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EMLÉKEZZÜNK AZ 1956-OS FORRADALOMRA

„Emlékezzünk, hisz van mire emlékeznünk.
Sok ezer honfitársunkra, kiket elvesztettünk.
Forradalom volt, azt elmondhatjuk ma már.
Közös sírjuk fölött egy kopjafa áll.
Emlékezzünk rájuk, a bátor ifjakra,
Kik életüket adták a magyar forradalomban”.

1956 – EMLÉKEZZÜNK!
A Pannon Várszínház műsora október 23-án, vasárnap
délután 14 órakor a helyi Művelődési Házban.
Szereplők:
Oravecz Edit, Koscsisák András
A műsort szerkesztette:
Oravecz Edit

Balatonakali Községi Könyvtár, mint Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Balatonakali, Kossuth u. 45.
BALATONAKALI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó
Őszi túra

Vidám kirándulásra invitáljuk a természetbarátokat!
Időpont: 2016. október 22., szombat. Gyülekező: 14.00 órakor a Kultúrház udvarán
Program
14.00 órakor rövid fogadás a Kultúrháznál, utána indulás a falukerülő túrára (a túra időtartama
körülbelül 1,5–2 óra), majd visszatérés a Kultúrház udvarára, ahol finom meglepetés-étellel várjuk
Önöket. Menet közben útba esik a mandulás, ahol ismertetőt hallunk a beruházásról. Akik a túrát nem
tudják vállalni, a Kultúrháznál várjuk őket szeretettel 16.00 órára.
Szívesen fogadjuk a helyi lányok, asszonyok finom süteményeit! A rendezvényen való részvétel,
illetve étel- és italfogyasztás ingyenes!
Eső esetén a túra elmarad, de a Kultúrháznál várunk mindenkit 16.00 órától egy közös bográcsozásra!
A rendezvényt a „Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány szervezi!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati hirdetmény
Balatonakali Község Önkormányzata
pályázatot hirdet 2 ingatlanának értékesítésére.
A meghirdetett ingatlanok:
– A balatonakali 503/3 hrsz-ú, 1514
m2 alapterületű közművesítetlen „vegyes
terület VT7” övezetbe sorolt építési
telek, (mely helyileg a Levendula sétány
– balaton utca – 71-es főút által közrezárt területen található),
– A balatonakali 0108/13 hrsz-ú, 5043
m2 alapterületű, „legelő” megnevezésű,
valójában beerdősült, övezeti besorolás
szerint „véderdő” ingatlan, (mely helyileg a Levendula sétány – 71-es főút által
közrezárt területen található, közút kapcsolattal nem rendelkezik), külterületen
található.
A pályázatokat 2016. november 2-án
14,00 óráig írásban lehet benyújtani.
Balatonakali, 2016. október 5.
Dr. Szabó Sándor
kirendeltségvezető
k
Pályázati hirdetmény
Balatonakali Község Önkormányzata
a tulajdonában lévő beépítetlen terület
értékesítésére pályázatot hirdet
1. Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2016.
(IX. 28.) számú határozata értelmében
értékesítésre hirdeti meg a balatonakali
503/3 hrsz-ú, 1514 m2 alapterületű
közművesítetlen „vegyes terület VT7”
övezetbe sorolt építési telkét, (mely
helyileg a Levendula sétány – Balaton
utca – 71-es főút által közrezárt területen
található).
Balatonakali község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 22.)
Önkormányzati rendelet 33. §-a alapján:
(1) A településközpont vegyes terület a szabályozási terveken VT jellel
szabályozott területfelhasználási egység,
mely több önálló rendeltetési egységet
magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi,
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek
alapvetően nincsenek zavaró hatással a
lakófunkcióra.

(2) Az építési övezetek telkei csak
teljes közművesítettség esetén építhetők
be.
(3) Az építési övezetek területén elhelyezhetők az oték szerint meghatározott funkciók;
A) Kivéve parkolóház, üzemanyagtöltő állomás. Üzemanyagtöltő állomás
kizárólag a vt3* övezetében helyezhető
el.
B) Egy telken, lakófunkció esetén
maximum kétlakásos lakóépület helyezhető el.
(4) Az építési övezetekben terepszint alatti építmény nem helyezhető el.
Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti
beépítés mértékéig építhető.
(5) A településközpont vegyes építési
övezet építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
A) Övezeti jel: b. Telekre vonatkozó
előírások: c. Építményre vonatkozó előírások: 8. Vt7. sz. Beépítési mód: Min.
terület (m2): 1200. Max. beépíthetőség
(%): 35. Min. zöldfelület (%): 30. Max.
épületmagasság (m): 5,0.
(7) Az építési övezetek területén az
állattartást szolgáló épületek, építmények a lakó, üdülő és középületektől
min. 8,5 m távolságra helyezhetők el.
(8) Az építési övezetekben az épületkialakítás feltételei a következők:
A) Csak magastetős épület létesíthető
37–45° közötti dőlésszöggel;
B) A homlokzati felületek anyagai
lehetnek tégla, fa, kő, vakolat pasztell földszínekben, harsány színek nem
alkalmazhatók.
(10) A vt-7 övezetben az eredeti
terep nem mozdítható, a Levendula utcában kialakítandó telkek az utcára merőlegesen alakítandók ki.
Az ingatlanon kommunikációs kábel
(matáv) és annak betonfedeles föld
alatti aknája van, – melynek használati,
vagy vezetékjoga bejegyezve nincsen, –
a helyzet jogilag rendezendő.
Az ingatlan per-, igény- és tehermentes.
2. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzési időpontja: a vételár teljes kifizetését követően.
3. A telek kikiáltási ára: 19.215.000,-

