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ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Ünnepi műsorunkban közreműködnek helyi gyermekek, felnőttek, minden korosztályból. 

Az ünneplés első része a zene köré épül. Sok gyermekünk mutatja meg zeneeszközét, zenetudását. 
Fogadják őket szeretettel! Hagyományos betlehemes játékunk majd a kemence körül zajlik. 

Ezt követi a „szeretet vacsora” melengető forró italokkal, sült gesztenyével.

Valamennyi lakosunknak, olvasónknak szép 
ünnepeket és boldog újesztendöt kívánunk 

stábunk és önkormányzatunk nevében!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MEgsZépülT 
az orvosi rendelő

Új, szép környezetben teszi elvisel-
hetőbbé a betegek várakozását és az 
orvosi rendelést egyaránt a felújított 
háziorvosi rendelő. A korábban szépen 
rendbehozott fogorvosi rendelő befe-
jezését követően mindannyian vártuk, 
hogy mikor kerül sorra az egészségház 
másik része. Természetesen az lenne a 
legjobb, ha soha sem kellene megnézni 
a rendelők szépségét. Ha viszont úgy 
hozza a sors, hogy valamelyik doktor 
urat mégis csak meg kell látogatnunk, 
és ez sajnos az esetek túlnyomó többsé-
gében nem udvariassági látogatás, akkor 
egy szebb környezetben, talán egy kicsit 
elviselhetőbb a várakozás.

A munkálatok tervezése során erede-
tileg nem ebben a sorrendben gondoltuk 
a kivitelezést. Ennek legfőbb oka az 
volt, hogy némi pályázati támogatásra 
számítottunk. 

Két alkalommal is beadtunk forrás-
igényt a rendelők felújítására, de sajnos 
nem kaptunk támogatást. Az akadály-

mentesítést, már, ha akartuk sem tudtuk 
volna tovább odázni, mivel az ellenőrző 
szervek megkövetelték ezt. 

A munkálatok befejezését követően 
mind a lakosság, mind az ott dolgozó 
doktor urak, asszisztensek elégedett-
ségüket fejezték ki. Az önkormányzat 
képviselő-testülete örömmel nyugtázza, 
hogy az akadálymentesítésre költött 2,4 
M Ft +áfa, valamint a háziorvosi rende-
lő belső felújítására költött 2,8 M Ft + 
áfa, a sok közül az egyik legjobb helyre 
ment.

FOlYTATódIK A sTRANdI 
bEjÁRAT FElújÍTÁsA

A nyári szezon kezdete előtt az utolsó 
pillanatban sikerült befejezni a strandbe-
járat előtti közterület megszépítését. A 
Szűcs Alexandra kerttervező által meg-
álmodott közterület kivitelezése nagyon 
szépen sikerült.

Az ide látogató vendégek és a helyiek 
egyaránt dicsérik a kialakult állapotot. A 
képviselő-testület az ősz elején határo-
zatot fogadott el arról, hogy a bejáraton 

kívüli rész aszfaltozott területét, a szegé-
lyeket, a maradék térburkolást, valamint 
a bejáraton belüli teljes térburkolást is 
felújíttatja. 

A belső munkálatokra 3,9 M Ft + áfa, 
a külső kivitelezésre 3,4 M Ft + áfa for-
rást biztosított.

A munkálatok a végéhez közelednek. 
A szerződés értelmében a vállalkozó 
még az idén befejezi a kivitelezést. 

Így a 2017-es strandi szezon, akár 
már januárban is elindulhat, ha jönnek 
a turisták!?

