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VESZPRÉM MEGYE LEGJOBB SPORTOLÓJA
GYERMEK FIÚ
KATGÓRIÁBAN

SZABÓ MÁRK
GRATULÁLUNK!
Karácsony csodája…

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves lakóinkat, az érdeklődőket 2017. december 22-én,
pénteken 17 órától kezdődő karácsonyi ünnepségünkre a Művelődési Házba.
Ünnepi műsorunkban közreműködik a helyi lakosság apraja-nagyja.
Sok gyermekünk mutatja meg ezúttal is zenetudását. Hagyományos betlehemes játékunk
majd az udvaron zajlik, amit fényfestés követ. A hangulatot a „szeretetvacsorával”
és melengető forró italokkal, finom falatokkal fokozzuk.
A szereplők és a vendégek szállításáról települési kisbuszunk gondoskodik,
ilyen jellegű igényeiket kérjük előre, december 21., csütörtökig jelezzék
Mészáros Géza településüzemeltetőnél, a 06-20-957-7246-os telefonszámon.

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
VALAMENNYI LAKOSUNKNAK, OLVASÓNKNAK,,
SZÉP ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJESZTENDOT
KÍVÁNUNK STÁBUNK ÉS ÖNKORMÁNYZATUNK
NEVÉBEN!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZABÓ MÁRKRA
BÜSZKE AZ EGÉSZ FALU
Veszprém megye legjobb sportolója
A hagyományoknak megfelelően idén
is több korosztályban választották meg
a megye legjobb sportolóit. A kiváló
eredményeket elért versenyzők a megyeháza Szent István-termében ünnepélyes
keretek közt kapták meg elismeréseiket
december 8-án, pénteken délután.
Szabó Márkot, balatonakali 13 éves
lakosát, Horváth Anett képviselőasszony
fiát, családja kísérte el erre az alkalomra,
de a település polgármestere is részt vett
az ünnepségen.
„A gála méltó alkalom arra, hogy
köszönetet mondjunk a kiváló eredményeket elért sportolóknak. A szülőknek,
edzőknek, klubvezetőknek és aktíváknak
szintén hálával tartozunk. Ezek a sportolók bizonyítják, hogy érdemes a jövőbe fektetni, szükségünk van az olyan
fiatalokra, akik kitartó szorgalmukkal
példát mutatnak másoknak – köszöntötte az alkalom résztvevőit Polgárdy
Imre a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke. Mindannyian
kapunk lehetőséget, ki többet, ki kevesebbet. Mindenkinek azt kívánom, hogy
használja ki a sport adta lehetőségeket.
További sikereket kívánok.”
Ezután a megye legjobb sportolói
vehették át kitüntetéseiket.
Gyermek fiú kategóriában egy balatonakali fiút szólítottak: Szabó Márk
atlétát (VEDAC, edző: Tóthné Stupián
Anikó). Talán kevesen ismerik Márk
eredményeit, vagy név szerint Márkot.
Ő az a „kisfiú”, aki minden karácsonyi
műsorunkban szerepelt, napközis táboraink, horgászversenyeink állandó résztvevője; akinek édesanyja sok gyermeket és
felnőttet oktat angol vagy német nyelvre vagy manikűr-pedikűr munkájával
kényezteti a szebbik nemet. Ő az a fiú,
aki Tihanyba jár nap mint nap iskolába
öccsével Viktorral együtt, és bizony az
iskolában is kiválóan teljesít. Márk az,
aki este 6-nál előbb talán még soha nem
ért haza az iskolából, mert szerteágazó
sporttevékenységei miatt minden nap
edzésre jár, minden hétvégén focizik,
versenyzik.
De lássuk idén, 2017-ben, milyen