Ft + 27% áfa, összesen: 24.403.050,- Ft,
azaz huszonnégymillió-négyszázháromezer ötven forint.
A pályázaton való részvételt az
Önkormányzat a 12083002-0013723300100002 számú költségvetési számlájára történő 1403 eFt bánatpénznek
a beadási határidőig történő előzetes
befizetéséhez köti.
Több jelentkező esetén licitálásra
kerül sor.
A nyertes pályázó esetén a vételárba
a fenti összegű bánatpénz beleszámít.
Azonban, ha a nyertes nem köt adásvételi szerződést vagy a vételár fennmaradó
részét nem fizeti – 2 hónapon belül –
meg, a bánatpénz összegét elveszíti.
A többi pályázó a bánatpénzt a tárgyalást követő 8 napon belül visszakapja.
4. A pályázatot 2016. november 2-án
14,00 óráig írásban lehet benyújtani
„telekvásárlási pályázat 503/3 hrsz.” jeligével ellátva a polgármesternek (cím:
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.).
A pályázatnak tartalmaznia kell: a
pályázó(k) nevét, a címét, elérhetőségét,
valamint a pályázati feltételeknek az
elfogadását és a bánatpénz befizetésének
igazolást.
5. A pályázati tárgyaláson – előzetes értesítés nélkül – a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal balatonakali
kirendeltségén (Balatonakali, Kossuth
L. u. 45.) 2016. november 4-én de. 10,00
órakor, csak az a pályázó vehet részt, aki
pályázatát az előírt tartalommal és határidőben erre az ingatlanra benyújtotta.
Meghatalmazott csak szabályszerű
meghatalmazással vehet részt a tárgyaláson.
6. Több jelentkező esetében az ajánlattevőknek az ingatlan vételárára licitálni kell a pályázati tárgyaláson.
A pályázók megszabott min. 100.000,Ft licitlépcsőkkel licitálhatnak egymás
ajánlatára. Ettől magasabb licitlépcsőben
a pályázók közösen megállapodhatnak.
A pályázatot az a pályázó nyeri el,
aki a tárgyaláson a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
Azonos összeget megajánlók között, az
akali igénylő elsőbbséget élvez.
Amennyiben a nyertes pályázó a fenti
időn belül nem köt adásvételi szerződést
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vagy nem fizeti ki a vételárat, a sorban
utána legmagasabb ajánlatot tevőt kell
nyertesnek tekinteni.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak. A pályázatíró fenntartja magának
a jogot a pályázat visszavonására.
A telek a pályázati tárgyalás előtt
a helyszínen bármikor megtekinthető,
bejárható.
Balatonakali, 2016. október 3.
Koncz Imre
polgármester
k
Pályázati hirdetmény
Balatonakali Község Önkormányzata
a tulajdonában lévő külterületi „legelő” ingatlan értékesítésére pályázatot
hirdet
1. Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2016.
(IX. 28.) számú határozata értelmében
értékesítésre hirdeti meg a Balatonakali
0108/13 hrsz-ú, 5043 m2 alapterületű, „legelő” megnevezésű, valójában
beerdősült, övezeti besorolás szerint
„véderdő” ingatlanát, (mely helyileg a
Levendula sétány – 71-es főút által közrezárt területen található, közút kapcsolattal nem rendelkezik), külterületi
telkét.
Balatonakali Község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 22.)
Önkormányzati rendelet 50. és 52. §-ai
alapján:
„50. § (1) A település szabályozási
tervén „e” jellel szabályozott erdő művelési ágú, illetve a terv szerint erdősítésre
javasolt ingatlanok területe.
(2) A közigazgatási területen lévő
erdőterületek elődleges rendeltetésük
szerint:
A) Gazdasági erdő (eg)
B) Védelmi erdők:
Ba) Védelmi erdő (ev)
Bb) Védelmi – bokorerdő, fás legelő
(ev-bfl)
C) Közjóléti erdők:
Ca) Közjóléti rendeltetésű parkerdő
(ek-park)
(3) Az erdő művelési ág létrejöttéig
a területen csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható.
(4) Az erdőterületen kerítés csak erdő-
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gazdálkodási, vagyonvédelmi, vagy természetvédelmi céllal létesíthető.
(5) Az erdőterületeken csak olyan
erdőgazdasági, vagy egyéb más tevékenység folytatható, mely az erdő rendeltetését, kialakulását nem zavarja.
52. § (1) A védelmi erdőterületek az
„ev” jellel jelölt területek, melyek elsődlegesen a természeti környezet, és különböző környezeti elemek, valamint a település, és egyéb létesítmények védelmére
szolgálnak.
(2) Az ev övezeti jelű védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el, és mesterséges felületek sem
létesíthetők. Az oték 32. §-ban felsorolt építmények – távközlési és energetikai magasépítmény, adótorony, antenna
– kivételével akkor helyezhetők el, ha
az erdő természeti értékeit és védelmi
rendeltetését nem zavarják.
(3) A védelmi rendeltetésű erdőterületeken bánya nem nyitható. A folyamatos
borítottság érdekében csak természetszerű, az erdő több célú rendeltetését figyelembe vevő kíméletes erdőgazdálkodás
végezhető.
(4) A védelmi rendeltetésű erdőterületeken a már meglévő épületek a rendelet hatályba lépését megelőző jogszerű
használatuk szerint felújíthatók, de nem
bővíthetők.
(5) A védelmi rendeltetésű erdőterületeken csak erdei kilátó és magasles
helyezhető el.
Az ingatlanon kommunikációs kábel
(matáv) van, – melyre vezetékjog
bejegyezett. Továbbá 2 személynek elővásárlási joga van bejegyezve. Az ingatlan egyebekben per-, igény- és tehermentes.
2. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzési időpontja: a vételár teljes kifizetését követően.
3. A telek kikiáltási ára: 3.000.000,- Ft
+ 27% áfa, összesen: 3.810.000,- Ft, azaz
hárommillió nyolcszáztízezer forint.
A pályázaton való részvételt az
Önkormányzat a 12083002-0013723300100002 számú költségvetési számlájára történő 350 eFt bánatpénznek a
beadási határidőig történő előzetes befizetéséhez köti.
Több jelentkező esetén licitálásra
kerül sor.
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A nyertes pályázó esetén a vételárba
a fenti összegű bánatpénz beleszámít.
Azonban, ha a nyertes nem köt adásvételi szerződést vagy a vételár fennmaradó
részét nem fizeti – 2 hónapon belül –
meg, a bánatpénz összegét elveszíti.
A többi pályázó a bánatpénzt a tárgyalást követő 8 napon belül visszakapja.
4. A pályázatot 2016. november 2-án
14,00 óráig írásban lehet benyújtani
„telekvásárlási pályázat 0108/13 hrsz.”
jeligével ellátva a polgármesternek (cím:
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.).
A pályázatnak tartalmaznia kell: a
pályázó(k) nevét, a címét, elérhetőségét,
valamint a pályázati feltételeknek az
elfogadását és a bánatpénz befizetésének
igazolást.
5. A pályázati tárgyaláson – előzetes értesítés nélkül – a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal balatonakali
kirendeltségén (Balatonakali, Kossuth
L. u. 45.) 2016. november 4-én de. 11,00
órakor, csak az a pályázó vehet részt, aki
pályázatát az előírt tartalommal és határidőben erre az ingatlanra benyújtotta.
Meghatalmazott csak szabályszerű
meghatalmazással vehet részt a tárgyaláson.
6. Több jelentkező esetében az ajánlattevőknek az ingatlan vételárára licitálni kell a pályázati tárgyaláson.
A pályázók megszabott min. 100.000,Ft licitlépcsőkkel licitálhatnak egymás
ajánlatára. Ettől magasabb licitlépcsőben
a pályázók közösen megállapodhatnak.
A pályázatot az a pályázó nyeri el,
aki a tárgyaláson a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
Azonos összeget megajánlók között, az
akali igénylő elsőbbséget élvez.
Amennyiben a nyertes pályázó a fenti
időn belül nem köt adásvételi szerződést
vagy nem fizeti ki a vételárat, a sorban
utána legmagasabb ajánlatot tevőt kell
nyertesnek tekinteni.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak. A pályázatíró fenntartja magának
a jogot a pályázat visszavonására.
A telek a pályázati tárgyalás előtt
a helyszínen bármikor megtekinthető,
bejárható.
Balatonakali, 2016. október 3.
Koncz Imre polgármester
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k
Az orvosi rendelő
felújítása