KÖZvIlÁgÍTÁsI 
FEjlEsZTés

A karácsony közelsége tetten érhe-
tő azon is sok más mellett, hogy kis 
településünk ünnepi fényei kigyúltak. 
Amennyiben a kivitelezői szerződés 
szerinti határidőre, a keleti lakópark-
ban telepített 13 db új közvilágítási 
lámpaoszlop fényei is kigyúlnak, akkor 
az ott lakók karácsonya is egy kicsit 
boldogabb lehet, hisz már régóta várták 
a fejlesztést. A 6,4 M Ft + áfa értékű 
beruházás csak egy kis része azoknak a 
kötelezettségeknek, melyeket a település 
megörökölt a korábbi döntések alapján. 
A közvilágítás terén várhatóan további 
három ütemre lesz szükség, hogy a tel-
jes lakópark világítása kielégítő legyen. 
Mindezek mellett a közutak aszfaltozása 
és a vízelvezetés még ennél is nagyobb 
forrást igényel. Ezeknek csupán a ter-
vezése is komoly áldozatot vár el a 
településtől.

Kedves akaliak, Üdülőtulajdonosok!
Bízok abban, hogy mindenkinek lesz 

egy kis ideje arra, hogy lassítson a tem-
pón és mind több időt tudjon tölteni sze-
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retteivel, családjával, legalább az ünnep 
idején. 

Kívánom, hogy ehhez partner legyen 
a jó egészség, hogy a következő évben 
ismét közösen, régi jó szokás szerint 
gyarapítsuk településünket magunk és az 
utánunk jövő generáció számára!

Balatonakali Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete és jóma-
gam nevében békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánok Önöknek!  

Koncz Imre polgármester
k

TElEpülésI 
tÜzelő támogatás

 A szociális ellátásokról szóló 2/2015. 
(II. 27.) számú helyi rendeletük 12. §-a 
alapján a rászorulók részére a téli fűtés 
biztosításához, természetbeni ellátás for-
májában ingyenesen tűzifa vagy szén 
adható.

Az a személy részesíthető e támoga-
tásban, akinek háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 250%-át, (71.250,- Ft) 
egyszemélyes háztartás esetén 300%-át 
(85.500,- Ft) és ha a lakása fával vagy 
szénnel fűthető.

A támogatás mértéke háztartásonként 
legfeljebb 2 m3 tűzifa, vagy 4 q szén, 
alkalmanként.

A támogatás a fűtési szezonban ház-
tartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, vagy 
10 q szén formájában biztosítható.

A szociális célú tűzifa/szén igényeket 
a fűtési idényben, szeptembertől március 
utolsó napjáig lehet benyújtani.

k

levágott faágaK gyűjtése
Az apríték készítésére alkalmas ága-

kat az idei télen is összegyűjtjük a lako-
soktól.

Ezért, amennyiben valakinek a por-
táján aprításra alkalmas ág (10 cm-nél 
kisebb átmérőjű) keletkezik, akkor azért 
a helyszínre megyünk, és ott felaprítjuk. 
nagyon fontos viszont az, hogy ezt 
csak december 1. és március 31. között 
tudjuk megtenni.

Csak a télen levágott ágak alkalmasak 
az aprításra, a nyers leveles ágak nem. 
Kérjük, hogy akinél ilyen tüzelőanyag-
nak való ág lesz a kijelölt időszakban, az 

beszélje meg a faluüzemeltetővel, annak 
feldolgozását és elszállítását, december 
1. és március 31. között. 

A faluüzemeltető telefonszáma: 
06-20/957-7246.

 Bízom az Önök segítségében és így 
továbbra is tudunk aprítékkal fűteni, 
nyáron viszont nem csúfítja a közterüle-
teket a zöldhulladék és a szemét.

Mészáros Géza
településüzemeltető

k

tUlajdonosi értesÍtő
Tisztelt Cím!

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint 
a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyveze-
tője (az EON hivatalos beszállítója), 
ez úton szeretném Önöket értesíteni, 
hogy:

Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt 
az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízá-
sából élet- és vagyonvédelmi okok mi-
att ismételten gallyazási munkálatokat 
végez el az Ön(ök) területén, áthaladó 
kis- és középfeszültségű hálózaton 
gallyazási és nyiladéktisztítási mun-
kálatokat végzünk az EON hálózaton. 
A gallyazási munkálatokat középfe-
szültségű hálózatokon, a Villamos 
Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
energiatörvény 124§, 133§, 137 § által 
biztosított törvényi rendeletek szerint, 
és a villamosmű biztonsági övezetről 
rendelkező 2/2013 (I.22.) NGM rende-
let alapján.