eredményeket is gyűjtött? A kisiskolás
diákolimpia körzeti, megyei, majd országos döntőjében fiú 600 m síkfutás számban aranyérmeket szerzett – országos
bajnok! Országos diákolimpia körzeti,
megyei fordulókban fiú 600 méteres síkfutásban aranyérmek, országos döntőben
ezüstérem. Magyarország 2017 Újonc
Atlétikai Bajnokságán fiú 600 m síkfutásban ugyancsak aranyérem. Mezei
futóversenyen 2,5 km körzeti, megyei
fordulókon aranyérmet szerzett, országos döntőn 13. helyezést ért el.
„Fut A Füred” 2017. őszén 2800 m-en
aranyérem, a Tihany Extreme 10,5 kmén pedig a 16 éven aluliak korcsoportjában bronzérem.
Mindezeket még felsorolni is nehéz…
Jogos a család, a település vezetőinek
és a településnek a büszkesége Márkra,
aki magától még talán soha senkinek
nem „dicsekedett el” eredményeivel.
Mindannyian látjuk, nem véletlen találták a megye sportolói között a legjobb
fiúgyermeknek Márkot. Szerénységéről
és családja szerénységéről is, most
lerántva a leplet, szívből gratulálunk
neki, nagyon szép eredményeket kívánunk még pályafutása során!
HAJRÁ MÁRK, CSAK ÍGY TOVÁBB!
k
Gratulálunk Éva néninek
gyémántdiplomájához!
Novemberben pedagógus emlékdiplomákat adtak át Balatonfüreden az önkormányzat házasságkötő termében tartott
ünnepségen. Idén kilenc nyugdíjas pedagógust köszöntöttek, és egy posztumusz
diplomát is átadtak. Balatonakaliba is
szólt a köszönet, Éva néni gyémánt oklevelet vehetett át. Az ünnepségen, mint a
Radnóti iskola munkaközösség vezetőjét
méltatták, aki jó kapcsolatot alakított ki
a többi iskolával is. Akaliban pedig a
mai napig is tanít…
A kitüntetetteket Bóka István polgármester köszöntötte, a Kiserdei Óvoda
óvodásai, a Református iskola egy tanulója, és a Radnóti Miklós Általános
Iskola kis kórusa adott rövid műsort.
Gratulálunk Hudák Józsefné, Éva néni
„gyémántjához”!
I.Cs.
k

Beruházások, fejlesztések
az év végén
Lassan az év végéhez érkezünk, annak
ellenére még mindig vannak olyan kisebb
– korábban már tervezett – önkormányzati beruházások, melyekre még eddig
nem került sor. Ennek oka az volt, hogy
rengeteg feladatot hajtottunk végre a
2017-es év folyamán. Így a falukarácsonyi ünnepre az önkormányzat egy-két
kis aprósággal járul hozzá a közjóhoz.
Mivel ezek a rendezvény helyszínéhez,
a Művelődési Házhoz kötődnek, felfoghatjuk a fejlesztéseket „apró” karácsonyi
ajándékként.
A képviselő-testület november 22-i
ülésén döntött a két fejlesztés kivitelezőinek kiválasztása ügyében.
A Művelődési Ház előtti járdaszakasz
felújításának szükségességéről mindenkinek egyező véleménye volt már a
2017-es költségvetési rendelet elfogadásakor. Ennek megfelelően erre külön
forrást különítettünk el. Az építőiparban
tapasztalható szabad kapacitás hiánya
ellenére sikerült három olyan ajánlattevőt
találnunk, akik még idénre vállalnák a
munkát. A legjobb ajánlatot a Veszprémi
Útépítő Kft. adta, bruttó 2.462.983 Ft
összegben. A megkötött szerződés értelmében a nevezett járdaszakasz teljes
burkolat és szegélycseréje, a karácsonyra már megújult formájában köszönti a
települési ünnepre látogatókat.

Ha már a legfőbb közösségi terünket
karácsonyra felvértezzük egy új „sállal”, akkor ne feledkezzünk el a külső
megjelenés mellett a „belső értékekről”
sem. Mivel ez a ház a többi környező
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településekhez képest nagyon sok rendezvénynek ad otthont évről évre, így
folyamatosan szükség van a fejlesztésére. Számos olyan alkalom van, amikor a
kulturális programok mellett a gasztronómiai élményekről is gondoskodnak a
kollégák és az önkéntes segítők, illetve
civil szervezetek. Elodázhatatlanná vált
a konyhafunkció felújítása, fejlesztése.
Szintén a költségvetési tervezési időszakban gondoltunk a forrás biztosítására, csupán a kivitelező kiválasztására
nem került sor a novemberi testületi
ülésig. Az ajánlatok közül a testület egyhangúlag támogatta, Szabadi Károly
bruttó 1.010.200 Ft-os ajánlatát, a már
tőle megszokott minőségi garanciával,
illetve a vállalással, hogy a karácsonyi
rendezvényre készen várja a fejlesztés
az ünneplőket.

