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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Egyre közelebb kerülünk a karácsonyhoz, lázasan várjuk a szenteste
eljövetelét. Igyekszünk a végére járni
azon dolgainknak, melyeket még erre az
évre terveztünk.
A munkánk során sincs ez másként,
hisz akkor tudunk egy kicsit ráhangolódni az ünnepre, ha már nem nyomasztanak
a le nem zárt ügyek. Így év vége felé, ha
sikerül befejeznünk egy nagyobb ügyet,
projektet, mindig úgy fogom fel, hogy
idén karácsonyra is sikerült valamit adni
Balatonakalinak.
Masnit ugyan nem tettünk a csomag tetejére, de remélem, sokunkat tesz
boldoggá a Mag-Tár-Ház és a Balaton
utca megújult formája. Büszke vagyok
képviselő társaimra, akik az év elején is
gondosan figyelnek arra, hogy döntéseikkel támogassák azt a fejlesztést, ami
által jelképes karácsonyfánk alá minden
év karácsonyára kerül valami szép ajándék. Köszönettel tartozom a település
közössége nevében azon kollégáinknak,
akik a karácsonyra szánt ajándékhoz
szükséges forrás megteremtésén, majd
a támogatások elszámolásán dolgoznak,
rendszerint munkaidőn túl. Továbbá jó
szívvel köszönöm azoknak is, akik lapáttal, gereblyével és két kezük munkájával

aranyozzák be a végeredményt évről
évre.
A jól elvégzett munka után, hamarosan
jön az az idő, amikor pár napra igyekszünk elfeledni az elmúlt év nehézségeit.
Igyekszik mindegyikünk egy kicsit a
családra koncentrálni. Végiggondolni,
hogy szeretteinkért idén mit tettünk és
főként azt, hogy még mi mindent tehetnénk meg.
Bízok benne, hogy sokaknak megadatik az az öröm, hogy legalább egy pár
csendes napot tölthessen szeretteivel.
Mindenkinek szüksége van arra, hogy
egy kicsit el tudjon csendesülni ebben
az időszakban és saját hitvallása szerint
megélhesse karácsony szent ünnepét.
Örömökben teljes, szeretteik körében
egészségben eltöltött, karácsonyi ünnepeket kívánok, minden kedves helybéli
lakosnak és üdülőtulajdonosnak egyaránt!
Koncz Imre polgármester
k
Települési
tüzelőtámogatás
A szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II. 27.) számú helyi rendelet 12. §-a
alapján a rászorulók részére a téli fűtés
biztosításához, természetbeni ellátás for-

májában ingyenesen tűzifa vagy szén
adható. Az a személy részesíthető e
támogatásban, akinek háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb 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 háztartásonként
legfeljebb 5 m3 tűzifa, vagy 10 q szén
formájában biztosítható. A szociális
célú tűzifa/szén igényeket kérjük, január
15-ig leadni a Hivatalban.
k
Hirdetmény Bursa
Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatára
Balatonakali község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. november
27-én tartott ülésén a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatára az
„A” típusú pályázatot benyújtó 2 diák
támogatását megszavazta.
Nem támogatott, ill. érvénytelen
pályázat nem volt.
Támogatás mértéke 5.000,- Ft/hó.
Koncz Imre polgármester

Forrásteremtés, pályázatfigyelés
2018-ban településünkön
Pályázati hírek- 2018:

pályázati forrás

projekt név

összeg

teljesülés foka

1

TOP
(területi
operatív program)

Balatonakali
vízkár-elhárítási
tervének végrehajtása keretében –
a sorozatos elöntések miatt
halaszthatatlanná vált csapadékvíz
elvezetés fejlesztése

megítélt:71 271 187

közbeszerzés, 1. mérföldkő, előleg,
munkaterület átadás, közbeszerzés
utóellenőrzés lezajlott, 30 %-os
készültség a beruházásban

2

VP (vidékfejlesztési Balatonakali generációk és megítélt:28 854 965
támogatás)
civilek MAG-TÁR-Háza
Új támogatási szerződés,
nagyobb
támogatási
intenzitás: 32.605.237.-

közbeszerzés, előleg kérelem,
támogatási szerződés módosítás,
közbeszerzés
utóellenőrzés
lezajlott, 1. kifizetési kérelem
elfogadva

3

TOP
(területi
operatív program)
Óvoda fejlesztés

igényelt: 68 946 874

beadva,
Hp
beadva-2017.
augusztusban- 2018:ÁLL

4

erdei
ökoszisztémák igényelt: 77 450 807
VP (vidékfejlesztési Az
térítésmenetesen
nyújtott
támogatás)

beadva: 2017. július 31. 2018.: Hp,
Hp kiegészítés, adategyeztetés
(április)