Az orvosi rendelő akadálymentesítési
munkálatai befejeződtek október elején.
A következő lépés a belső felújítás. A
munkálatok ideje alatt a rendelés helye
változik, a művelődési házban a megszokott rendelési idő szerint lesz november
14–25-ig, ekkor lesz a rendelés a művelődési házban.
k
Választási tájékoztató
Az „akarja-e, hogy az európai unió
az országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
magyarországra történő kötelező betelepítését?”
2016. október 2-i népszavazás helyi
eredményéről.
Balatonakali községben a választásra
jogosultak száma: 614 fő volt.
A választás napján szavazóként megjelentek száma 330 fő volt.
A résztvétel 53,74%-os volt.
Az urnában lévő, bélyegzőlenyomat
nélküli szavazólapok száma: 1.
Az urnában, lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 328.
Érvénytelen szavazólapok száma: 16.
Érvényes szavazólapok száma: 312.
A feltett kérdésre
– igennel válaszolók száma: 3
– nemmel válaszolók száma: 309.
Dr. Szabó Sándor hvi tag
k
A lakossági
hulladékszállításról
2016. október 16. és április 14. között
pénteki napon történik a szemétszállítás
a településen. A szolgáltatási területen
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a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként a
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. honlapján a hulladékszállítási menetrend menüpont alatt megtekinthető.
k
Őszi tudnivalók,
tennivalók házunk körül
Kerti hulladékok nyílttéri égetése
(1) A levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre jutása érdekében a
kerti hulladékot elsősorban komposztálni
szükséges vagy beszántani/beásni a termőhelyen.
Kisebb mennyiség esetében a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetben is elhelyezhető. A
komposztáló helyet úgy kell kialakítani,
hogy a szomszédos ingatlanok lakóit a
szaghatás ne zavarja.
(2) Kerti hulladéknak minősül: a
falomb, kaszált fű, nyesedék (venyige,
faágak), egyéb növényi maradványok.
(3) Égetéssel történő megsemmisítés
során avart és kerti hulladékot csak jól
kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni
úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, ne veszélyeztesse,
az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ill. ipari eredetű hulladékot (pl. pvc, gumi, műanyag,
vegyszer, festék, veszélyes hulladék).
(4) Tüzet gyújtani és égetni száraz,
ködös és szeles időben tilos. A tartós
füstölés nem megengedett. A hulladékot
nyers, vizes állapotban égetni, az égést
gázolajjal, egyéb szénhidrogénnel elősegíteni mindenkor tilos.
(5) Az égetés szélcsendes időben,
cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett történhet október
1-től május 15-ig, – vasárnap kivételével
– 10 és 16 óra között.
(6) Az égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. A tüzelés színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket,
oltóanyagot kell készenlétben tartani,
hogy a tűz terjedése megakadályozható,
veszély esetén azonnal eloltható legyen.
Az égetést végző személy a tűzrakóhely
oltásáról az égetést befejezően köteles
gondoskodni. A tüzet őrizetlenül hagyni
nem szabad.
(7) A Balaton-parton vagy egyéb náddal benőtt helyeken külön jogszabályban
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meghatározott módon szabad nádégetést
végezni.
(8) Hatóságilag elrendelt általános
tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.
k
A háztartási
légszennyezésre
vonatkozó szabályok
(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező
lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelőanyag,
ill. a kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő
fahulladék égetése végezhető.
(2) A fűtőberendezésben egészségre
káros égésterméket kibocsátó anyagot
(különösen ipari hulladék, műanyag,
gumi, vegyszer, festék, rongy stb.) égetni
tilos.
(3) A háztartási energiatermelő berendezésekben csak vegyileg kezeletlen
tűzifa, szén, gáz, fűtőolaj égethető el.
(Forrás:
Balatonakali
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006. (VII. 05.) rendelete – a helyi
környezetvédelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről.)
k
Levágott faágak gyűjtése
A nyári nagy szélvihar után összegyűjtöttük a letört és levágott faágakat a község területén. Ettől függetlenül az apríték
készítésére alkalmas ágakat az idei télen
is összegyűjtjük a lakosoktól.
Ezért, amennyiben valakinek a portáján 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 tüzelőanyagnak 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 közterületeket a zöldhulladék és a szemét.
Mészáros Géza
településüzemeltető
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Szépkorúak szép ünnepe