A testületi ülésen döntés született
arról is, hogy korábban a fizikai állomány számára rendszeresített – mára
már elhasználódott – 7 személyes, platós
Fiat Ducato helyett, egy kicsivel újabb
teherautót vásároljunk. A régi autó öt
évet szolgált Akaliban a településüzemeltetésben. Amikor azt beszereztük,
akkor is hatalmas lépésnek számított, a
korábbi állapothoz, lehetőséghez képest.
A jelenleg már műszakba állított újabb
beszerzésű Ford Transit további fejlődést jelent, hisz már billenő platóval,
illetve ponyvával is rendelkezik. Mára
szinte minden műszaki háttér biztosított
a fizikai állomány számára a minőségi
munka elvégzéséhez. A képviselő-testület a jövőbeni döntései során is kiemelt
hangsúlyt fektet a minőségi munkavégzéshez szükséges eszközök megteremté-
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sére, ezáltal el is várja a település nevében a munkavállalóktól a tisztességes,
szorgalmas munkát.
k
Rövid kempingtörténeti
helyzetjelentés
Mint ahogy emlékszünk mindannyian, szebb időkben Balatonakali területén
három vízparti kemping adott lehetőséget a szolgáltatás kedvelői számára,
hogy közvetlen a parton töltsék nyaralásukat. Fontos leszögezni, hogy sajnos
soha sem volt egyik sem önkormányzati
tulajdonban, annak ellenére sok helyi
vállalkozásnak, magánérdeknek hozott
bevételt az ott nyaralók sokasága.
A rendszerváltást követően meg lett
volna annak a törvényi lehetősége, hogy
az önkormányzat tulajdonába kerüljön, viszont valamiért akkor a megyei
önkormányzat lett a tulajdonos, helyi
önkormányzat jogcímen. Hogy a megyei
mennyivel helyibb, mint a helyi? Ez a
kérdés azóta is motoszkál a fejemben,
viszont ez mára már csak megváltoztathatatlan történelem. S mint ilyen, nem
érdemes rajta sokat törni a fejünket, mert
azzal nem leszünk előbbre.
A sors úgy hozta, hogy mára átrendeződtek a tulajdonviszonyok, a korábbi tulajdonos társaságok (SCD Holding
által alapított projektségek) felszámolását követően. A képviselő-testület sokat
harcolt azért, hogy a lehető legjobban
jöjjön ki a település a nagyok játékából. Mit is lehetett ebből kihozni? Mi a
jelenlegi helyzet? Ezeket a kérdéseket
sokszor megkapom ma is, ezért gondoltam így év végén röviden összegzem a
tényeket.
A Naturista Kemping mindenki számára világos. Új tulajdonosa van, aki
jelenleg kempingként üzemelteti. Az
előtte húzódó parti sétányt az önkormányzat nem tudta megszerezni annak
ellenére sem, hogy lakossági támogatással felhatalmazva megvettük volna
a sétány területét, számunkra hatalmas
összegért. Az ügyben a bíróság másodfokon sem adott igazat a mi véleményünknek, mely szerint területarányos áron
szerettük volna megvenni a köz céljára
a területet.
A Holiday Kemping területe az SSS
Group Kft. tulajdonába került, szintén
felszámolást követően. Úgy érzem, hogy
ott minden lehetséges eredményt elér-
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tünk, amit csak lehetett. A társaság átadta ingyenesen az ún. levendulás lejáró
területet, sőt ennek szinte kétszeresét.
A partra merőlegesen egy 20 m széles
sávra volt elővásárlási jogunk a Balaton
Törvény felhatalmazása okán, valamint
egy bejegyzett használati jogunk nagyságrendileg ugyanerre a szélességre.
Mivel a térképi állományok nem voltak
egyezőek a szomszédos Strand Kemping
valós területhasználatával, így sikerült
a legkedvezőbb irányba elmozdítani az
