apám 
révén is részese lehettem, hisz sok esz-
tendőn keresztül, kisgyermekként utaz-
tam a TSZ busszal az idegenben ját-
szott meccsekre. Szebb időkben, amikor 
még apám edzéseket is tartott az akkori 
Petőfi SE névre hallgató helyi csapatnak, 
tekintettel a korábbi mosonmagyaróvári 
NB-II múltjára, ő is sokat vállalt ezért a 
közösségért.

Magamról sajnos nem mondhatom 
el, hogy részese lehettem volna vala-
mely dicsőséges, győztes mérkőzésnek, 
mivel nem voltam tagja az egyesületnek. 
Viszont polgármesterségem kezdetétől 
fogva mindig, minden tőlem telhetőt 
megtettem az egyesületi ügyekért, bele-
értve a sportöltözőt is.

Az előttünk szolgáló mindenkori 
képviselő-testületek sokszor, sok állami 
vezetőnek, szakpolitikusnak írtak leve-
let, támogatást kérve. Az ügy jól ismert 
szószólója, Molnár Lajos, akkori kép-
viselő, egy közel harminc megkereső 
levélből álló gyűjteményt is eljuttatott 
hozzám.

Megválasztásomat követően, legelő-
ször 2011-ben adtam be pályázatot a 
Társassági Adó támogatási rendszeré-
ben, amit sajnos akkor nem támogat-
tak, mivel Balatonakali nem rendelkezik 
utánpótlás csapattal, és ez feltétele volt 

a támogatásnak. Később két alkalommal 
próbáltunk a Belügyminisztérium által, 
egyes önkormányzati feladatok támoga-
tására kiírt pályázatra beadni ezt a pro-
jektet. Mindkét alkalommal elutasították 
ezeket a kérelmeinket.

Miután már nem igazán volt más 
lehetőség, megpróbáltam az úgynevezett 
költségvetési támogatások maradvány 
pénzeiből forrást szerezni. Pogácsás 
Tibor államtitkár urat kerestem meg 
levélben, ismertetve vele az évtizedes 
problémát. Országgyűlési képviselőnk 
Kontrát Károly is felkarolta ügyünket, 
és pártfogásával megszületett a kormány 
támogató döntése.

26,6 millió forint dotációt kaptunk 
a feladatra. Ma azon dolgozunk, hogy 
meglegyen a kivitelező, aki, az azóta 
folyamatosan emelkedő építőipari árak 
ismerete mellett, felelősen elvállalja a 
munkát. Megvan az esélye annak, hogy 
akár bele is fér a forrásba az építkezés 
teljes költsége és akár az őszi forduló 
első mérkőzésétől kezdődően, a fiúknak 
már nem kell menni sehova zuhanyozni 
és átöltözni. Természetesen, ha a teljes 
bekerülési költséget nem fedezi a támo-
gatás összege, akkor azt a szükséges 
mértékig kipótoljuk, a költség hatékony-
ság szem előtt tartása mellett.

Az épület a takarékosságra és egy-
szerűségre törekszik. A törvény által 
előírt minimális méreteket betartva, egy 
közel 140 m2-es, földszintes öltözőre 
van engedélyünk. A két csapat számára 
külön öltözők, zuhanyzók, illemhelyek 
kapnak helyet, illetve a játékvezetők 
számára szintén biztosítjuk az öltöző és 
a zuhanyzó helyét, továbbá minimális 
raktár, egészségügyi helyiség található 
az épületben. A pálya felőli részen pedig 
a nézők számára van illemhely.

Az építkezés szervezése, lebonyolí-
tása, majd később a támogatási pénz 
pontos elszámolása, még nagyon sok 
munkát ad számunkra. Mindezek elle-
nére mindannyian boldogok vagyunk, 
focisták, drukkerek és az önkormányzat 
egyaránt. Remélem, pozitív hatása lesz 
a fiatalokra is! Mi elmondhatjuk, hogy 
megteremtettük az európai körülménye-
ket a sporthoz. Pályát újítottunk, kisebb 
komfortfokozó fejlesztéseket vittünk 
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véghez, és hamarosan normális öltöző 
is lesz. A csapatunk az elmúlt évek-
ben kiválóan szerepelt. Minden szülő 
nevében kijelenthetem, hogy már csak 
egyetlen dolog hiányzik a teljes boldog-
sághoz. Mégpedig az, hogy minél több 
gyermeket láthassunk, akik a meccs ide-
jére leteszik a telefonjaikat, tabletjeiket, 
és boldogan és felszabadultan kergetik 
a labdát!