A gallyazási munkálatok közérde-
kű munkálatok, a munka megkezdése 
élet- és vagyonvédelmi okoból soron 
kívüli, így munkálatokat 2016. de-
cember 01-től megkezdjük. Ameny-
nyiben észrevételeik lennének, kérem, 
forduljanak az EON Áramhálózati Zrt 
területileg illetékes területgazdájához, 
illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 
06-30/267-9094,

Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina 
30/990-63-76

Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady 
Endre utca 2.

e-mail cím: info@bakonyifa.com
Megértésüket és segítségüket előre 

is köszönöm.
Kelt: Sikátor, 2016. november 16.

Bialosinszki Ferenc ügyvezető 

k
gallyazási értesÍtő

Tisztelt Fogyasztók!
Ez úton szeretnén tájékoztatni, hogy a 

villamos hálózatok gallyazására élet- és 
vagyonvédelmi okokból van szükség, 
mint az EON Áramhálózati Zrt., mint a 
fogyasztók érdekében.

A fent nevezett az alábbi törvények és 
rendeletek alapján végezzük:

– A villamos energiáról szóló 2007. 
évi LXXXVI Törvény 124. §, (2) be-
kezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, 
valamint

– A villamosmű biztonsági övezetről 
szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 
alapján

Kollégáim a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § (2) 
alapján végezhetik el az Önök ingatlanán 
a munkálatokat, a tövény a következőket 
írja elő:

– 124. § (2) A hálózati engedélyes a 
vezetékjog vagy a jogerős üzemeltetési 
engedély alapján az építményeket üze-
meltetheti, karbantarathatja, kijavíthatja 
és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a 
közcélú hálózat, termelői vezeték, ma- 
gánvezeték, a közvetlen vezeték men-
tén levő, a biztonsági övezetet sértő nö- 
vényzetet eltávolíthatja, a felsorolt 
tevékenységek elvégzése céljából a ve-
zetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

A vezetékjogot a jogerős hatósági ha-
tározat hozza létre, a földhivatali bejegy-
zés elmaradása a vezetékjoghoz fűződő 
joghatást nem érinti.

Cégünk rendelkezik az ISO 9001 és 
az MSZ 28001 szabvány szerint működő 
MEBIR rendszerrel, valamint figyelemmel 
kísérjük az ISO 14000 rendelkezéseit is.

Köszönjük szíves megértésüket.
Elérhetőségeink: E-mail: info@bakonyi-

fa.com. Cím: 8439 Sikátor, Ady E.u. 2.
k

lAKOssÁgI 
HullAdéKsZÁllÍTÁs

2016. október 16. és április 14. között 
pénteki napon történik a szemétszállítás a 
településen. Szelektív kukák ürítése minden 
hónap harmadik keddjén, december 20-án, 
majd 2017. január 17-én lesz. az üveg 
palackok szelektív gyűjtése a kihelyezett 
gyűjtőkben megszűnt. a továbbiakban 
ezek szelektív gyűjtése munkanapokon 
7,00–14,00 óráig Balatonakaliban a 
Kossuth l. u. 43. sz. alatt lesz. 
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AdvENT bAlATONAKAlIbAN
„Adventidő: készülődés, 
Kezdődhet a sütés-főzés.
Karácsonyra minden ragyog, 
Fényesebbek a csillagok.”

November 25-én és 26-án felgyúl-
tak településünkön az advent fényei. 
Az utcákon elhelyezett díszítések és 
fénysorok mellé idén a játszótérre is 
világító szentjánosbogarak költöztek. A 
lézeres megvilágítás a játszótéri eszkö-
zöket, közeli fákat emeli ki az arra járók 
számára, ez a látvány hótakaró esetén 
impozánsabb lesz, feltétlen győződjenek 
meg róla, ha lesz rá alkalom…

November 26-án a Közalapítvány 
szervezésében lezajlott az adventi készü-
lődés délutánja is, köszönet a közremű-
ködőknek, az alapítvány tagjainak!