egyességet. Jelenleg egy 40 m szélességű
sáv van az önkormányzat tulajdonában,
valamint a parttal párhuzamosan egy
keskeny 90 m széles sáv, amit még egy,
a Magyar Állam tulajdonában lévő keskeny szakasz választ el jogilag a Balaton
vízterületétől. A társaság tulajdonát
képezte az a terület is, amit a Sósi-földek
megközelítésére használnak az ott tulajdonban lévők. Az egyesség részeként
ezt a területet is ingyenesen adja a Kft.
az önkormányzat tulajdonába. Ennek
földhivatali átvezetése jelenleg is zajlik.
Az új tulajdonos tervei szerint apartman
házakat építene, kihasználva a rendezési
terv adta beépítési %-ot (10%), melyek
bérelhetőek lesznek. A tervek első bemutatása megtörtént, azok véleményezésére
a polgármester tervtanácsot hívott össze.
A résztvevő 4 főépítész megfogalmazta
javaslatait, melyek tervbe történő beépítésén jelenleg dolgoznak a tervezők.
A Strand Kempinget a Zion Europe
Kft. szerezte meg, szintén felszámolási
eljárást követően. Az önkormányzat itt
is megállapodást kötött a parti sétány
számára kijelölt partszakasz egy részének megszerzésére. Ingyenes átadásban
sikerült megállapodni, melynek a végrehajtása folyamatban van. A rendelkezésünkre álló információk szerint, a Strand
Kemping 2018-ban, mint kemping fog
üzemelni és a tervek szerint a jövőben is
ez a befektető társaság célja.
Nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy mindent megtettem, sőt még
néha annál többet is azért, hogy a községünk a lehető legtöbbet kihozza a kempingeket érintő tulajdonosváltási sorozatból. Fontos tudniuk az itt élőknek,
üdülőknek, hogy ebben a nehéz munkában Palásthy Julianna képviselőasszony
komoly részt vállalt, messzemenően túl
azon, ami képviselőtől elvárható volna!
Koncz Imre polgármester
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Ünnepi gondolat
Az év vége, a karácsony közeledtével mindannyian számadást készítünk
magunkban, hogy mi történt az elmúlt
esztendőben. Igyekszünk befejezni a még
félben maradt feladatokat, elvarrni az
elvarratlan szálakat. Így teszünk ezzel a
munkánk és a magánéletünk terén is. Erre
azért van szükségünk, hogy egy kicsit el
tudjunk csendesülni, ráhangolódjunk az
ünneplésre. Ilyenkor van itt az ideje
annak, hogy önkormányzati vezetőként
elismerjem egy jó szóval azok munkáját,
akik értéket teremtettek. Nem gondolok
nagy dolgokra. Csupán megköszönöm
Balatonakali közösségének nevében a
munkavállalóink becsületes, tisztességes, a civil szervezetek és önkéntesek
áldozatos munkáját. Aki pedig nem így
tett az elmúlt esztendőben, annak kiváló
lehetőséget nyújt az ünnepek időszaka az átértékelésre. Kívánom, hogy az
ünnepek alatt egymásra figyelve, legyen
időnk szeretteinkre! Kis ajándékoknak
tudjunk nagyon örülni!
Békés, szeretteinkkel együtt, egészségben eltöltött, karácsonyi ünnepeket
kívánok minden balatonakali lakosnak
és üdülőtulajdonosnak!
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 formájában 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
a fűtési idényben, szeptembertől március
utolsó napjáig lehet benyújtani.
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Hirdetmény Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatára
Balatonakali község Önkormányzata
2017. november 22-én tartott ülésén a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatára az „A” típusú
pályázatot benyújtó 3 diák, és a „B”