k
VÁlTOZÁsOK A sTRANdON
Az elmúlt évek során egyre kiélezet-

tebb verseny folyik a Balaton-parti stran-
dok között. Verseny azért, hogy melyikük 
a leginkább kedvelt. Ez a verseny nem a 
saját dicsőségünk okán fontos, hanem 
sokkal inkább azért, mert településünkön 
több mint 100 magán szálláskiadó, kem-
pingek és táborok jövedelme függ attól, 
hogy milyen minőségben szolgáltatunk 
a strandon. Ha egy keveset matekozunk, 
akkor egyértelműen kiszámolható, hogy 
minimum 200.000.000 forint árbevétel 
jelentkezik a fentebb felsorolt szálláshe-
lyeken. Ez a bevétel, amiért, mint önkor-
mányzat felelőséggel tartozunk, jelenti 
sokaknak a megélhetést.

A bevezetővel szerettem volna érzé-
keltetni, hogy egy-egy személyi döntés 
nem passzió, hanem a közösség érde-
keinek felelős szolgálata. Amikor egy 
üdülő kiválasztja azt a helyet, ahol azt a 
pár vendégéjszakát eltölti, döntése során 
meghatározó, hogy milyen a strand. 
Balatonakali strandjával kapcsolatban 
elfogultság nélkül kijelenthetjük, hogy 
a környék jó strandjai közé tartozik. 
Viszont, valljuk be magunknak őszintén, 
hogy még nagyon sok kihasználatlan 
lehetőség van benne. Kétéves gondolko-
dást követően arra az elhatározásra jutott 
az önkormányzat, hogy a korábbi strand-
gondnok emberi jóságának ismerete mel-
lett is szükségszerű a változtatás.

Határozott véleményünk, hogy az évek 
során megváltozott, fokozott elvárások-
nak már a jövőben nem tud eleget tenni 
a korábbi munkavállalónk. Dinamikus 
munkavégzésre, üzemidő alatt és azon 
kívül is folyamatos, mindenre kiterjedő, 
napi sokszori ellenőrzésre, fejlesztő és 
profitnövelő szemléletre van szükség. 
Elengedhetetlen volt a kivívott helyünk 
és a lakosság nagy részét érintő bevételi 
forrás megőrzésének okán a változtatás.

Települési strandunkon eddig két, 

éves állású munkavállalót foglalkoz-
tatunk. Az átszervezés érinti mindkét 
alkalmazottunkat, akik számára érde-
meik ismeretében, legalább olyan vagy 
annál jobb anyagi lehetőséget biztosító 
állást ajánlottunk fel, amit el is fogad-
tak. Lampérth Zoltánné Ibolyát, koráb-
bi strandgondnokunkat nyári szezonon 
kívül, az önkormányzatnál ellátandó 
főként adminisztratív feladatok teljesíté-
sére, nyáron pedig strandpénztárosként 
tudjuk alkalmazni, számunkra értékes 
munkavállalóként. Szánti Andreát pedig, 
aki korábban éves állásban strandpénz-
tárosként dolgozott, az önkormányzati 
épületek és egyéb területek takarítására 
tudjuk tovább foglalkoztatni.

A változtatás során fontos kezelendő 
körülmény volt, hogy sok éve kivá-
ló munkateljesítményt nyújtó kolléga-
nőnk, Hosszúné Gyöngyi ez év márciu-
sától megkezdi megérdemelt nyugdíját. 
Az ő korábbi bizalmi jellegű állását 
kissé átalakítva úgy ítéltük meg, hogy 
Andreára számíthat a település.

A változtatásokat követően az új 
strandgondnok kiválasztására pályázatot 
tettünk közzé. Olyan személyt kerestünk, 
aki megfelel az imént leírt elvárásoknak, 
illetve van gondnoki gyakorlata, leg-
alább érettségije, lehetőleg helyi lakos 
és rendelkezik jogosítvánnyal. A hir-
detményre határidőn belül, ketten adtak 
be jelentkezést. A választás értelmében 
Kovács Ágnes lesz az új strandgondnok. 
Kérem, és egyben elvárom, minden a 
strand működése szempontjából érdekelt 
személytől, illetve gazdasági szereplőtől, 
hogy legjobb tudásuk szerint, támogas-
sák az új gondnok tevékenységét, közös 
jól felfogott települési érdekből!