KEHOP

beadva: 2017.márciusban, HP,
tisztázó kérdések, 2018: várólista

A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével.

közjóléti funkcióink fejlesztése

5

Balatonakali megújuló
közösségi szemlÉlete

igényelt: 4 997 814
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6

EFOP

7

BFT
(Balaton Akali Halösvény fejlesztése
Fejlesztési Tanács)

igényelt:12.033.990.-

8

Bethlen Gábor Alap

Jubiláló testvérek-kézfogás

igényelt:
1.795.000.- beadva: 2017. dec, szerződéskötés,
elnyert:850.000.projekt-projektmenedzsment
ellátása, beszámoló, elszámolás
megküldése: 11.16.

9

Együttműködésekkel
kiegészülő
termelés-,
szolgáltatás-,
illetve
kínálatfejlesztési, -bővítési
fejlesztések,
tevékenységek támogatása
felhívás
keretében
Turisztikai
kínálat
színvonalának
és
összehangolásának
erősítése- VP6-19.2.1.-281-17

”Balatonakali
Szabadtéri
Színpad,
Templomok
tere
turisztikai fejlesztése”

igényelt: 3.000.000.-

10

Együttműködéseket segítő
rendezvények támogatása
felhívás
kódja:
VP619.2.1.-28-4-17

MAG-TÁR-Ház-i Találkozások

igényelt: 500.000.-

beadva: 03.27., Hp, Hp. kieg, majd
visszavonás-új beadás-adminisztr.
hiba miatt: 10. 26.

11

Társadalmi aktivitást és a
helyi identitást erősítő
közösségi terek, ifjúsági-,
közösségiés
vidékfejlesztési
bázispontok
kialakítása,
fejlesztése,
és
infrastrukturális
hátterének
bővítése
felhívás
kódja:
VP619.2.1.-28-2-17

Generációk és civilek Mag-TárHázban
ifjúsági,
közösségi
bázispont kialakítása

igényelt: 3.000.000.-

beadva:03.28., Hp, Hp kiegészítés,
visszavonás-új beadás

12

EON adventi
pályázat

Akali Advent 2018

igényelt: 500.000.-

beadva: 11. 09., elutasítva

13

EFOP-Közalapítvány

Akali Együtt!

24.972.375.-(osztva
3/2018-ra)

projektmenedzsment feladat ellátás

14

Leader …

5.000.000.-

folyamatban dec. 31-ig

Humán források fejlesztése
térségi szemléletben

program

k
Lakossági
Széchenyi logo
hulladékszállítás
2018. október 16-ával kezdődő héttől
2019. áprilisig, pénteki napon történik a
lakossági szemétszállítás a településen.
Szelektív hulladék: minden hónap
harmadik hét kedd, ezek lesznek a szállítási napok: december 18., január 15.,
február 19.
A szolgáltatási területen a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként a Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
honlapján a hulladékszállítási menetrend
menüpont alatt megtekinthető.
k

konzorcium, ránk eső rész: beadva:2017.
március,
Hp,
29 837 051 Ft
tisztázás,
támogatási
értesítő,
szerződéskötés, 2018. január 1-től
projektmenedzsment, projekt, 1.
kifiz, változás bejelentések

új igény:5.000.000.-

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÜNNEPI
NYITVA TARTÁSA
ÉS 2019. JANUÁRI PROGRAMJA
Művelődési házunk december 23-tól
január 1-ig zárva tart, kivéve szakkörök
alkalmával.
Január 2-től a következő állandó foglalkozásokkal várja kedves vendégeit:
Hétfő: 17,00-19,00 Nyugdíjas Klub
Kedd: 14,45-16,00 Nyugdíjas torna.
Szerda: 17.00-18.00 Gyermekjóga
(01. 09-től)
18,00-19,00 Csoportos fittness óra
17.00-19.00 Német nyelvtanfolyam
Csütörtök: 14.45-16.00 Nyugdíjas torna
17,45-19,00 Jóga
Péntek: 18.00-20.00 Angol nyelvtanfolyam.

beadva: 2017.október, HP2018:
döntés,
támogatás,
megvalósulás,
projektmenedzsment,
elszámolás.