Önkormányzatunk a sok éve már
megszokott kis rendezvénnyel tisztelgett
idén is idősei előtt. Mint azt sokan tudják, 1991 óta október 1-e minden évben
az Időskorúak Világnapja. Ezen a napon
világviszonylatban mintegy hatszázmillió emberről emlékeznek meg különböző
országokban. Balatonakaliban a számok
a következő adatokat mutatják:
A 60 évnél idősebb lakosok száma
167 fő, kik közül 60–69 év közöttiek
55 fő, 70–80 év közöttiek 76 fő, 81–90
év közöttiek: 30 fő. A településünk legidősebb lakóit pedig a nekik megjáró
legnagyobb tisztelettel, név szerint is
szeretném megemlíteni:
Településünk legidősebb lakója:
Magyar Béláné. Őt követi a sorban:
Kutor Lajos, Molnár István, Somogyi
Andorné, Szél József, Sövény Ferencné,
Budai Józsefné, Jánka Gyuláné. Idén
még ketten, Szabó Istvánné, Bernáth
Györgyné lesznek tagjai a 90-esek klubjának.
Az adatokból megállapítható, hogy
balatonakali lakosainak majdnem
1,5%-a, 90 esztendős kort is meg tud élni!
Ami viszont nem csak Balatonakalinak,
hanem szinte az összes településnek
problémája, hogy a 18 év alatti lakosainak száma csak a 90-et éri el.
Nyár végén, ősz elején otthonaikban
is felkerestük legszebb korral büszkélkedhető lakosainkat, akik nyáron vagy
szeptemberben ünnepelték születésnapjukat.
Felkerestük Jánka Gyulánét, aki egy
kis gyengélkedés után, nagy örömünkre, ismét jó színben, 20 éve ugyanolyan fiatalos külsővel várta köszöntőit
a nyár végén. A koccintás sem nála, sem
Sövény Ferencnénél nem maradhatott el.
A vendégszeretet szó, talán nem véletlenül került Balatonakali szlogenjébe,
hiszen településünknek ilyen háziasszonyai vannak!
Persze az urak sem panaszkodhatnak,
főleg Pista bácsi, Molnár István, aki
korát és korunk fiatal háziasszonyait
meghazudtolva még mindig maga nyújtja a rétest. Magyar Bélánéval a régi
horgászatok emléke elevenedett meg.
Sok izgalmas történettel várt bennünket
Somogyi Andorné és Budai Józsefné,
akik választékos szófordulataikkal, tájé-

kozottságukkal, élettapasztalataikkal
kápráztatták el a köszöntő delegációt.
Kedves ünnepeltek, engedjék meg,
hogy októberben önöket köszöntsük
újságunk lapjain is, az Idősek Világnapja
alkalmából. A legszebb szavakat, moso-

lyokat nyilván unokáik, ovisaink tudták közvetíteni, őket kiegészítve sok
boldogságot, hosszantartó egészséget,
és szívükben, lelkükben örök ifjúságot
kívánok, kívánunk önöknek!
Koncz Imre polgármester

6 – 2016. OKTÓBER
Augusztus 20-án csendes „új kenyér”
ünnepségünket ezúttal a Művelődési
Ház kemencéje mellett rendeztük meg,
megidézve annak hagyomány szerinti
elkészítését.
Balatonakali Község Önkormányzata
minden évben ezen a napon települési
elismeréseket ad át helyi ünnepén. Idén
a sok éve aktív polgárőrségre esett a település vezetőinek választása, nem minden ok nélkül. Az elmúlt évek település
és rendezvény „védelme” mellett olyan
nagyfokú társadalmi aktivitást mutatnak, mely a civil szervezeti életben is
dicséretes, emellett az eszközparkján is
jól mérhető.
A tavalyi év sikeres személygépkocsi
pályázása, beszerzése után, az elmúlt
hetekben készült el a szervezet új motorjainak feliratozása, matricázása. A polgárőrség két új kismotor beszerzését, munkába állítását vitte véghez a Veszprém
Megyei Polgárőrségek Szövetsége és a
települési önkormányzat segítségével,
anyagi támogatásával. A két Keeway
típusú robogó a napokban áll munkába,
ezentúl a polgárőrség helyszíni biztosításai, közbiztonság ellenőrzési útjai során
már ezekkel az új járművekkel is szembe
találkozhatunk.
Az önkormányzati jutalomnak az oklevél mellett még egy fontos része hátra
van: jutalomkirándulásra, csapatépítésre
viszi legaktívabb járőreit, tagjait.
Balatonakali lakói és rendezvényei
örömmel veszik a szervezet aktivitását,