Koncz Imre polgármester
k

VÁlTOZOTT A TElEpülésI 
főépítész ügyfélfogadó 

NApjA, IdEjE
Kéri Katalin települési főépítész ügy-

félfogadása módosult, hétfői napról csü-
törtöki napra. Időpont: 9.00-12.00 órá-
ig. Előzetes bejelentkezés szükséges a 
06-87/444-527-es telefonszámon vagy a 
foepitesz@balatonakali.hu email címen.

k
A dRV ZRT. FElHÍVÁsA

Tisztelt Felhasználó! A DRV Zrt. szol-
gáltatási területén az idei év átlagosnál 
hidegebb téli időjárása miatt jelentős 

számú mérőelfagyás történt. Mivel az 
időjárás előrejelzés további erős lehű-
léses időszakokat jelez előre, ezért fel-
hívjuk szíves figyelmüket a fagykárok 
további megelőzésének fontosságára.

Az Ön felhasználási helye idényes 
használatú, a téli időszakban nem törté-
nik folyamatos vízvételezés, ami miatt 
fokozottan fennáll az ingatlanon a fagy-
veszély. Kérjük, hogy rendszeresen 
ellenőrizze az ingatlanon lévő ivóvíz-
mérő akna és házi ivóvízhálózat fagy-
védelmét. A rendszeres ellenőrzéssel az 
esetlegesen bekövetkezett meghibáso-
dások is a lehető legrövidebb időn belül 
észlelhetők.

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 
értelmében az elfagyást megelőző intéz-
kedések elmulasztásából adódó költsé-
gek (vízmérő javítása, pótlása, szerelése, 
hitelesítése) a felhasználót terhelik. A 
károk, a szolgáltatás helyreállítását és 
az elfolyt vízmennyiséget tekintve több 
tízezer, akár több százezer forintos nagy-
ságrendűek is lehetnek.

A vízmérő elfagyások leggyakrabban 
a kellő gondosság, illetve a szakszerűség 
hiánya miatt következnek be. Sajnos 
gyakran nem fordítanak kellő figyelmet 
a vízmérő akna megfelelő szigetelésére, 
pedig néhány egyszerű lépéssel jelentős 
anyagi károk előzhetők meg.

A vízmérő elfagyás megelőzése érde-
kében javasoljuk, hogy ön is gondoskod-
jon az alábbiakról:

– A vízmérő akna belső felületét meg-
felelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A 
szigetelés az akna mennyezetére és az 
oldalfalakra is javasolt, az aljzatot azon-
ban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag 
tekintetében fontos, hogy nedvesség 
hatására ne veszítsen szigetelőképessé-
géből.

Alkalmazható pl.: hungarocell.
Alkalmatlan pl.: rongy, papír
– A lebúvónyílást záró aknafedlap 

illeszkedését, megfelelő zárását ellen-
őrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol 
a kinti hideg levegő az aknába áramol-
hat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő 
anyaggal javasoljuk ellátni.

Idényes felhasználók esetében ezen 
kívül fontos teendők:

– Az esetleges vízelfolyások megelő-
zése érdekében javasoljuk, hogy nya-
ralók esetén a téli, használaton kívüli 
időszakra a házi vezetékhálózaton elhe-
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lyezett víztelenítő szerelvények segít-
ségével víztelenítsen. Ha ez megvan, 
mintegy plusz biztonsági megoldásként 
a vízmérő előtti, közterület felé eső 
csapot is zárja el! A víztelenítést köve-
tően a vízmérő áramlásjelző kereké-
nek mozdulatlan állapotban kell lennie, 
továbbá egyetlen ponton sem folyhat a 
víz a vezetékből. Amennyiben nem ren-
delkezik kellő szakismerettel célszerű, 
hogy bízzon meg szakembert e feladat 
elvégzésével.

– Javasoljuk továbbá a télen nem 
használt ingatlanok rendszeres időköz-
önként történő ellenőrzését, vagy meg-
bízott útján való ellenőriztetését az eset-
legesen bekövetkező meghibásodások 
mielőbbi észlelése érdekében.

Kérjük, hogy a károk elkerülése érde-
kében szükséges intézkedésekre ön is 
fokozottan ügyeljen! Köszönjük!