beadva: 2018. 03.20, visszavonva
és újból beadva: 08.30.(3M helyett
5 M-t lehetett kérni)

k
Balatonakaliért
Támogatási Közalapítvány
Tisztelt Adózó Állampolgár!
A „Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány” nevében szeretnénk megköszönni támogatásukat!
Örömmel adhatjuk hírül, hogy a 2017.
évi szja bevallások után az 1%-os támogatás összege Alapítványunk részére
272.947- Ft volt. A befizetett összeget az
alapító okiratban meghatározott célokra
használjuk. Kérjük, továbbra is támogassák célkitűzéseinket és a jövőben is
vegyenek részt rendezvényeinken!
Balatonakali, 2018. december 3.
Támogató segítségüket köszönve:
az Alapítvány kuratóriuma
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PROGRAMSOROLÓ
December 22., szombat: 17.00 Karácsonyi műsor, ünneplés, szeretetvendégség a Művelődési Házban és udvarán. A
4. Adventi gyertya közös meggyújtása a
Templomok terén.
Január 5., szombat: Újévi Lencsegulyás party a Fék Üzletháznál.

12., szombat: Disznóölés 8,00-20,00
óráig a Művelődési Házban, és udvarán. Szervező: Balatonakali Község
Képviselő-testülete.
23., hétfő: Magyar Kultúra Napja a
Művelődési Házban. Szervező: Balatonakali Községi Könyvtár.

26., szombat: Borfőző verseny és
Fánkbál a Fék Üzletháznál.
Február 2., szombat: Farsang,
Művelődési Ház, önkormányzat.

Az elmúlt évek valamennyi beszámolójában utaltam arra, hogy Művelődési
Házunk kötelező nyitva tartása teljesül,
(mint többfunkciós szolgáltató központ
a heti 25 órás minimál nyitva tartást kell
hoznunk, mint közösségi tér a heti 3 nap,
min. 4 órát) továbbá az épület kihasználtsága folyamatos. A közösségi programok mellett családi eseményeknek,
gazdasági tevékenységet folytatóknak is
biztosítunk helyet, lehetőség szerint.
Idén sem volt másképpen a kihasználtság, azaz egymás után jönnek a csoportok, művelődni, sportolni vágyók.
Idén ezt a nyelvtanulók széles körével is
bővítettük. Legégetőbb problémát tehát
a kicsinek bizonyuló közösségi tér, termek „túlzsúfoltsága” jelenti évek óta. A
probléma megoldódni látszik: Mag-TárHázunk karácsonykor már megtekinthető, „örülhető” lesz, használatba vétele a
2019-es év legfontosabb feladata.
Terveink között szerepelt az idei évre
a Mag-Tár-Házi Találkozások programsorozat elindítása, számokkal is alátámasztva, mondhatjuk, hogy sikeres
rendezvényt indítottunk útjára. Ennek
természetesen anyagi és személyi feltételek is kedveztek, hiszen 2 plusz munkatársam és a Közalapítvány pályázata
által rendezvényekre szánható összeg,
ezt lehetővé tette. A korábbi hagyományos fesztiváljaink idén is rendre,
sikerrel folytatódtak, amely egyik fő
célkitűzésünk volt ez évre.
Egyik kiemelt feladatunk volt a
kövendi testvériség 10 éves évfordulójának megszervezése, együttműködve az
Erdélyi Körrel. Ezt sikeres pályázati forrással sikerült könnyedén teljesítenünk.
A közösségi műsorok szakmai munkájának segítésére is adódott lehetőségünk,
elsősorban anyagi; a kórus szakember
vezetőt kapott, de volt alkalmanként

táncoktatói segítség, és a karácsonyi
műsort csak nekünk írták-dramatizálják,
szakember vezényli, Szeles József mv.
(mint vendég) tevékenykedik karácsonyi
társulatunknál.
Kiemelt öröm a helyi értéktáras előremozdulás, melyen Törő Balázs kollégánk dolgozik, forrást is teremtve hozzá:
nyertes Hungarikum pályázatával.
A 2018. évi rendezvények esetében
még tart a Balatonakaliért Támogatási
Közalapítvány 24.973.375 forintos projektje az Akali Együtt pályázat keretében. Részben az önkormányzati programokat megtámogatva, (Erős ember
verseny – ifjúsági klubbal együttműködve, Tökös nap, Idősek Napja, Szent
Iván éj, egy nyári ingyenes nagykoncert
a Balatonakali Bor és Zene Fesztiválon
Marót Vikivel, Tavaszi szemétszedés,
Szüreti felvonulás, Alma koncert), részben más, helyi szervezeteket erősítve.
(Focikupa, Horgász családi nap, Borhét,
Mandulavirágzás rendezvénye, Májusfa
állítás és kitáncolás.)
A közalapítvány saját hagyományos 4
rendezvénye változatlanul az évi 2 túra,
pünkösd előtti szomszédolás és adventi
készülődés.
A Levendula Nyugdíjas Klub vezetése kicsit ugyan megváltozott, jelenleg
vezető nélküliek, ifjúsági referensünk,
önkéntes koordinátorunk, ill. művelődésszervezőnk látja el a csoport működtetését… Keressük a mozgatórugót.
Összesen 78 alkalommal szervezett
önkormányzatunk civiljeink, partnereink
programokat ez évben. A rendezvények
időtartama összesen 241 órát tesz ki –
hasonló a korábbi évek teljesítéséhez.
(2014-ben 197 óra volt, 2015-ben 214
óra, 2016-ban 235 óra, 2017-ben 220
óra).
Napközis táboraink a nyári szünidő-