Karácsonyi vásározni indult az akali 
kisbusz december első napjaiban két 
alkalommal. Eisenstadt gyönyörű fényei 
mellé, a soproni karácsonyi vásár forga-
tagát választottuk inkább, hogy a vára-
kozásból ne maradjon le a kézművesség, 
a vásári sokaság.

December 6-án, újszerűen látogat-
ta meg a falu gyermekeit a Mikulás. 
Minden házba, minden kiscsizmába vitt 
ajándékot, ahol a szülők ezt jelezték, 
megírták a nagyszakállúnak. Az ovi elé 
érkező Mikulást, és Hírnökét, valamint 
a Rosszgyerekeket is sok kisgyermek 

várta, természetesen az ajándékosztás 
sem maradt el...

A betlehem és adventi koszorú a 
templomok előtt foglaltak helyet, egy 
méltó, szép környezetben, csatlakoz-
va az istentiszteletek, misék adventi, 
majd karácsonyi pillanataihoz. Ezekben 
az előkészületekben önkormányzatunk 
fizikai állománya vett részt, a koszorú 
Biczó Anna, Kéri Árpádné és Szabóné 
Werl Gabriella keze nyomát dicséri. 
Sajnálattal láttuk és látták olvasóink, 
hogy a koszorú gyertyái egyre csak fogy-
nak, így a színes gyertyákat néhol kény-
telenek voltunk fehérrel pótolni. Vajon, 
kinek a lelkében jelenik meg így a vára-
kozás? Kérjük, adventi gyertya igényét 
jelezze a hiva-
talban, vagy az 
önkormányzat 
munkatársainál, 
de az adventi 
készülődésen is 
hozzájuthatott 
volna ezekhez, 
ha már ilyen 
sajátos módon 
készül az ünne-
pekre! 

A Művelődési 
Ház udvarán lévő 
karácsonyfa idén 

is teljes pompájában és fényében tündö-
köl. Lehet, hogy elfogultak vagyunk, mi 
akaliak, de mintha évről-évre hatalmasat 
nőne ez a fa…

 Karácsonyi vásárunkra a Művelődési 
Ház belülről is felöltötte a várakozás 
jelmezét, ezt kulturális közösségi mun-
kásaink, az NMI (Nemzeti Művelődési 
Intézet) dolgozói, Müller Istvánné, 
Aranka és Duna Patrícia, készítették el.

 Karácsonyi műsorunkig a kerti kiülő 
is díszletet kap, hogy a betlehemes játék, 
és szeretet vacsora karácsonyi hangu-
latban érjen bennünket. Ünnepeljünk 
együtt, várunk mindenkit december 
22-én, csütörtökön este műsorunkra!

I. Cs.
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pROgRAMsOROló
december

22., kedd 17,00 óra Karácsonyi mű-
sor, ünneplés, szeretetvendégség a 
Művelődési Házban és udvarán.

január
3. Programbörze-fórum 17,00, Műve-

lődési Ház, önkormányzat.
7. Disznóölés 8,00–20,00, Művelődési 

Ház, Képviselők, polgármester, kul-
túrház.

23. Magyar Kultúra Napja, polgármeste-

ri hivatal, Könyvtár. (A pontos dátum 
egyeztetés alatt.)

február
4. Egyeztetés alatt, Farsang 16,00, 

Művelődési Ház, önkormányzat.
A programváltoztatás joga fenntartva!

AlAKÍTsuK EgYüTT 
a jövő programjait!