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

k
TÁjéKOZTATjuK 

TIsZTElT lAKOsAINKAT, 
hogy több magyarországi víziköz-
mű-szolgáltató mintájára a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi szám-
lázásra változtatja számlázási rendjét a 
részszámlákat is fogadó állandó lakossá-
gi felhasználóknál. A tervezett módosítás 
2017. év elején valósul meg. A DRV Zrt. 
kéthavi számlázásra való áttérésének oka, 
hogy a számlázás ritkításával megtakarí-
tott költségeket a szolgáltatás folyama-
tos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság 
egészséges ivóvízzel történő ellátásá-
nak, valamint a szennyvízelvezetés és 
– tisztítás zavartalanságának folyamatos 
biztosítása érdekében. A számlázási rend 
módosítását követően a felhasználók 
továbbra is szabadon nyomon követhetik 
költségeiket, lekérdezhetik folyószámla 
egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállá-

saikat. Mindemellett a társaság honlap-
ján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük 
van előzetes díjkalkulációra is, aminek 
segítségével tájékozódhatnak a kéthavi 
számlázás esetén egy összegben fizeten-
dő díjakról. 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
k

lAKOssÁgI 
HullAdéKsZÁllÍTÁs

2016. október 16. és 2017. április 14. 
között pénteki napon történik a szemét-
szállítás a településen. Szelektív kukák 
ürítése minden hónap harmadik keddjén, 
február 21-én, március 21-én, április 
18-án, majd május 16-án lesz. 

Az üvegpalackok szelektív gyűjté-
se a kihelyezett gyűjtőkben megszűnt. 
A továbbiakban ezek szelektív gyűj-
tése munkanapokon 7:00-14:00 óráig 
Balatonakaliban, a Kossuth L. u. 43. sz. 
alatt lesz. 

A 2017. évre kiadott 
érvényes horgászengedély árak

Egyesületi tagság: 2000 Ft (MOHOSZ 
ajánlás)

Egységes Szövetségi Hozzájárulás: 2000 
Ft (régi MOHOSZ bélyeg)

Hölgyeknek, 70 év felettieknek, ifjúsági 
területi jegyet váltóknak:1000 Ft

Állami jegy: 2000 Ft,
70 év felettieknek, 15 évnél fiatalabbak-

nak ingyenes.
Fogási napló: 200 Ft
Új belépés díja: 2500 Ft
Csónakkikötő díja: 12000 Ft/év (meder-

használati díj miatt emelkedett)
Balatoni területi jegyek árai nem vál-

toztak.

Nádvágás 
a Balatonon 

Január 18-án, szerdán 8:00-tól nádvá-
gást szerveztünk. A Balaton jege végre 
alkalmassá vált, így a megfelelő enge-
délyek birtokában elkezdődhetett a nagy 
munka. 

Sokan érkeztek segíteni, 26 fős társa-
ság jött össze. 

Reméljük, hogy a Balaton nádja, vize 
meghálálja a gondoskodást. Köszönjük a 
segítséget!

Horgászhírek
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januári disznóvágás és disznótoros Balatonakaliban
Az idén immár 6. alkalommal megtar-

tott disznóvágás ismét sok lakost vonzott 
Balatonakaliban. 

A „húsfeldolgozó csapat”: Bánó 
Zoltán, Auth Csaba, Ther Zsolt, Czaun 
Gábor, Czaun Zsolt, Tóth László, Tóth 
Zsolt, ifj. Czaun István, Móró János, 
Takács Ferenc és Duna Tibor vágta le 
és dolgozta fel az idén 198 kg-os mala-
cunkat. Auth Csaba elkészítette idén is a 
hagyománnyá vált töltött húst, a széles 
körben kedvelt „Akali-szelet”-et.  A nap 
során mindig lehetett friss ételeket kós-
tolni: frissen sültek, kolbászkák, hurkák, 
szalonnaszeletek várták a nap folyamán 
folyamatosan érkező érdeklődőket, akik 
dacolva a rideg, hideg idővel, lesétáltak 
rendezvényünkre. A vállalkozó kedvű 
érdeklődők bekapcsolódhattak a mun-
kákba, a kolbász és hurkatöltésre akad-
tak új jelentkezők. Akadt, aki a Jankó 
László által főzött gulyásleves előkészü-
leteiben segített.

Délutánra elkészült Dunáné Czaun 
Anett és Tóth Lajosné Terike által készí-
tett töltöttkáposzta és Jankó László ragu-
levese is. Este 5 órától a kultúrházban a 
terített asztal mellé vártuk a falu lakos-
ságát, ahol a nap során készült ételeket 
tálaltuk, kedvére válogathatott mindenki 
az ételek és sütemények közül, idén 
első alkalommal a vendégek dönthették 
el, milyen sorrendben kóstolnak végig 

mindent, a melegítőedényben feltálalt 
finomságokból saját kezűleg állíthatták 
össze a tálravalót. A vacsora végén, a 
nap során behozott sütemények díjazá-
sa, majd a tombolahúzás következett. A 
tombolahúzás során nyers disznótorost, 
leveshez valókat és a fődíjat, egy egész 
sonkát sorsoltunk  ki. Reméljük, minden-
ki, aki nyert, kedvére valót vihetett haza. 
A délután és az este során egy háromtagú 
cigányzenekar húzta a nótákat.