ben 4 turnusban várták a gyerekeket,
összesen 20 napra 160 órányi programot
és gyermekfelügyeletet biztosítva (64
fő). A horgászegyesület munkája idén
is elismerést érdemel, több, mint 20 főt
tanítgattak-neveltek a balatoni horgászatra, közösségi életre ezen napközis
táborainkon túl.
Személyi feltételek:
A közművelődési feladatok ellátására
a törvény szakirányú középfokú végzettséget ír elő. Ezt túlteljesítjük végzettség
tekintetében, továbbá egy-egy fő közösségi és ifjúsági munkatárssal (EFOP
pályázat). Nélkülük ez az év nem ment
volna, ezt túlzás nélkül kijelenthetem,
legalábbis nem ilyen széles spektrumon.
A továbbiakban felsorolt kollégáink
munkáját újságunk hasábjain keresztül
is megköszönöm:
– Hang- és fénytechnikus: Januárban
felmondott hang technikusunk, így pótlására gyorsan kellett megoldást találnunk
a nyüzsgő próbaidőszakra: nagyvázsonyi segítség érkezett, emellett programütközés esetén külső szakember is segíti
munkánkat.
– Település-üzemeltetés, „fizikai”
személyzet: A csapat mindent megtesz,
igyekszik a háttérfeladatok ellátásában,
de kevesen vannak, kiestek a közmunkás
kollégák nagyrészt, így leterheltek, de
esetünkben nyáron is helyt álltak, kisebb
tolt feladatok akadnak.
– Biztonsági személyzet: Különösen a
nagyszínpadi eseményeknél, de művelődési házunkban is előírás, ebbéli működésünk olykor hiányos. A Polgárőrség
segítsége hatalmas, nagy köszönet érte,
de nem feltétlen tudnak mindenhol megjelenni.
– Takarítás, nyitás, plakát, szórólap,
újság kihordása: (háttér feladatok ellátása) Ez korábban egy kézben valósult

A programváltoztatás joga fenntartva!

Művelődési házunk tája a 2018-as esztendőben
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meg, jelenleg igencsak saláta megoldással dolgozunk, ez még a jövő évi
megoldandó problémák között marad. A
közösségi terek nyitása-zárása, túlórák,
takarítások megoldása nem zökkenőmentes, ezt jövőre egy közösségi térrel
megtoldva, még félelmetesebbnek tűnik
a feladat.
– Strand közösségi tere, animáció,
programok hirdetése: A strandi programok felől mindig nyugodt lehettem,
együttműködésük messze a leggördülékenyebb valamennyi felsorolt személyi
feltétel esetében.
– Nyári, szezonmunkások, diákok:
Diákmunka keretében foglalkoztatottak
száma: 4 fő, ők a meghirdetett és támogatott diákmunka program kereteiben
dolgoztak nálunk, egy-egy hónapot, ill.
1 fő esetében 2 hónapot. Bérezésük
100%-ban támogatásból valósult meg.
3 fő teremőr szerepelt költségvetésünkben, ezt a régi iskola, kiállító terem és
tájház teremőri feladatainak ellátásaira
terveztük. A forrást nem használtuk fel
teljesen, hiszen a támogatott diákmunka
miatt diákokat alkalmaztunk kb. egy
hónapig a tájházban és a kiállító teremben is.
Foglalkoztatottjaink: 3 fő, 2 nyugdíjas, 1 diák. Gyermektáboraink napközis
tanító nénije az évek óta nálunk önkéntes
dolgozó.
– Csoportjaink, szakmai vezetőkkel:
gerinctorna, jóga, fittness, gyermekjóga,
ping-pong, angol, német, informatika,