Balatonakali Önkormányzata tiszte-
lettel meghívja Önt (civil szervezetét, 
vállalkozását 2017. január 3-án, kedden, 

17 órai kezdettel a Művelődési Ház klub-
termében tartandó, immár hagyományos 
PROGRAMBÖRZE összejövetelére. A 
találkozó célja a településünkön rendez-
vényeink érdekében aktívan tevékenyke-
dők eddigi munkájának megköszönésén 
túl a 2017-es év rendezvénynaptárának 
áttekintése, előremutató fejlesztések, 
gondolatok megosztása.

Megjelenésére, javaslataira, együtt-
működésére ezúttal is feltétlen számí-
tunk!

élET A KÖNYvTÁR FAlAIN INNEN és Túl...
Könyvtárunk a nyár elmúltával több 

ízben is várta az akali lakosokat családi 
rendezvényeire.

Ezúton is köszönöm a részvételt, és a 
hozzájárulásokat a programok sikeréhez, 
s találkozunk még a Karácsonyi vásáron, 
Falukarácsonyon is!

Az alábbi rövid beszámolók remélem 
kedvet csinálnak jövő évi rendezvénye-
inkhez is:

2016. október 29-én Tökös délután 
keretében tökfaragásra invitáltuk a tele-
pülés gyermekeit.

Nagy lendülettel vetették magukat a 
munkába, rutinosan, mivel hagyományos 
rendezvényre került sor. Nagy gyakorlat-
tal fogtak a tökök alakításába, sokaknak 
már felnőtt segítségére sem volt szüksé-
gük. Változatos, fantáziadús alkotások 
születtek, melyeket aztán a színpadon 
próbáltunk ki, mivel a délutáni napsütés 
még késleltette az alkonyat eljöttét.

Sokan érkeztek süteménnyel, rágcsál-
ni valóval, így bőségesen megvendégel-
hettük a résztvevőket.

2016. november 19-én Édes-mézes 
mézeskalácssütő délután keretében han-
golódtunk a közelgő adventre.

A hagyományosnak tekinthető rendez-
vény minden évben sok érdeklődőt vonz, 
gyermekek, felnőttek szívesen jönnek 
a közös sütögetésre. Az ügyes kezek 
szorgalmasan gyártották, és díszítették 
a mézeskalácsokat, az előre elkészített 
alapanyagból. Volt olyan mestermű, ami 
rögtön el is fogyott, de azért sikerült 
párat hazaszállítani a családok részére.

Többen érkeztek süteménnyel, rág-

csálni valóval, ezzel ajándékozva meg 
a többi résztvevőt, melléjük finom gyü-
mölcsteákat kortyolhattak a megjelen-
tek.

Ebből a szép gesztusból is látszik, 

Balatonakaliban igény van a közösségi 
együttlétre, lakóink szívesen töltik ide-
jüket ismerőseik társaságában, és a gyer-
mekek is közös élményeket szereznek.

Kovács Ágnes könyvtáros
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Településünk legidősebbjeit kereste 

fel az önkormányzat a közelmúltban. Járt 
Szél Jóska bácsinál, aki fittebb és virgon-
cabb, mint tavaly. Friss kilencvenes lett 
Németh Antal, aki felesége és gyermekei 
körében fogadta a köszöntést.

A jövő generációját, legapróbb lakó-
inkat is meglátogatták Koncz Imre, 
polgármester, valamint kísérő kollégái. 
Juhász Olivér és családja még új lakók 

településünkön, de beilleszkedésük nem 
okoz nehézséget. Idén, mint egyedül 
született kisfiú, még a Kisjézus szere-
pét is bevállalta. Reméljük, ott is ilyen 
mosolygósan fogadja majd az ünneplő-
ket. Heizer Zélia, Helka családja szintén 
mostanság került vissza Balatonakaliba. 
A család már most nagyon aktívan részt 

vesz a közösség életében, így nem meg-
lepő, hogy babájuk is aktívan és nagy 
mosolyokkal fogadta az érkezőket. 
Jártak az ifjabb Sokhegyi családnál, akik 
Németország után most egy teljes esz-
tendőt biztosan itthon töltenek. 