A képviselő-testület nevében köszö-
netet szeretnénk mondani: Takács Feri 
bácsinak és családjának, akik szintén 
a feldolgozásban segítenek, ifj. Czaun 
Istvánnak és segítőinek, akik a hurka 
előkészítésében és főzésében tovább-
ra is verhetetlenek, Móróné Ildikónak 
és Lampertné Ibolyának, akik fürge 
ujjakkal évek óta segítettek a hurka- és 
kolbászkötözésben, a leves elkészíté-
sében, Szegvári Tibornak, aki hatalmas 
terhet vesz le a vállunkról, a hatalmas 
adag hurkák és kolbászok sütésében 
segít az Akali Ifjaknak, akik egész nap, 
a zord idő ellenére önállóan vitték a  
standot, ahol süteményekkel, teával és 
forralt borral várták az érkező vendége-
ket. Tóth Bélának, Sümegi Istvánnak a 
finom párolt káposztákért. Laurentzi 
Rudolfnak és Fazakas Andrásnak, akik 
nagy mennyiségű alapanyagokat aján-
dékoztak nekünk, Jankó Lászlónak, aki 

minden évben egy újabb remek levessel 
lep meg mindenkit. Kovácsné Áginak 
és Kovács Sándornak, akik a háttérben 
mindent a kezünk ügyébe raknak, ami-
re szükségünk van, Nagy Tamásnak, a 
resztelt máj és sztrapacska és desszert-
ként feltálalt császármorzsa  megalko-
tójának.  A vendégek megkínálására fel-
ajánlott borok és pálinkák szállítóinak, 
mindenkinek, aki akár egy-egy üveggel 
támogatta a rendezvényt, minden kedves 
háziasszonynak, akik süteményeket hoz-
tak a rendezvényre, így megkínálhattunk 
minden érdeklődőt. A díjazott sütemé-
nyek megalkotóinak gratulálunk!

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

HElYEZésEK
Gratulálunk Móró Ferencnének, a disz-
nóvágáson elnyert fődíjért!

sós sütemény:
I. Varga Imréné, II. Cseke Péter, III. 
Móró Jánosné.

édes sütemény:
I. Sümeginé Papp Terézia, II. Fóti 
Edéné, II. Csobai János, III. Hudák 
Józsefné.

Gratulálunk!
Horváth Anett
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Nyújtsd a két kezedet...!

KARÁCSONYI MŰSORUNK MINDEN SZEREPLŐJÉNEK 
MÉG EGYSZER KÖSZÖNJÜK KÖZREMŰKÖDÉSÉT!

December 22-én este ünnepeltünk. Családiasan, gyerekeinkkel, felnőtteinkkel, Akaliakkal... Meleg teával, borral, 
karácsonyi hangulatban... Köszönjük, hogy együtt tölthettük ezt az estét! A műsorokban közreműködtek: Molnár Fan-
ni, Koncz Imre, Vári Kovács Szófia, Réfi Ramón, Keszthelyi Gábor, Szabó Hanna, Vári Kovács Botond, Horváth Anett, 

Tóth László, Kiss Csenge, Szeltner Barbara, Takács Adrienn, Tóth Dalma, Beke Bianka, Dancs Réka, Szabó Márk, 
Szabó Viktor, Nagy Levente, Takács Ádám, Tóth Olivér, Juhász Olivér és szülei, Czaun Zsolt, az asszonykórus: Konczné 

Rédling Anikó, Jankóné Vági Viola, Pordán Adrien, Antal Zsuzsanna, Pordán Gyuláné, Rozgonyi Melinda, Vági Gyuláné, 
Bakonyiné Kovács Mária, Kovács Ágnes, Ihász Csilla.

A további technikai, szeretetvacsorai szerepvállalásokat is köszönjük! Mert mindenki nyújtotta a kezét...
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lEVENdulA HÍRCsOKOR
NYugdÍjAsTORNA

A rendszeres torna az idősek számára 
is nagyon fontos. Minden kedden és 
pénteken  van foglalkozás a nyugdíjasok 
részére. Délután 15,15-kor kezdődik és 
16,15-ig tart. 