„saját társulat” színész-rendező, közösségi műsor betanítással, kórusvezető,
énektanár.
Valamennyiük munkáját még egyszer,
az adatvédelmi törvény miatt nem név
szerint, ezúton is köszönöm!
Infrastrukturális feltételeink az alábbiak szerint javultak:
2017. év végén a művelődési ház
konyhája, öltözője megújult, megszépült.
2018: Laptopok beszerzése a
Közalapítvány (5 db) által és 5 db számítógép az önkormányzat EFOP-os forrásaiból, ebből közművelődési célokra 1
db. Projektor és hordozható vetítővászon
beszerzése. (1-1 db).
Sajtó megjelenéseink, marketing, reklám tevékenységünk:
Akalinfo kiadványunk, honlapunk,
facebook oldalunk működik, él, de sajnos újságunk tájékoztató volta nem tud
emelkedni, bővülni, információáramlás,
érdektelenség hiányában. Legutóbbi
újságunkban elhelyezett kérdőívvel
kiegészítve próbáltunk reflektálást szerezni munkánkról a település lakóitól,
erről is olvashatnak újságunkban.
Pénzügyi adatok:
Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, az
előirányzatban tervezett összesen nettó 8
M forintot programjainkra, szolgáltatásokra elegendőnek bizonyult. Ez nyilván
csak a Közalapítványos finanszírozás
miatt, hiszen minden szolgáltatás, fellépti díj emelkedett, ez várható a jövő évben
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is. A nettó 3 M forintos bevételi oldalt
túlteljesítettük, 3,8 M-val, amit a kiadási
oldal hiányosságaira tudunk fordítani.
Többletbevétel a Marót Viki koncert
megszervezésre irányuló megbízatás is
a Közalapítvány részéről (ugyanakkor a
kiadási oldal tartalmazza a koncertszervezés valamennyi költségét is).
Valamennyi kedves lakónknak, rendezvényeink segítőinek, látogatóinak
megköszönöm részvételüket eseményeinken, kellemes ünnepeket és programokban gazdag, boldog új esztendőt
kívánok, Kovács Réka ifjúsági referensünk és Törő Balázs koordinátorunk
nevében is!
Ihász Csilla
Mag-Tár-Házi
találkozások
Mag-Tár-Házi találkozások elnevezésű programsorozatunk idei utolsó előadása is nagy sikert aratott.
Szépszámú közönség előtt tartott
remek, lélekemelő élménybeszámolót a Hazajárók két főszereplője, Jakab
Sándor és Kenyeres Oszkár, akiknek
rengeteg poénnal fűszerezett előadása
nem csak mosolyt, hanem komolyabb
vizekre evezve néha bizony könnyet is
csalt a résztvevők szemébe.
A sorozat 2019-ben már a megújult
Mag-Tár-Házban folytatódik, mely épületet első alkalommal a december 22-i
karácsonyi műsor alkalmából tekinthetjük meg.
T. B.

Legutóbbi találkozásunk – még Mag-Tár-Ház nélkül
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Válaszoltak Akaliért

Köszönjük azoknak, akik kitöltötték
az előző számunkhoz mellékelt kérdőívet! Sajnos nem voltak sokan, mindös�sze húsz darab kérdőívet kaptunk vissza
– nekik úgy hálálnánk meg aktivitásukat,
hogy a kérdőívekért kapott kuponokkal
az ígért kedvezményes belépés helyett
ingyenesen látogathatják az összes, jövő
nyári rendezvényünket. Aki a leadott,
kitöltött véleményéért a 22-es számú kupont kapta, boldog tulajdonosa
egy 10.000.- Ft értékű utalványnak is,
melyet pénztárunkban vehet át (ügyfélfogadási időben).
Gratulálunk, és köszönjük!
Reméljük ez az alacsony szám nem
a falu életére vonatkozó érdektelenségről, hanem sokkal inkább arról tanúskodik, hogy minden a legnagyobb rendben
halad a maga útján…
A reakciókból kisejlik, hogy a válaszadók alapvetően elégedettek településünk működésével és kulturális életével,
ugyanakkor számos javaslatot, ötletet
osztottak meg a „hogyan továbbról”,
melyek java része összecseng a faluvezetés – ezidáig is több ízben hangsúlyozott – elképzeléseivel.
A megvalósítandó fejlesztési javaslatok közül kiemelkedett a Kossuth utcai
„főtér” rekonstrukciójának kérdése,