Második kislányukat kereste fel a 
látogatók csapata, aki csakúgy, mint 
annak idején nővére, elszenderedett a 
polgármester kezében. 

látogatóban…
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2016 A ludus gYM évE
Az év végéhez közeledve egyre többet 

gondolunk az eltelt hónapokra. 
Ezt én nagy örömmel tehetem meg a 

balatonakali konditerem kapcsán, és úgy 
érzem ezt a falunk lakosainak is tudniuk 
kell, akkor is, ha közvetlenül csak egy 
kisebb csoportot érint.

Elsőként a fenntartónknak, a Balatonakali 
Önkormányzatnak szeretném megköszön-
ni, hogy támogattak minket új csigás- és 
hátgép megvásárlásával, és anyagi hátteret 
biztosítottak pár esztétikai újításhoz.

Tóth Dávid nagy összeggel segített, 
hogy végre a lyukas padlószőnyeget egy 
biztonságos gumi burkolatra cserélhettük. 
Kovács József az anyagok megmozgatá-
sában sokat segített gépi és kézi úton is. 
Édesapám is hozzájárult a terem barátsá-
gosabbá tételéhez, párkányokat, polcokat 
készített nekünk. 

Segített, hogy a tagsági pénzből vett 
guggolókeretünk a terembe juthasson. 
Számos gép új kárpitot kapott, Gulyás 
Antal szervezésében. Idei évben aki arra 
járt, láthatta, hogy virágos az udvar ezt 
a Balaskó kertészet felajánlásának és 
Kovácsné Marika néni gondos keze mun-
kájának köszönhetjük. 

Elismerés sport társaimnak , hogy a 
tagsági díjak felajánlásával megvehettük a 
guggoló keretet, az állítható padot és egyéb 
más apróságot. 

Amit most láthatunk, sok ember keze 
munkáját dicséri, külön köszönet öcsém-
nek és a konditermet látogató fiúknak. 

Remélem a jövőben is ilyen sikeres évet 
zárhatunk. 

Aki kedvet kapott kipróbálni magát 
ebben a sportban, keressen bátran!! 

Takács Martin

a Balatonakali sportegyesület hírei
A 2016/2017-es bajnokság őszi sze-

zonjában a csapat az első helyet szerezte 
meg, ezzel őszi bajnok.

A magasabb osztályban labdarúgóink 
a várakozástól eltérően jobban teljesí-
tettek, de nem szabad nyugodtan ülni a 
babérjainkon, mert a tavasszal is kemény 
mérkőzések várnak ránk.

A megfelelő erőnlét és összeszokott-
ság biztosítása érdekében a Balatonakali 
SE benevez a Balatonfüreden rendezen-
dő teremkupára, amely 2017. január 7-én 
indul.

A sorsolástól függően a mérkőzéseket 
szombaton vagy vasárnap játsszuk.

A meccsek pontos időpontját a falu-
ban több helyen is ki fogjuk plakátozni, 

hogy aki szurkolni szeretne, a csapatnak 
az el tudjon jönni.

Tervezünk még edzőmeccseket is, de 
ezek megrendezhetősége függ az időjá-
rástól és a pálya talajától is.

Az ősszel, a kupameccsek miatt elma-
radt pályaavatót is szeretnénk megtar-
tani, az utolsó bajnoki forduló utáni 
szombaton. 

Az Újpest öregfiúk és Baráti Kör 
elnöksége szóban ígéretet tett, hogy fel-
kérésük esetén a csapatuk szívesen meg-
mérkőzik velünk. 

Az Önkormányzat is támogat bennün-
ket ezen esemény megrendezésében.

Tóth Gyula

FOgORvOs
Kedves Betegeink! Dr. Hargitai Zsolt 

fogorvos, szabadság miatt, 2016. decem-
ber 19-től 2017. január 2-ig nem rendel. 
Első rendelési nap: január 3-án, kedd.