AKALI HÍREK

XIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

Akik a közért tettek

háttérmunkáját, további tevékenységükhöz sok sikert és kitartást kívánnak.
Civil szerveződésünk mellett egy
aktív személyt is kiemeltünk, aki ugyan
csak a program végére ért ide, de ez
részére nem különösebben felróható,
hiszen Balástyáról érkezett. Balatonakali
Község Önkormányzata 2004. október
2. óta testvértelepülése Balástyának. A
kapcsolatápolás egyik kiemelkedő alakja, a balástyai Kiss József önkormányzati
képviselő, vagy ahogy mindenki ismeriemlegeti Kiss Józsi, Józsi. Több mint tíz
éve vesz részt tevékenyen Balatonakali
életében, általában busszal-kisbusszal
vagy személyautóval érkezve, de okozott
már meglepetést, amikor is hajón úszott

be művelődési házunk deszkáira. Nem
hiányozhat egyetlen férfinapi bálunkról
sem, ahol nem feltétlen a táncos lába,
hanem az általa összeszervezett nagy
mennyiségű tombolatárgy kápráztatja el
a bálozókat. A balástyai böllérnap fő
szervezőjeként néhány éve meginvitálta
helyi bölléreinket is, akik azóta minden novemberben felkeresik testvéreink
nagyrendezvényeit. A balatonakali delegációt Balástyán mindig Józsi fogadja, kíséri, szervezi szállását, ellátását.
Nem egyszer saját otthonában szervez
vendégfogadást, sátras ünnepet testvérei tiszteletére. Köszönjük barátságát,
jó szándékát, támogatását Balatonakali
irányába.

AKALI HALNAP és BÚCSÚI HORGÁSZTALÁLKOZÓ

Búcsúi horgászverseny eredménye
A szeptember 17-én megrendezett horgászverseny eredménye:
Utánpótlás kategóriában:
I. Meilinger Győző 840 gr, II. Tóth
Levente 400 gr.
Senior kategóriában:
I. Katona Gábor 3140 gr, II. Berényi
István 1300 gr, III. Part András 460
gr.

Felnőtt kategóriában:
I. Töreky Gyula 2000 gr, II. Szigeti
Szabolcs 1260 gr, III. Kiss Róbert
1120 gr.
Gratulálunk a helyezésekhez!
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Önkormányzatunk ez évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa
rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik
fel pályázati adataikat a csatlakozott
önkormányzatok pályázói az EPERBursa rendszerben. (Elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx). A személyes és pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Amennyiben van
mód hiánypótlásra, a pályázati kiíráson
azt is fel kell tüntetni. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak
az EPER-Bursa rendszerben igazolnia
szükséges. A nem befogadott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
b) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18.
§ (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek.
c) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz
két egymást követő tanulmányi félév (a
2016/2017. tanév második féléve és a
2017/2018 tanév első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév (a
2017/2018 tanév, a 2018/2019. tanév és
a 2019/2020. tanév).
d) A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az
önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mes-

terképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a
2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
„B” típusú pályázatra jelentkezők
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban az a
pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz
részt
– a Magyar Honvédség és a fegyveres
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik.
f) A pályázók a következő személyi és
egyéb adataikat kötelesek a pályázatban
megadni:
„A” típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve; születési helye és
ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel, felsőoktatási
intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése, telefonszám, e-mail cím. A pályázó
az intézmény, kar és szak/szakpár teljes
nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles
megadni.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési (leánykori) neve; születési helye
és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával iga-

zolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám, e-mail cím.
g) A pályázó szociális rászorultsága
igazolására köteles megadni a vele egy
háztartásban élők (a pályázó lakóhelye
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek)
egy főre jutó havi nettó jövedelmének
forint összegét.
i) Adatvédelem:
A pályázó pályázata benyújtásával
büntetőjogi felelősséget vállal azért,
hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi,
hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás vis�szavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
1) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati
űrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat és a Támogatáskezelő
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja,
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt
maga kezelje,
2) hozzájárul ahhoz, hogy a
Támogatáskezelő személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje,
3) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
4) hozzájárul továbbá a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatásra való jogosultság
ellenőrzése céljából történő továbbításához.
Balatonakali, 2016. október 1.
Németh Tünde jegyző megbízásából
Dr. Szabó Sándor s.k.
kirendeltségvezető

8 – 2016. OKTÓBER
Az égiek kegye mellett, remek időben
vonulhattak végig a falun október 8-án,
szombaton a jelmezesek, szüreti jár-
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Szüreteltünk
művek. A hangulat éppoly mosolygósra sikeredett, mint az időjárás. Minden
kedves lakónknak, segítőnknek köszön-
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jük, hogy telerakott asztalokkal várták a
felvonulók hadát, vagy éppen műsorral,
dekorációval színesítették a délutánt.
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XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2016. OKTÓBER – 9