Helyszíne a kultúrház. A foglalkozá-
sokat gyógytornász vezeti, ezért attól 
sem kell tartani, hogy ha az esetle-

ges egészségügyi problémáid miatt nem 
tudod elvégezni a gyakorlatot. Mindenre 
van megoldás! 

Izmaink erősítése, az összes ízület 
átmozgatása, a helyes testtartás megerő-
sítése a cél. A rendszeres testmozgás, 
a torna megkönnyíti a mindennapok  
örömteli életét.

Eszközeink: gimnasztikai labda, gumi-

labda, bizonyos gyakorlatok elvégzésé-
hez bot. Az Önkormányzat jóvoltából 
ezek a tornaszerek adottak.

Kis csapatunk néha 8 fő, néha 16. 
Ha kedvet kaptál, várunk sorainkba. 

És el ne felejtsem, a torna ingyenes. 
A foglalkozásokat Bolla Erzsébet 

nyugdíjas-gyógytornász tartja.
Hegedűs Dezsőné

E nevelési év elején három új kicsivel 
gyarapodott létszámunk. Rozina, Zoe, 
Ricsi, hasonlóan a napjainkban ovit kez-

dő Emíliához könnyedén vették az aka-
dályokat, mosolyogva érkeztek az őket 
szeretettel fogadó új közösségbe. 

Ebben az időszakban szerveződött a 
nagyobbak intenzív úszásoktatása, mely-
nek utolsó bemutató foglalkozása sikert 
aratott a szülők körében. Az ősz moz-
galmasan telet el, egymást követték a 
különböző rendezvények. Ezek prog-
ramjait ovisaink műsorai színesítették, 
például idősek napja, szüreti felvonulás, 
Márton napi libamenet. 

A december hagyományokhoz hűen 

a Mikulás várás, ádventi készülődés 
izgalmas időszakát ölelte fel. Decemberi 
vendégeink közül Meilinger Vera bepil-
lantást nyújtott a gyerek joga mozgásvi-
lágába, Simon Timea pedig alkalomhoz 
illő csillámtetoválásaival ajándékozta 
meg a kicsiket. 

A karácsonyi ajándékok közül óriási 
siker volt a teljesen megújult babaszobá-
nak, -konyhának, ahol egyenlőre a fiúk 
szívesen sürgölődnek. 

A zord, hideg téli időjárás kínálta 
lehetőségek közül a téli sportok mellett 
nagy élményt nyújtott a Balatoni nádvá-
gás megfigyelése. 

Beteg gyermekeink meggyógyul-
tak, így napjaink a február 13-i óvodai  
farsangra való készülődés lázában tel-
nek.

Sárándiné Németh Hajnalka
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prograMsoroló
férfINap-NőNap

Helyszín: Balatonakali Művelődési Ház
A téli-tavaszi időszak kedvelt balaton-

akali közösségi programja a férfinap 
és a nőnap. 2017. február 18-án, 
szombaton, 19 órától a hagyományos 
„Férfinapi” műsor valamint az azt 
követő SILVERADO bál zajlik. 

Március 10-én, szombaton, ugyancsak 
19 órától lesz a Nőnapi műsor, majd 
buli. Az est DJ. SZISZI közreműkö-
désével lesz teljes, aki a talpaláva-
lót megállás nélkül minden stílus-
ban, mulatóstól a modernig, főleg 
magyar retrósan, azonnali kéréskö-
vetően „nyomja” (belehallgathatnak 
a korábbi zene szolgáltatásába a hon-
lapunkon lévő Halas napi Akali Tv-s 
felvételen)

A vacsorás buli belépőjegyei egysége-
sen: rendezvény előtti szerdáig 2000 
Ft/fő, rendezvény előtti csütörtöktől 
2500 Ft/fő.

Kérjük, a jelentkezéseket mielőbb meg-
ejteni Szabóné Rummel Erikánál a 
polgármesteri hivatalban (a terem 
befogadóképessége max. 120 fő). 
Tel: (20) 370-4064

Tombolatárgyakat, süteményeket, ital-
felajánlásokat várunk, kérjük, legké-
sőbb a rendezvény napjáig eljuttatni 
a szervezőkhöz, szereplőkhöz!

TOMBOLA FŐDÍJ: Férfinapon: Három-

napos soproni pihenés a Lövérekben 
bővített félpanziós ellátással, wellness 
használattal…. 