típusú pályázatot benyújtó egy diák
támogatását megszavazta.
Nem támogatott, ill. érvénytelen
pályázat nem volt.
Támogatás mértéke 5000 Ft/hó.
Koncz Imre polgármester
k
Pályázati felhívások
az EFOP-1.5.2-16-2017-00001
Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben
Tihany térségében pályázathoz
Balatonakali Község Önkormányzata
pályázatot hirdet ifjúsági referens és
önkéntes koordinátor munkakörök betöltésére az alábbiak alapján:
Munkakör legkorábbi betöltésének
időpontja: 2018. január 1.
A munka jogviszony ideje: határozott.
(2018. 01. 01–2019. 12. 31.)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős (3 havi munkaidőkeret).
Munkavégzés helye: Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal Balatonakali
Kirendeltsége, Balatonakali, Kossuth u.
45., valamint egyéb önkormányzati, közművelődési, közoktatási, egészségügyi
terei.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Koncz Imre polgármester (87/444-527) vagy Ihász Csilla
pályázatíró nyújt. (87-444-255/7 mellék.)
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, a
pályázatnak Balatonakali Község
Önkormányzata címére történő megküldésével (8243, Balatonakali, Kossuth
u. 45.) Kérjük a borítékon feltüntetni a
betölteni kívánt munkakör megnevezését.
Jogállás, munkabér és juttatások:
A munkaviszonyra, a munkabér megállapítására a Munka Törvénykönyve
vonatkozó rendelkezései az irányadóak
(garantált bérminimum).
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Ellátandó feladatok:
Ifjúsági referens
– Kapcsolattartás a helyi ifjúsággal,
gyermekekkel, szüleikkel, számukra
rendszeres testmozgás, sport- és közösségi rendezvények szervezése, koordinálása, adminisztratív munkáinak
ellátása. Együttműködés az Óvodával,
Egészségházzal, közösségi színterekkel, programjaikkal, azok propagálása.
(az EFOP-1.5.2-16-2017-00001 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében pályázatának
végrehajtása Balatonakali vonatkozásában).
Önkéntes koordinátor
– Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések a helyi szolgáltatások minőségének növelése érdekében:
Önkéntesek toborzása, felkészítése, koordinálása, segítése, önkéntes, és
iskolai közösségi szolgálatot koordináló
helyi kezdeményezések megerősítése.
Helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes programok, rendezvények. Az önkéntesség társadalmi-gazdasági felzárkózásban való aktív
részvételét elősegítő jó gyakorlatok
elterjesztése. (az EFOP-1.5.2-16-201700001 Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben Tihany térségében
pályázatának végrehajtása Balatonakali
vonatkozásában).
Az állás betöltésének feltételei:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Középfokú végzettség (min. érettségi )
Elvárt kompetenciák:
– Jó együttműködési, kommunikációs
és szervezési készség
– Magabiztos számítógép használat
– Rugalmasság
– Teherbírás
Az elbírálásnál előnyt jelent:
– Közművelődési területen szerzett
gyakorlat
– Balatonakali lakcím
A jelentkezéshez szükséges:
– Fényképes önéletrajz
– Nyilatkozat arról, hogy a felvételi
eljárásban részt vevők a pályázó anyagait megismerhetik.
k
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Pályázati hírek 2017-ről
5Idén megkezdődött a korábbi évek befektetett energiáinak megtérülése, legalább is ígéret, pályázati döntés formájában.
„Dőlnek/dőltek” a támogatói értesítések az alábbiak szerint:

pályázati forrás

projekt név

összeg

teljesülés foka

TOP (területi operatív
program)

Balatonakali vízkárelhárítási tervének
végrehajtása
keretében – a
sorozatos elöntések
miatt
halaszthatatlanná vált
csapadékvíz elvezetés
fejlesztése
Balatonakali
generációk és civilek
MAG-TÁR-Háza

megítélt:71 271 187

közbeszerzés, 1.
mérföldkő,
előleg,munkaterület
átadás,
közbeszerzés
utóellenőrzés HPje

megítélt:28 854 965

közbeszerzés, előleg
kérelem, támogatási
szerződés
módosítás

TOP (területi operatív
program)

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

igényelt: 68 946 874

beadva,
hiánypótolva.

VP (vidékfejlesztési
támogatás)

Az erdei ökoszisztémák
térítésmenetesen
nyújtott közjóléti
funkcióink fejlesztése

igényelt: 77 450 807

beadva:július 31.

KEHOP

Balatonakali megújuló
közösségi szemlÉlete

igényelt: 4 997 814

beadva:
márciusban, HP,
tisztázó kérdések

EFOP

Humán források
fejlesztése térségi
szemléletben

Megítélt,konzorcium,
ránk eső rész: 29 837
051 Ft

beadva: március,
Hp, tisztázás,
támogatási értesítő,
szerződéskötés,
januárban kezdődik
a projekt

BFT (Balaton Fejlesztési
Tanács)

Akali Halösvény
fejlesztése

igényelt: 12.000.000.-

beadva: január, Hp,
elutasítás

BFT (Balaton Fejlesztési
Tanács)

Akali Halösvény
fejlesztése

megítélt:12.033.990.-

beadva: október,
hiánypótolva, támogatói értesítés után
jelenleg a szerződéskötés zajlik

VP (vidékfejlesztési
támogatás)

Összesen idén több, mint 140 milllió
forint támogatásról kaptunk visszajelzést, melyek a következő évek fejlődéséhez, eredményeihez nagy segítséget
jelentenek!
Gratulálunk civiljeink sikereihez is,
Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás
és alkalmazkodás kollégium Civil szervezetek működési célú támogatása 2017
keretében 250.000 Ft támogatáshoz
jutott horgászegyesületünk, (az előkészítésben Duna Patrícia segített sokat
a szervezetnek), valamint a Nemzeti

Együttműködési Alap Civil szervezetek
működési célú támogatása 2017. keretében a Borút egyesület is támogatást
kapott, a pályázatot Müller Istvánné,
Aranka készítette.
Nem győzzük elismerni Közalapítványunk pályázatát, mely Barabás
Borbála hathatós közreműködésével
közel 25 millió Ft-os támogatást hozott
a helyi közösségnek.
Ihász Csilla
k

Gallyazási munkálatok
Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a
Bakonyi Fakitermelő Bt. ügyvezetője
(az EON hivatalos beszállítója), ezúton
szeretném önöket értesíteni, hogy:
Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az
EON Áramhálózati Zrt. megbízásából
élet- és vagyonvédelmi okok miatt gal�lyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el az ön(ök) területén, áthaladó
kis- és középfeszültségű hálózatokon. A
gallyazási és nyiladék tisztítási munkála-
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tokat az EON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. hálózatain végezzük,
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 rendelet alapján.
A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése
élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így munkálatokat 2017. december 18-tól megkezdjük, és 2018. április
30-ig végezzük el.
Amennyiben 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
+36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01
k
Levágott faágak
gyűjtése
Az apríték készítésére alkalmas ágakat az idei télen is összegyűjtjük a lakosoktól.
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.
KOMMUNÁLIS ÉS ÉPÍTÉSI,
EGYÉB HULLADÉK NEM KERÜLHET A FALEVELEK, FAÁGAK
MELLÉ, EZEK A ZSÁKOK NEM
KERÜLHETNEK ELSZÁLLÍTÁSRA
– JELENLEG IS SOK HELYEN CSÚFÍTJÁK A FALUT!
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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k
Lakossági
hulladékszállítás
2017. október 16-ával kezdődő héttől
2018 áprilisig, pénteki napon történik
a lakossági szemétszállítás a településen.
Szelektív hulladék: minden hónap
harmadik hét kedd, ezek lesznek a szállítási napok: december 19., január 16.,
február 20.
k
A MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
ÉS 2018. JANUÁRI PROGRAMJA
Művelődési házunk december 23-tól
január 1-ig zárva tart.
Január 2-től a következő állandó
foglalkozásokkal várja kedves vendégeit:
Hétfő: 17,00-19,00 Nyugdíjas Klub
Kedd: 15,15-16,15 Nyugdíjas torna.
16,30-18,30 Ping-pong
Szerda: 18,00-19,00 csoportos fittness óra
Csütörtök: 17,45-19,00 Jóga
Péntek: 15,15-16,15 Nyugdíjas torna.