melyet a terület vízelvezetésének rendezéséig nem lett volna értelme elkezdeni,
ám az épp napjainkban zajló, mindenki által figyelemmel kísért csatornázási
beruházás elkészülte után már ennek
sem lesz akadálya, bízunk benne, hogy
erre is sikerül majd pályázati forrást is
keríteni. Többen jelezték a világháborús
emlékmű rendbetételének szükségességét, mellyel kapcsolatban kiemelnénk,
ahogy arról már több ízben is beszámoltunk: pályáztunk az emlékmű felújítására, az első elutasító válasz után újra
próbálkoztunk, reméljük ezúttal a mi
terveinket is támogatja majd a pályázatot
kiíró szervezet.
Minden felvetésre nem áll módunkban
reagálni, pl. a Csordás-úti nyaralótelep
utcáinak rendbetétele, forgalomlassító
lehetőségek kialakítása a 71-esen, lejáró
a temető északi kiskapujához, járdák
helyrehozatala, „szemét kérdés”, kerékpárút Dörgicsére, a strand tisztasága,
stb. Ám a válaszokat összesítve, minden
illetékeshez (polgármester, képviselők,
jegyző, faluüzemeltető, strandgondnok,
könyvtáros, az Alapítvány kuratóriuma)
eljuttattuk, így ki-ki a maga hatáskörében tudja azokat elemezni, a későbbiekben az ötletekre reflektálni, azokat
hasznosítani.

Külön öröm, hogy a kulturális és
szabadidős programokat érintő kérdések
mennyire megmozgatták a válaszadókat.
Hogy konkrétumokat is hozzunk:
nyári nagykoncertjeink esetében ugyan
igyekszünk minél népszerűbb és „frissebb” zenekarokat meghívni, ám be kell
látnunk, hogy településünk lehetőségei
végesek, így az akár 3-5 millió forintra
is rúgó sztárprodukciókat – Quimby,
Kowa, Rúzsa Magdi stb. – egyelőre nem
áll módunkban meghívni, de a forrásokat
folyamatosan keressük mindezek finanszírozhatóságára.
A Mag-Tár-Házi találkozások esetén
is számos nagyszerű előadó neve merült
fel – közülük Bagdy Emőkét vélhetően
márciusban köreinkben is üdvözölhetjük
majd –, bízunk benne, hogy a következőkben is az akaliak minél szélesebb
réteget sikerül majd megszólítanunk
vendégeink által.
Végezetül biztatjuk önöket, hogy
lehetőségeik szerint legyenek aktív
részesei községünk életének, tegyünk
mindannyian hozzá településünk fejlődéséhez, ahhoz, hogy Akalit továbbra is
egy rendezett, jól működő településnek
mondhassuk.
Törő Balázs

A Levendula Nyugdíjas klub tagjai rég
nem látott létszámban gyűltek össze, hisz
meglepetéssel készültek: eddigi
vezetőjüket, a klub motorját és lelkét, azaz Hegedűs Dezsőné Marika
nénit köszöntötték, aki majd egy
évtizedig szervezte, koordinálta a
klub életét, programjait.
A süteményektől roskadozó
asztal mellett sorra hangzottak
a köszöntők, melyből az önkormányzat sem maradhatott ki.
A polgármester úr kiemelte: bár
a nyugdíjas klub nem hivatalos
egyesület, mégis, tagjai, a település életének és rendezvényeinek
egyik fő motorjai, amit nem lehet
elégszer megköszönni és meghálálni. Természetesen a klub további működéséhez is minden feltételt
biztosít és segítséget megad a település vezetése.
Bízunk benne, hogy sikerül vala-

ki, vagy valakik személyében megtalálni
Marika néni „utódját”, és a hétfői alka-

lomhoz hasonló létszámmal folytatódik
a Levendula Nyugdíjas klub élete.

Köszönjük, Marika néni!
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Szentendrei kirándulás

A „Balatonakaliért” Támogatási
Közalapítvány pályázata jóvoltából,
Törő Balázs szervezésében nagyon jó
hangulatú kétnapos kiránduláson vehettünk részt októberben.
13-án reggel lelkes csapat gyűlt össze
a polgármesteri hivatal előtt, hogy buszra szállva elinduljunk Szentendrére.
Útközben, hogy minél több látnivalót
megcsodálhassunk, megálltunk a zsámbéki premontrei templomnál. A román,
és gótikus maradványokat Antal Zsuzsa
jóvoltából, szakszerű idegenvezetés mellett tekinthettük meg.
Utunkat folytatva, a déli órákban
érkeztünk meg Szentendrére, ahol Varga
Károly, és kedves felesége Ágnes fogadtak bennünket, finom pálinka, és házi
birsalmasajt társaságában. A pár a közelmúltban vásárolt Akaliban pincét, és
szőlőbirtokot, s így felajánlották, hogy
elkalauzolják a csoportot lakóhelyükön.
Ágnes nagyon felkészülten, a helyi lakos
lokálpatrióta szemszögéből mutatta be