RENdEZVéNYNApTÁRuNK 
AKTuÁlIs EsEMéNYEI

Február hónapban
18., szombat – Férfinap – Művelődési 

Ház – Lányok-asszonyok
25., szombat – Gazdafórum – Művelődési 

Ház – Borút Egyesület
Március hónapban
2., csütörtök – Torkos Csütörtök – akciós 

menüsor – FÉK Étterem
Időjárás szerint későbbi értesítéssel – 

Tavaszi szemétszedés – Fenye hegy 
– Önkormányzat

11., szombat – Nőnap – Művelődési Ház 
– Fiúk-férfiak

15., vasárnap – Ünnepi megemlékezés – 
Kossuth szobor – Önkormányzat

18., szombat – Horgászegyesületi gyűlés – 
Művelődési Ház – Horgászegyesület 

31.–április 2. – Akali bor napja mandula-
virágzáskor – Borút Egyesület

Április 13. du. – Húsvéti játszóház – 
Művelődési Ház – Önkormányzat

HéTKÖZNApI 
pROgRAMjAINK 

a MűvelődésI házbaN
hétfő:
17,00–19,00 Nyugdíjas Klub

Kedd: 
15,15–16,15 Nyugdíjas torna
16,30–8,30 Ping-pong 
19,00–20,00 Kali edzés – külsős szer-
vezés!
szerda: 
17,00–18,00 Jóga-móka gyermekjóga 
4–10 éveseknek
Csütörtök:
18,00–19,00 Jóga
péntek: 
15,15–16,15 Nyugdíjastorna

Változó időpontban zajlanak aerobic 
foglalkozások is. (facebookos értesítés-
sel) 

A fenti foglalkozásokhoz (kivétel a 
külsős szervezésű, és a közösségi szer-
veződésű nyugdíjas klub) önkormány-
zatunk évek óta biztosítja az egységes 
óradíjat valamennyi foglalkozásvezető 
számára.

A foglalkozások február 13-17., vala-
mint március 6-10. között részben elma-
radnak, ezért megértésüket kérjük. (A 
férfi és nőnapi készülődések, próbák 
miatt!)

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy a sport, a stresszoldás és a közössé-
gi élet mind a testi-lelki egészség fontos 
eleme. Éljenek a helyi lehetőségekkel, 
látogassák a foglalkozásokat; soha sem 
késő elkezdeni!

I. Cs.

élET A KÖNYVTÁR FAlAIN INNEN és TÚl...
2017. január 21-én tartottuk hagyo-

mányos megemlékezésünket a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából.

A rövid köszöntőt követően az egy-
begyűltek közül a Himnusz alkotójá-
ról, Kölcsey Ferencről emlékezett meg 
egy versrészlettel Varga Imréné, Irénke 
néni.

Az összejövetelen Balatonakali civil 
szervezeteinek képviselői, és a kultúra 
iránt érdeklődő lakosok vettek részt. Az 
emlékév kapcsán felidéztük Arany János 
életútját, műveit, melyekből részleteket 
olvasott fel Hudák Józsefné, Éva néni, és 
Vass Bernadett. 

A továbbiakban Ihász Csilla prog-

ramszervező vetített, képes beszámolót 
tartott korábbi színházi munkájáról, elő-
adásaikról. 

Személyes tapasztalatokat osztottunk 
meg egymással a kultúra napjainkban 
betöltött szerepéről, a hagyományok 
ápolásáról.

Kovács Ágnes könyvtáros

adózzoN cIvIljeINkNek!
Február és május a személyi jöve-

delemadó bevallásának a határideje. A 
jelenlegi adózásban adónk 1%-áról ren-
delkezhetünk, így ezt az összeget egy 
civil szerveződés kapja meg, amelyből 
működését, céljait finanszírozhatja. 

Szervezeteink, melyek számítanak a 
támogatásra:

Balatonakaliért 
Támogatási Közalapítvány
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
Számlaszám: 11748069-20017455
Adószám: 18921124-1-19
Balatonakaliért Erdélyi Kör Egyesület
8243 Balatonakali, Kossuth L.u. 47. 
Szsz.: 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 nyomtatvá-
nyon!
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Forralt bor, fánk, borkorcsolya
Január utolsó hétvégéjén zajlott a Fék Üzletház hagyományos rendezvénye, ahol az alábbi eredmények születtek. A zsűri 

az idén is a Tihanyi Levendula Klub italát találta a legjobbnak. Közönségdíjas: Forralt Borcsi. A borkorcsolyák versenyén: 
Bertók Lajosné szezámos kiflije bizonyult a legjobbnak.