Fagykár elleni védekezés

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is GONDOSKODJON AZ ALÁBBIAKRÓL:

– Pótolja a hiányzó aknafedlapot,
vagy cserélje, ha sérült, mert a fagy
leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket
veszélyezteti, így ezek védelme különösen fontos!
– Ellenőrizze a lebúvónyílást záró
aknafedlap illeszkedését, megfelelő
zárását! Javasoljuk az aknafedlapot
hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy ne
maradjanak hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat.
– A vízmérőakna belső felületét
megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az
aljzatot azonban hagyjuk szabadon.
A szigetelőanyag tekintetében fontos,
hogy az nedvesség hatására se veszítsen a szigetelőképességéből.

A télen nem lakott épületeknél a
legbiztosabb módszer a TELJES VÍZTELENÍTÉS, így fontos az alábbi teendők elvégzése:
– Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében a nyaralók esetén
a téli, használaton kívüli időszakra a
házi vezetékhálózaton elhelyezett
víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen,
és a vízmérő előtti,
közterület felé eső
csapot is zárja el!
– Nyissa ki és
hagyja nyitva a
kertben, épületben
található csapokat
és engedje le a berendezésekből (pl.:
bojler, WC-tartály,
stb.) a vizet.
– Fordítsa a
megfelelő állásba

a vízmérő utáni víztelenítő csapot és
engedje le a házi vezetékhálózatból a
maradék vizet.
– A télen nem használt ingatlanokat
rendszeres időközönként ellenőrizze
az esetlegesen bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése érdekében.
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PROGRAMSOROLÓ
December 22., péntek 17,00 óra:
Karácsonyi műsor, ünneplés, szeretetvendégség a Művelődési Házban és
udvarán.
Január
5., péntek: Programbörze-fórum
17,00 órától a Művelődési Házban.
Szervező: önkormányzat.
13., szombat: Disznóölés 8,00-20,00
óráig a Művelődési Házban, és udvarán. Szervező: Balatonakali Község
Képviselő Testülete.
23.: Magyar Kultúra Napja. Szervező:
Balatonakali Községi Könyvtár.
Február
4.: egyeztetés alatt: Farsang 16,00,
Művelődési Ház, önkormányzat.
A programváltoztatás joga fenntartva!
k
Meghívó programbörzére
Balatonakali Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt/Civil szervezetét/
Vállalkozását 2018. január 5-én, kedden
17 órai kezdettel a Művelődési Ház klubtermében tartandó, immár hagyományos
PROGRAMBÖRZE összejövetelére.
A találkozó célja a településünkön
rendezvényeink érdekében aktívan tevékenykedők eddigi munkájának megköszönésén túl, a 2018-as év rendezvénynaptárának áttekintése, előremutató
fejlesztések, gondolatok megosztása.
Megjelenésére, javaslataira, együttműködésére ezúttal is feltétlen számítunk!
k
Visszatekintés a 2017. évi
programokra
A 2017. évi rendezvények esetében
átütő sikert jelentett a Balatonakaliért
Támogatási Közalapítvány 24.973.375
forintos támogatása az Akali Együtt projekt keretében. Ez a projekt 3 éven
keresztül felöleli éves szinten 14 rendezvényünk teljes vagy részleges költségét.
Ezek a következők:
– Erős ember verseny, ifjúsági klubbal
együttműködve.
– Tökös nap.
– Idősek Napja.
– Szent Iván éj.
– Plusz egy nyári ingyenes nagykoncert a Balatonakali Bor- és Zene