Szentendre belvárosát, s így bizonyára olyan információkat is megosztott
velünk, amit csak az itt élők ismernek.
Annyira jól sikerült ez a séta, hogy
sokunkban megfogalmazódott, hogy ide
vissza szeretnénk térni, hogy alaposabban is megismerjük a várost.
Az este közeledtével folytattuk utunkat Visegrádra, ahol egy kellemes, családias üdülőben szálltunk meg. A vacsorát,
és a másnapi reggelit is itt fogyasztottuk
el, majd a busz felvitt bennünket a csodálatos Fellegvárba. Itt az összes lépcsőt megmásztuk oda-vissza, és nagyon
érdekes kiállításokat tekinthettünk meg.
A csodálatos kilátás mindenkit fényképezésre csábított, ennek eredményeit a
közösségi oldalakon is láthattuk.
Kedves meglepetésként a szállásadónktól egy fagylalt meghívást kaptunk, úgyhogy a Szentendrére indulás
előtt még visszagurultunk ezt elfogyasztani.
Következő úticélunk a szentendrei

skanzen volt, ahol kisvonattal jártuk
végig a különböző tájegységeket bemutató kiállítóhelyeket.
Egy autentikus Jászsági csárdában
fogyasztottuk el ebédünket, majd egy-két
órát szabadon barangolhattunk, felkeresve a még felfedezésre váró érdekességeket. Valószínűleg hozzánk legközelebb
a Balaton-felvidék néprajzi-építészeti
értékeit bemutató házcsoport állt, külön
kiemelve a Csoda-pajtát. Az egész skanzenben talán ez volt a legjobban összeállított kiállítás.
Sajnos már csak a hazaút volt hátra,
de mindannyian szép emlékekkel térhettünk haza.
Nagyon tartalmas hétvége volt, nem
csak jól éreztük magunkat, hanem igen
sokat tanulhattunk is.
Köszönjük szépen Violának és
Zsuzsinak a csoport gardírozását, nagyon
jó vendéglátók voltak.
A Kovács család nevében
Kovács Ágnes
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Balatonakali SE élete 2018-ban

Az évet a Balatonfüreden rendezett
kispályás bajnoksággal kezdtük, ahol a
középmezőnyben végeztünk. A lényeg
az volt, hogy télen is közösen mozogjon a csapat, a tavaszi fordulókat fitten
kezdjük.
Tavasszal a „Tél” keresztbehúzta a
számításokat, az MLSZ-nek komoly fejtörést okozott a hóhelyzet miatt elmaradt
mérkőzések pótlásának időpont kijelölése.
A nehéz kezdet után a bajnokság
zökkenőmentesen lebonyolódott, a
Balatonakali SE a II. helyen végzett a
Megye III. osztály Déli csoportjában.
A 2017-ben megkezdett hagyomány alapján megrendeztük a Bakonyi

Emléktornát, melynek ismételten nagy
sikere volt, rengeteg résztvevővel.
A 2018/19. szezont a Veszprém megyei kupában kezdtük, ahol három fordulót sikerült mennünk, de az egy osztál�lyal feljebb nevezett Ősi PSK együttese
megállított bennünket.
Az egyesületben a nyári átigazolási
időszakban nagy volt a játékos mozgás, Sárközi Ákos kapus, Marlok Róbert
középpályás és Szabó Zsolt középpályás
különböző okok miatt távozott a csapattól.
Pótlásukra leigazoltuk Hollósi Zsolt
kapust és nagy örömünkre Vári Kovács
Áron csatárt, aki tősgyökeres akali
lakos.

Kedves mozogni vágyók! Januártól
ismét lehetőség adódik a zánkai suliban,
heti rendszerességgel, teremfocira járni,

feltéve, ha erre van megfelelő igény
(rendszeresen minimum 6-8 fő)! Kérjük,
igényeteket jelezzétek a szokott csator-

nákon a szokott embereknek, vagy Törő
Balázsnak a 30-300-6877-es számon.
Köszönjük! Jó mozgást!

Ebben az évben is megtartottuk a már
hagyományosnak számító Mézeskalács
sütő rendezvényünket.
Nagy örömünkre sokan látogattak el
szombat délután, s vették birtokba a
felsorakoztatott gyúrótáblákat. Az előre
elkészített mézeskalács tésztát az apró,
s nagyobb kezek ügyesen formázták.
Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is
örömmel láttak neki a szaggatásnak, s
sorban születtek az angyalkák, hóem-

berek, csillagok. Konczné Anikó segítségével folyamatosan sültek a díszíteni
való finomságok, türelmetlenül várták,
hogy hűlés után nekiláthassanak a díszítésnek.
A fehér, és színes cukormázat gyöngyökkel, csillagokkal, színes tortadarával díszítették, de sok hagyományos
alkotás is született. Az elkészült alkotásokat haza is vitték, sokan dicsekedhettek otthon is kreativitásukkal.