PROGRAMSOROLÓ
Október 22. Alapítványi túra
Kedves Akaliak! Szeretettel várunk mindenkit az Alapítvány hagyományos őszi
falukerülő túrájára. Az idei program (tényleg csak) egy rövid, de annál izgalmasabb
séta, és a Művelődési ház udvarán zajló
meglepetés bográcsozás lesz. Időpont:
2016. október 22., szombat. Indulás: 14.00
óra, Művelődési Ház. Aki a sétán nem tud
velünk tartani, azt a Művelődési házhoz
várjuk a vidám, késő délutáni programra!
az Alapítvány csapata
A 2015-re vonatkozó személyi jövedelemadó 1%-ból 155.015,- Ft jött össze, amit
ezúton is köszönünk támogatóinknak!
„Balatonakaliért” Támogatási
Közalapítvány
Október 23., vasárnap 14,00 Ünnepi
műsor a Művelődési Házban a Pannon
Várszínház művészeitől.
Október 29., szombat Tökös nap a
Művelődési Házban. A Balatonakali
Községi Könyvtár október 29-én
„Tökös-délutánra” várja falunk apraját, s nagyjait. A hagyományhoz hűen
nagyszabású töklámpás faragás veszi
kezdetét a Művelődési Házban délután
15 órától, ahová szeretettel hívunk
minden ügyes kezű gyermeket, hogy
kifaraghassa az ősz legkülönlegesebb
töklámpását.
Október 29. Pontyfogó Horgásztalálkozó.
Kedves Horgásztársak! Egyesületünk
tagjai részére 2016. október 29-én,
szombaton horgásztalálkozót rendezünk. A találkozó helye: Balatonakali
Strand.
Program:
16:00–16:30 Regisztráció.
16:30–16:45 Technikai értekezlet, sorsolás.
16:45–17:00 Rajthelyek elfoglalása, felkészülés a horgászatra.
17:00–22:00 Horgászat.
22:00-től Mérlegelés, eredményhirdetés.
Vacsora 20 óra körül a horgászhelyeken.
Horgászni két bottal, botonként két horoggal lehet. A kifogott halat a mérlegelésig haltartó hálóban élve kell tartani.
Csak a méretes ponty számít bele az
eredménybe. Az érvényes horgászrend
szerint horgászunk, tehát a kifogott
pontyot a fogási naplóba azonnal be

kell írni. Csali és etetőanyag korlátozás nincs! A verseny három kategóriában kerül megrendezésre: utánpótlás,
felnőtt, senior.
Nevezési díj nincs. Díjazás: oklevél, serleg.
Tisztelt Horgásztársak és Horgász
Feleségek! Szeretnénk megkérni benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten süteménnyel és pogácsával támogassátok a találkozót!
Halban gazdag versenyt és kellemes időtöltést kíván az elnökség.
November 7., hétfő, este 18 órakor angol
és német nyelvtanfolyamok megbeszélése a Művelődési Házban.
Nov. 10., csüt., 11. péntek 17 óra Könyvtár
„CASTING” Karácsonyi műsor.
Kedves Gyerekek és Felnőttek! Idén is
közös ünneplésre készülünk, ezért
kérjük, hogy, aki közreműködésével,
munkájával, részt vállal a karácsonyi
műsorban, jelentkezzen a program@
balatonakali.hu-n vagy a művelődésszervezőnél, kollégáinál az ismert elérhetőségeken, vagy akár személyesen.
A színpadi műsor tematikájában a zene
köré épül, így, aki egy közös táncban,
hangszeres bemutatkozásban, a kórusban, de akár egyéb zenei vagy nem
zenei programban, a hagyományos
betlehemezésben részt venne, csatlakozzon a készülők csapatához.
November 11., péntek Márton napi lámpás felvonulás a Fék Üzletház szervezésében
November 11–12–13. Balástyai Böllérnapok. Ismét Balástyára készül az
Akali Böllérdelegáció. A hagyományos rendezvényre.
November 11-től kerül sor. Pénteken
a disznóvágó csapat már útra kél.
Szurkolni, böllérbálozni, kirándulni
hívunk minden kedves falubeli érdeklődőt is!
Az előzetes jelzések szerint indítunk,
szervezünk járműveket Balástyára,
ezért kérjük, mielőbb tudassák ilyen
irányú szándékukat, érdeklődésüket a
művelődésszervezőnél.
Igény szerint lehet már péntektől vasárnapig tartó (böllérbállal), szombat,
vasárnapi (böllérbállal), vagy csak
szombati kirándulásban gondolkozni.

Jelentkezés: program@balatonakali.hu,
Ihász Csilla.
November 19., szombat Édes Mézes.
Délután 15 órától Édes Mézes rendezvény lesz a helyi könytár szervezésében a polgármesteri hivatalban.
Megkezdődik a karácsonyi készülődés
mézeskalács sütéssel és díszítéssel.

November 25., péntek Erdélyi Kör
Egyesület programja a Polgármesteri Hivatalban: Löwey Lilla könyvbemutatója.