HÁZIORvOs
2016. december 27 - december 30-ig 

helyettes orvos Dr. Lampert Veronika, 
8245 Pécsely, Iskola utca 181. Tel.: 
06/87 445-050. Mobil: 06-70/946-3158

RENDELÉS: december 28-án, szer-
dán Balatonakali 9 óra, Balatonudvari 
9.30, Örvényes 10 óra, Aszófő 10.30. 
Helyettes orvos elérhetősége saját kör-
zetében:

ORvOsI RENdElésEK

 Hétfő Kedd szerda Csütörtök péntek
Dörgicse 8:00-9:00 – – – –
Kisdörgicse 9:15-9:45 – – – –
Vászoly 10:00-11:30 – – – –
Balatonszőlős 11:45-13:15 –
Pécsely 13:30-14:30 15:00-17:00  14:00-16:00  13:30, 14:30 8:00-10:00
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levendUla HÍrCsoKor
A Levendula Nyugdíjas Klub közkívá-

natra a Veszprémi Állatkertbe látogatott el. 
A Veszprémi Állatkertet 1958-ban nyitot-
ták meg a látogatók előtt. Az akkori 3 hek-
táros terület 13 hektárossá nőtte ki magát. 
Ennek a területnek bejárására vállalkozott 
csoportunk.

 Szép őszi időben indultunk el. 
A völgyben elhelyezkedő kert fái, bok-

rai már a színes leveleikkel is lenyűgözött 
minket. Hát még az állatok! A nagyobbak: 
oroszlán, zsiráf, elefánt, fóka, majmok, 
hogy csak egy párat említsek. Akik nem 

tudtak eljönni, nem is sejtik miről marad-
tak le. Színes levelekkel díszített fák közt 
sétálva, figyelve a fán szaladgáló mókust, 
hallgatva az oroszlán bőgését, felejthetet-
len élmény. 

A kisebb állatok közül a pingvinek, a 
szurikáták és a tengeri malacok népes csa-
ládja aratott sikert.

 A 4 órás séta, nézelődés után fáradtan 
indultunk a kijárat felé. 

Bizonyítva, hogy a társaság „szuper” 
csapat, még versenyfutást rendeztek, mely-
nek győztese a 80 feletti Párizs Józsefné, 

Margó lett. Miután beültünk a buszba, 
rövid városnézés volt a buszból. Tagjaink 
ritkábban jutnak el a veszprémi gyümölcs-
piacra, még egy gyors bevásárlás is bele-
fért az időnkbe hazaindulás előtt.

Klubunk most teljes erőbedobással 
készül a karácsonyi vásárra. 

Varrogatnak, használják a ragasztó pisz-
tolyt, s beszélgetés közben elkészül egy-
egy darab a vásárra. 

A falu fenyőfáját idén is mi díszítjük 
1–2 új függelékkel bővítve.

Hegedűs Dezsőné

Böllér-nap Balástyán
Czaun Gabi bácsi vezetésével ismét 

lelkes csapat indul Balástyára, ahová sok 
éve – hagyományosan immár – főzőcsapat 
indul a Böllér-napra. A résztvevő tagok 
Czaun Zsolt, Tóth László, Ther Zsolt, Bánó 
Zoltán és Auth Csaba idén is kitettek 
magukért.

Péntek este „malacsiratón” vettek részt, 
ahol a másnapi vesztüket mit sem sej-
tő malacokat magasztalták az égig, nem 
egyszer versbe foglalva. A vidám tömeg 
nevetve tapsolta meg a rímeket. 

Másnap esős reggelre ébredt a csapat, 
a rossz idő, sajnos egész nap megmaradt, 

ez erősen rányomta bélyegét az esemé-
nyekre. 8 órakor dudakürt adta hírül, hogy 
bölléreink nekikezdhetnek a munkának. 
A disznó szétbontása után kezdődött a 
különféle ételek előkészítése. Idén a bírák 
elé egy csodásan megrakott tál került: Gabi 
bácsi saját receptje szerinti töltött kolbász, 
Balástyai ismerőseink kedvence, a tócsis, 
bundában sült hús, a méltán híres Akali-
szelet és csülökpörkölt gőzölgött a tálon. A 
kolbásszal csapatunk a 2. helyet nyerte el!