A fánksütő versenyen: Szabados Zsuzsanna, sümegi fánkjával nyerte el az első helyet, s ezzel a Fánk Királynő címet. 
Gratulálunk, különösen a helyi díjazottaknak!
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vII. akalI gazdafórUM
Balatonakali Önkormányzata valamint 

a házigazda Balatonakali Történelmi 
Szőlőhegyek Borút Egyesület közös 
szervezésében szakmai tájékoztatót 
tartunk szőlő-bortermelőknek.

Helye: Művelődési ház Balatonakali, 
Petőfi u. 2. (a vasútállomás felett)

Időpontja: 2017. február 25., szombat 
15 óra.

PROGRAM
15.00 Regisztráció

Köszöntő: Koncz Imre polgármester
15.10 Az Akali Borút Egyesület eddigi 

tevékenysége. Nagy Imre elnök
15.20-16.00 Törvényi változások. Karl 

Lajos hegybíró Balatonfüred-Szőlősi 
Hegyközség

16.00-16.50 A szőlő-bortermelés tapasz-
talatai a 2016-os évjáratban. Mörk 
András intézeti munkatárs

NAIK Szőlészeti és Borászati Kuta-
tóintézet Badacsony

16.50-17.00 Bemutatkozik Steierlein 

Imre, Borászati Szaküzlet, Szent-
jakabfa

17.00-17.45 A szőlő növényvédelme, 
a BASF technológia ismertetése. 
Horváth Edit területi képviselő

17.45 Bormustra, a 2016. évjáratú borok 
kóstolója, büfé a Borút Egyesület 
kínálásával. Minden szőlő-borterme-
lés iránt érdeklődőt szívesen látnak a 
szervezők a gazdafórumra.

A részvétel ingyenes!

A Balatonakali sportegyesület hírei
2017-es év a labdarúgó csapat életé-

ben a Balatonfüreden megrendezett kis-
pályás labdarúgó selejtezővel kezdődött. 
Igény volt arra, hogy télen is hasznos 
mozgással töltsük el az időt, egyébként 
ez remek alapozás a tavaszi szezonra 
is. A négycsapatos selejtezőben három 
mérkőzést játszottunk, egy győzelmet és 
két vereséget értünk el, ezért a téli kispá-
lyás labdarúgó bajnokság II. csoportjába 
kerültünk.

A csoportban az alábbi mérkőzések 
időpontjai ismertek:

2017. 02. 05 14.00- kor Füred Junior–
Akali SE

2017. 02. 11. Nívó–Akali SE (a pon-
tos időpont a cikk írásakor még nem volt 
elérhető)

2017. 02. 12 12.30-kor Alsóörs–Akali 
SE

2017. 02. 19 15.45-kor Zánka–Akali 
SE

A mérkőzések eredményei és a továb-
bi mérkőzések időpontjai a következő 
honlapon érhetőek el: 

http://furedfoci.uw.hu/

Az egyesületi tagdíjak befizetése aka-
dozott a 2016-os évben, ez részben a 
vezetés hibája is, mert nem jeleztük 
időben a tagok felé ennek idejét és mód-
ját. 

2017-ben azt tervezzük, hogy a besze-
dett tagdíjakat megfelelő arányban, azon 
sportok támogatására használjuk fel, 
amelyet a befizető tagjaink űznek. 

A tagdíjakról és a befizetésről érdek-
lődni lehet Törő Gyulánál az egyesület 
elnökénél!

Tóth Gyula

Téli nyugalom...
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NyárI előzetes



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: 6-18, vasárnap: 6-14-ig.

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Hétfő-csütörtök 10-20-ig, péntek 10-21-ig, 

szombat 8-21-ig, vasárnap 8-20-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.

Születés: 
Gratulálunk Rédl Istvánnak és Rédl-Sütöri Juditnak kisfiuk, Rédl András Róbert 

megérkezéséhez, sok örömet, boldogságot kívánunk a családnak!
Halálozás: 

Búcsúzunk, Győri Józsefnétől. Nyugodjon békében!

SZÉPKORÚ SZÉP ÜNNEPE

Köszöntöttük településünk legidősebbjeinek egyikét, Kutor Lajost. 
Cuki bácsi 92. születésnapját ünnepelte januárban. 

További jó egészséget kívánunk!

LOMTALANÍTÁS
2017-ben a lomtalanításra településünkön május 8-án, hétfőn kerül majd sor. Az 

akció részleteiről honlapunkon és áprilisi számunkban tájékozódhatnak majd.