November 26., szombat Ádventi készülődés. November utolsó szombatján,
15 órától önt és kedves családját is
sok szeretettel várjuk a Balatonakali
Művelődési Ház nagytermébe,
ahol a Balatonakaliért Támogatási
Közalapítvány szervezésében ismét
megrendezésre kerül a közös „Adventi
készülődés”.
November 26., szombat Horgászbál.
Egyesületünk szeretettel meghívja önt
és kedves családját november 28-án,
szombaton, 20 órakor kezdődő hagyományos horgászbáljára. Helyszín:
Balatonakali Művelődési Ház. A részvételi díj tartalmazza a fogadóitalt és
a „svédasztalos” vacsorát. Italról és
süteményről mindenki maga gondoskodik. Éjfélkor tombola, tánc hajnalig…
Jelentkezés, bővebb információ Sárközi
Istvánnál, Tel: 06-70-557-15-35. (A
részleteket a bál előtt megtalálják a
hirdetőkön, a települési honlapon és
facebook oldalunkon.)
December 6. Mikulás várás. Művelődési
Házunk kedden várja majd kisvendégeit és a Mikulást, részletek később a
hirdetőkön, honlapunkon!
December 10. Karácsonyi vásár. Ismét
várjuk helyi termékekkel a karácsonyi
vásárba kedves vendégeinket! Terveink
szerint idén is lesznek jellegzetes helyi
borok, Balatonakali naptár a 2017.
évre, Akalifornia és horgászegyesületi
pólók, kézműves csokoládék, ékszerek, textíldíszek és ajándéktárgyak,
ingyen elvihető könyvek a vásári forgatagban! Várjuk a vásári portékát
kínálók jelentkezését is! (Ihász Csilla
művelődésszervező.) Ajándékozzon
Akaliból, Akaliról, Akaliért!
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A Balatonakali Sportegyesület hírei

A 2016/2017 szezon kupamérkőzésekkel kezdődött, augusztus 6-án Diszelre
látogattunk, ahol győztünk és tovább
jutottunk. Következett augusztus 13-án
a Káptalanfa SE, akiktől kikaptunk, így
búcsúztunk a Veszprém megyei kupából.
A csapat és az egyesület vezetősége
úgy döntött, hogy a hazai mérkőzéseket szombaton rendezzük a meghatározó játékosok folyamatos vasárnapi
elfoglaltsága miatt. Fontos volt, hogy az
eggyel magasabb osztályban is megfelelő eredményeket érjünk el és mindig a
legjobb összeállításban szerepeljünk.
Egy év szünet után 2016. augusztus
27-én 17 órakor futottunk ki először az
új, remekül előkészített HAZAI gyepre,
ahol igen népes szurkolótábor buzdított
bennünket a megújított padokról és az
állóhelyekről.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eredmények:
forduló Balatonakali SE – Révfülöp
NKSE 4:2
forduló Balatonszepezd ÖKSC –
Balatonakali SE 6:1
forduló Szigliget SE – Balatonakali
SE 3:7
forduló Balatonakali SE – Monostorapáti SE 4:0
forduló Káptalantóti LKE – Balatonakali SE 0:2
forduló Balatonakali SE – Dörgicse
SE 16:0

Az eredmények ismeretében kijelenthetjük, hogy a III. osztályban is megálljuk a helyünk, felvesszük a versenyt a
komolyabb játékos állománnyal rendelkező csapatokkal is.
Az Akali csapat jelenleg a második

helyen áll egy ponttal lemaradva az első
helyezett Balatonederics mögött.
Fordulók:
7. forduló Balatonszőlős SE – Balatonakali SE 2016.10.19 15.00.
8. forduló Balatonakali SE – Balatonederics SC 2016.10.15 15.00.
9. forduló Zánka SC – Balatonakali SE
2016.10.22 14.00.
10. forduló Balatonakali SE – Nemesvita
SE 2016.10.29 13.30.
11. forduló Nemesgulács SE – Balatonakali SE 2016.11.06 13.30.
12. forduló Balatonakali SE – Lesenceistvánd SE 2016.11.12 13.00.
13. forduló Diszel SE – Balatonakali SE
2016.11.20 13.00.
Minden mérkőzésre szeretettel várjuk a
lelkes szurkolóinkat!
Tóth Gyula

KÖNYVTÁR
Kedves Könyvtárlátogatók! Ebben az
évben is nagy látogatottságnak örvendett
Strand-könyvtárunk, bizonyítva ezzel,
hogy jól használjuk fel a Balatonakali
Önkormányzat támogatását.
Ezúton is megköszönöm Olvasóink-

nak, hogy évről évre kihasználják a lehetőséget, felkeresik könyvtárainkat.
Figyelmükbe ajánlom hagyományos
őszi programjainkat:
Október 29-én Tökös-délutánon várjuk a faragó kedvű gyerkőcöket, majd

november 19-én a hagyományos mézeskalács sütés következik, az Édes-Mézes
program keretében.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt közösségi programjainkra!
Kovács Ágnes könyvtáros

Művelődési házunk programjai
Hétfő 17,00–19,00 nyugdíjas klub
(Hegedűs Dezsőné 06-70-414-7730).
9,30–10,00 Ringató. Kéthetente hétfőnként. Következő időpont október 24.
(Heizerné Szabó Boglárka 06 20 442
0169).

Kedd 15,15–16,00 Nyugdíjas torna
(Bolla Erzsébet, gyógytórnász)
16,30 –19,00 ping-pong (Felleg Gábor)
Csütörtök 18,00–19,00 Gerincjóga
(Biró-Benke Erika 06 70 329 4563)

Barbi féle torna aerobik / kardió tréning
hetente egy alkalommal.
Az aktuális időpontokat keressék honlapunkon.
(A torna változó napokon van.).
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Egymillió forint támogatás
a IV. Balatonakali Bor- és Zene Fesztiválra
Rendezvényünk már javában lezajlott,
amikor értesítést kaptunk a Nemzeti
Kulturális Alap Kulturális Turisztikai
Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumától,
miszerint a negyedik Balatonakali Bor
és Zene Fesztivál megrendezésére
1.000.000.- Ft-ot ítéltek meg.
Programunk július 30. és augusztus
30. között zajlott. Fényképes beszámolóink jól mutatják, hogy az egyes rendezvények külön-külön is sikeresek voltak.
A világ legkisebb gitárfesztiválja nyitotta a programok sorát, melyek elsősorban
templomainkban zajlottak, mindig teltházzal, amely a korlátozott nézőszám
mellett, persze nem különös.
Az egyik legjobb hangulatú koncert
kétségkívül a két templom által határolt „színpadon” valósult meg, mely
a Bortörténeti kiállítás megnyitójához
párosult.
Bortörténeti kiállításunk nagy népszerűségnek örvendett, mind a látogatók,
mind a kiállítandó tárgyakat felajánlók
körében. Valamennyi felajánlást még
egyszer tisztelettel köszönünk!
Az ellilant évek szőlőhegyén” című
bortörténeti kiállításunk emlékkönyvéből:

„Gratulálok a kiállítás megálmodóinak, a remek kezdeményezés elérte
a célját, hiszen jó sok akalit sikerült
bevonni egy közös kiállítás létrehozásába. Köszönöm a kiállítás berendezőinek
munkáját, jól érthető és egyben látványos felvillanását adják a szőlőhegyi élet
valaha volt képének. Gratulálok!”
Törő Balázs
„Nagyon szép kiállítás igazi korabeli eszközökkel és vicces falvédőkkel.
Nagyon tetszett!”
Kucsera András és Horváth Anikó
„Köszönjük, hogy még megszervezik,
és megmutatják a hagyományokat. Még
nagyon sokáig őrizzék meg ezt az akaratot, hogy láthassuk a múltunkat.”
Benezei Istvánné
Nagyszínpadi estjeink
A Pannon Várszínház A Dzsungel
könyve előadását csak az esőnapon tudtuk megrendezni, de a sikert ez szerencsére nem csorbította, a látogatói létszámot sem csökkentette. A produkcióra
több mint háromszázan váltottak jegyet.
A Hooligans jubileumi nagykoncertje
ennél nagyobb látogatói számot ered-

ményezett mintegy 600 belépő megváltása mellett, főleg a jegypénztár zárását
követően teltházas, jó hangulatú koncert
részesei lehettünk.
A program keretében, nem csak
augusztusban, bortúrák zajlottak településünkön, szőlőhegyünkön.
Első alkalommal rendeztünk zsíroskenyér partyt az évek óta egyre kevesebb
érdeklődőt megmozdító főzőverseny
helyett, sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az utolsó morzsáig, kenyércsücsökig, minden elfogyott, a délutáni
szakadó eső dacára sokan voltak kíváncsiak a partyra, Bebére és az utcabálra. A
visszajelzések megerősítenek bennünket
abban, hogy a jövőben se mellőzzük
ezeket a fantáziadús zsírosdeszkákat és
kísérő programjainkat.
Köszönjük, akik velünk tartottak ezen
a nyáron, köszönjük az NKA támogatását!
Találkozzunk, fesztiválozzunk jövőre
is együtt!

LEVENDULA HÍRCSOKOR
A Levendula Nyugdíjas Klub október 3.-ával újból várja minden hétfőn az
érdeklődő időseket. A májusig tartó időszak programtervei között szerepel többek
között kézműveskedés. A készült tárgyak egy
része a karácsonyi vásáron talál gazdára.
Meghívott vendégeink – egyeztetés után – a
volt akali orvost, Dr. Józsa Tivadar urat, és
a jelenlegi háziorvost Dr. Balla György urat
vendégül látni egy beszélgetős estére . Az
esős idők végeztével közkívánatra a veszprémi Állatkertbe tervezünk sétát. S ha már
Veszprémben vagyunk, körbejárjuk az óvárost
és nevezetességeit.
Kártyás csoportunk szívesen fogadna a
jelenlegi kártyázok közé újakat.
Tervezzük hogy Húsvét környékén meg-

hívjuk a köveskáli tojást író asszonyt egy kis
bemutatóra, oktatásra.
Persze nem marad ki egymás név- és születésnapjának megtartása.
Szintén nagy siker a pizzasütő est, amikor
a feltéteket a tagok, a pizzaalapot Hudák
Józsefné Éva és jómagam süti.
Az ünnepek sorából nem maradhat ki a
Télapó, amit már évek óta a FÉK Étteremben
ünnepeljük.
Keddi napokon gerinctornán veszünk részt,
ami negyed 4-kor kezdődik. Szakképzett
gyógytornász tartja.
Ha programjaink közül bármelyik tetszett,
akkor szívesen látunk nyugdíjas vagy akár
még aktív barátunkat a sorainkba.
Hegedűs Dezsőné

Unitárius találkozó Erdélyben

A Kövend településsel kialakult testvértelepülési kapcsolat révén
Kemendy Miklós, a Balatonakali Erdélyi
Kör közreműködésével támogatást szerzett a Kövendet is magába foglaló erdélyi Unitárius szervezet rendezvénysorozatának szervezésére, megtartására. Az
augusztus 20-i Unitárius találkozó e rendezvénysorozat része volt.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés:
Gratulálunk Sövény Fruzsina és Sövény Bence kislányához, Borsika Annához.
Házasságkötések:
Gratulálunk ifjú házasainknak, sok boldogságot, bő gyermekáldást kívánunk
Süle Gábornak és Szöcs Krisztinának, Horváth Timeának és Madarász Péternek,
Gyarmati Antalnak és Boros Tündének. Kéri Klaudiának és Szédeli Lászlónak.
Halálozás:
Búcsúzunk Móró Ferenctől, nyugodjon békében!

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet minden negyedik vasárnap 11 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

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

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: 12–26, 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
2016. okt. 24-től H-Szo. 6-19. V. 6-14.
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Okt. 24-től: H-Cs: 8-20, P. 10-21, Szo: 8-21, V: 8-20
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