Jövőre is mindenkit várunk, hogy
együtt készíthessük el Advent első
mézeskalácsait!
2019. évben a könyvtár átáll az elektronikus kölcsönzésre, ezért kérjük a kedves Olvasókat, hogy a régebben kölcsönzött könyveket az év első hónapjaiban
szíveskedjenek visszahozni!
2018. december 21. és január 2. között a könyvtár a hivatal zárva tartása
miatt ugyancsak zárva lesz.

Zánkai teremfoci

A bajnokság kezdetén, sajnos súlyosan megsérült Balassa Bálint védő és
többen is kisebb-nagyobb sérüléseket
szenvedtünk, ezért volt olyan mérkőzés ahol pont tizenegyen futottunk ki a
pályára.
Az őszi fordulók végén az említett
nehézségek ellenére sikerült a III. helyet
elcsípnünk, oly módon, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, mint az
ellenfelek.
A tavaszi szezont 2018. 03. 17-én 15
órakor Balatonszepezden kezdjük, minden szurkolót várunk!
Hajrá, Akali!
Tóth Gyula

Könyvtári beszámoló
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TÉLEN SEM UNATKOZUNK

Kedves Betegeink!

2019. január 2–2019. január 4-ig szabadság miatt helyettes orvos: Dr. Lampert
Veronika.
8245 Pécsely, Iskola utca 181. Tel.: 06/87 445 – 050, 06/70 9463158.
Rendelés:
2019. január 2-án, szerdán: Balatonakali 9 óra, Balatonudvari 9.30, Örvényes 10
óra, Aszófő 10.30.
Helyettes orvos elérhetősége saját körzetében: Dörgicse: hétfő 8.00-9.00, csütörtök: 10.00-11.30, Kisdörgicse: hétfő: 9.15-9.45, Vászoly: hétfő: 10.00-11.30., csütörtök: 11.45-13.15, Balatonszőlős: hétfő: 13.30-14.30, csütörtök: 8.00-9.45, Pécsely:
hétfő: 13.30-14.30, kedd: 15.00-17.00, szerda: 14.00-16.00, csütörtök: 13.30-14.30,
péntek: 8.00-10.00.
Nővér telefonszáma: 06-70/410 8395
Dr. Balla György háziorvos

Ünnepi fogorvosi rendelések

Fogorvosi rendelés: Dr. Hargitai Zsolt fogorvos szabadság miatt 2018. december
19-től 2019. január 6-ig nem rendel.
Első rendelési nap január 7-én, hétfőn.
Ünnepnapokon nincs rendelés, a többi napon ügyeleti rendszerben 8-12 óráig,
kizárólag sürgős esetben Balatonfüred Rendelőintézet fogászata fogadja a betegeket.
(8230 Balatonfüred Csárda u 1., tel.: 87/544-086)

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali
Kirendeltsége ünnepek körüli munkarendek

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonakali Kirendeltségen 2018. december hónapban az ünnepek körüli munkarend
az alábbiak szerint alakul:
2018. december 22. és 2019. január 1. között a hivatal zárva lesz.
Az első munkanap 2019. január 2., szerda.
dr. Szabó Sándor

Fék Kávéház és Étterem

A Fék Kávéház és Étterem december 16-tól január 23-ig zárva tart, nyitás napja:
január 24., csütörtök.

Fenyőfa vásár

Balatonakaliban a Pipacs út 5. szám alatt december 22-ig minden fajta karácsonyfa, mindenféle méretben kapható. Érdeklődni: 06-70-342-4195 telefonszámon, vagy
egész nap személyesen a helyszínen!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
Gratulálunk Guzmics Zsuzsanna és Ónodi Imre kislányához, Tímeához,
sok örömet, boldogságot kívánunk a családnak!
Halálozás
Búcsúzunk Tóthné Nagy Erikától. Nyugodjék békében.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban: Minden vasárnap 10 órakor.
24-én 21,30-kor, 25., 26-án 10 órakor
Evangélikus istentisztelet: December 23., vasárnap 11 óra, Karácsony első napja 14., január 27., vasárnap 11 órakor.
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről. F. k.: Dr. Szabó Sándor.
Szerkesztőség, fotók: Ihász Csilla, Kovács Réka, Törő Balázs
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255.
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: 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 faluüzemeltető 06-20/9577-246
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.
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: 12:30-16:00, kedd: 8:00-11:30, szerda:
zárva, csütörtök: 8:00-11:00, péntek: 12:00-15:00,
szombat: zárva
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: Gerencsér 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
H-Sz: 6-19-ig, V: 6-14-ig
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-V: 10-21-ig
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00,
vasárnap: 6,30-10,00