A nap folyamán a hideg, esős idő elle-
nére kilátogató nézelődőket kínáltuk meg 
a folyamatosan frissen sült ételekből és a 

falubelieink által felajánlott sütemények-
ből, borokból, pálinkákból. A segítségüket 
és felajánlásaikat ezúton is köszönjük!

Este báli forgatag kezdődött, finom 
vacsorával, tánccal, zenével és tombolával. 
Akalit a fáradt böllér csapat és a  Balástyára 
ellátogató akali családok képviselték, akik 
hajnalig mulattak.

2017. január 7-re szeretettel meghívjuk 
Balatonakali lakosságát a polgármester és 
a  képviselő-testület tagjai  által szervezett 
disznóvágásra és az esti vacsorára.

Horváth Anett
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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
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
Decemberben hétfő-szombat: 6-19, vasárnap: 6-14. 

24-én 6-12-ig, 25-26. zárva, 31-én 6-14 ig, január 
1., 2. ZÁRVA. Januárban hétfő-szombat: 6-18-ig, 

vasárnap 6-14-ig.
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM

Decemberben: 10-21-ig, 24-én: 8-12-ig, 25-26. 
zárva, Január 9-26-ig ZÁRVA felújítás miatt.

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. Karácsonytól 
újévig: December 24. 21,45 óra; december 25. 10,00 óra; december 26. 10 óra, december 27. 
10,00 óra, január 1. 10,00 óra.
Evangélikus istentisztelet: minden 4. vasárnap 11 órakor. Karácsonykor, 25-én délután 14 
órakor.
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor. Karácsonykor 26-án 9,30 
órakor.

Születés:
Gratulálunk Bodorics Mariann és Szeltner Gábor kislányához, Emeséhez, 

sok örömet, boldogságot kívánunk a családnak!

Haláleset:
Búcsúzunk Sövény Ferencnétől, nyugodjék békében.

TIHANYI 
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL BALATONAKALI 

KIRENDELTSÉGE 
MUNKAREDJE DECEMBERBEN

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonakali Kirendeltségen 2016. 
december hónapban az ünnepek körüli 
munkarend az alábbiak szerint alakul:

2016. december 26. és 2017. január 
1. között a hivatal zárva lesz. 

Az első munkanap 2016. január 2. 
hétfő, normál ügyfélfogadással. 

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS 
A könyvtár szünetel a hivatali zárva 

tartás miatt december 22-től. Szükség 
esetén telefonos egyeztetés lehetséges 
az alábbi számon 30/430-8369. Első 
könyvtári alkalom: 2017. január 5, 
csütörtök. 

Év végi hivatali nyitvatartások

Ünnepi és ünnep előtti információk
FENYŐFA VÁSÁR

Balatonakaliban a Pipacs út 5. 
szám alatt december 22-ig minden 
fajta karácsonyfa, mindenféle mé-
retben kapható. 

Érdeklődni: 06-70-342-4195 tele-
fonszámon, vagy egész nap szemé-
lyesen a helyszínen!

SZILVESZTER
Az előzetes jelentkezések és jelzé-

sek alapján, szilveszteri batyus bulit 
tartunk a helyi Művelődési Házban. 
Amennyiben szívesen csatlakozna, 

jelezze részvételi szándékát Bogdán 
Eszternél, vagy az önkormányzat mű-
velődésszervező kollégáinál! Belépő-
díj nincs, étel-ital saját igény szerint, 
„batyuban”.

PROGRAMOK A FÉKBEN
December 31-én Baráti zenés szil-

vesztert tart a Fék Étterem- belépő 
nincs. 

Január 3-án Újév köszöntő (ingye-
nes) lencsegulyás party a bolt előtt.

Január 28-án, Borfőzőverseny és 
Fánkbál.