Fesztiválon (idén OchoMacho kiszervezve az önkormányzatra).
– Tavaszi szemétszedés.
– Szüreti felvonulás.
– Alma koncert.
A rendezvények során 6 esetben kapcsolódik egy-egy másik civil szervezethez/vállalkozóhoz a program: Focikupa,
Horgász családi nap, Borhét (idén valamennyi napjához – a ráadás nap nélkül –
adva támogatást), Mandulavirágzás rendezvénye, Májusfa állítás és kitáncolás.
A közalapítvány saját hagyományos 4
rendezvénye változatlanul az évi 2 túra,
pünkösd előtti szomszédolás és adventi
készülődés.
További sikerei a programnak a fiatalok és idősek bevonása, megszólítása,
pl. laptopok beszerzése is megvalósult,
melyet a nyugdíjas klub tagjai a fiatalokkal együtt fognak megismerni. A két
generáció 2 alkalommal szakmai utazáson is részt vesz.
Mindezek nagy könnyebbséget jelentenek az önkormányzati költségvetésnek,
amellett sokkal szorosabb szimbiózist
önkormányzat-közalapítvány működésében, plusz adminisztratív feladatokat
mindkét félnek. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy közalapítványunknak ez a
pályázata milyen nagy siker, lehetőség
kis településünknek, ezúton is köszönöm
minden létrehozójának/kivitelezőjének,
külön kiemelve Barabás Borbálát, munkáját!
A 2017. évi rendezvények áttekintésére rendezvényösszesítő táblázat készült
idén is. Ezt honlapunkon, januári rendezvénybörzénken megtekinthetik.
Összesen 80 alkalommal szervezett
önkormányzatunk (civeljeink) partnereink programokat ez évben. A rendezvények időtartama összesen 220 órát tesz
ki – hasonló a korábbi évek teljesítéséhez. (2014-ben197 óra volt, 2015-ben
214 óra, 2016-ban 235 óra). Szerepelnek
a megvalósult kiállítások (3) az összesítőben, de nyitva tartásuk, a napközis
táborok működtetése, strandi animátori
és sportprogramok alkalmai, idejük nem
szerepel. Fontos adat, hogy több mint
14.000 látogatója volt idén rendezvényeinknek. Napközis táboraink a nyári szünidőben 4 turnusban várták a gyerekeket,

összesen 20 napra 160 órányi programot
és gyermekfelügyeletet biztosítva (60
fő). A horgászegyesület munkája idén
is dicséretet érdemel, több, mint 20 főt
tanítgattak – neveltek a balatoni horgászatra, közösségi életre ezen napközis
táborainkon túl.
Folytatódtak a civil szervezeteinkkel
korábban is tapasztalt hatékony együttműködések rendezvények, általános
működés terén. Talán a már említett közalapítványi Együtt Akali! projekt mellett a Magtáras Polgárőrséggel közösen,
konzorciumban megvalósuló – reményeink szerint idén induló – projekt közel 30
milliós támogatása emelendő ki ennek
alátámasztására.
A Levendula Nyugdíjas Klub vezetése kicsit ugyan megváltozóban van, de
minden eszközünkkel, erőforrásunkkal
segíteni fogjuk 2018. évi munkájukat,
közösségüket.
A Sportegyesület életében hamarosan bekövetkező sportöltözős változás,
mely ugyancsak ez év egyik sikere, a
jövő évben némi könnyebbséget jelent
majd a rendezvények szervezése során.
Művelődési házunk kihasználtsága
egész hetes, nyitva tartása rugalmas, heti
minimum 25 óra, melyet rendelet ír elő;
egyeztetéssel gyakorlatilag bármikor
igénybe vehető közösségi tér. Számos
magánszervezésű szülinapi parti, civil
szervezetek rendezvényei és természetesen saját rendezvényeink háttere. Az
elmúlt évek sikertörténete: kerti kiülő,
kertmozi felújítása után jövőre balatonakali generációk és civilek MAGTÁR-Háza fejlesztésünk valósul meg,
településképünket, közösségi tereinket
fejlesztve, korszerűsítve.
Humán erőforrásaink 2017-ben:
Kiállítótereinken és a tájházban, melynek működtetését önkormányzatunk
nagymértékben segíti 3 helyen teremőr,
illetve egyéb ügyfélkapcsolati munkatárs segítette. Tájházunkban idén először
2 főt (Mészáros Eszter, Kovács Réka)
tudtunk foglalkoztatni az idegenforgalmi
szezonban a Magyar Nemzeti Múzeum
országos kulturális közfoglalkoztatása
keretében, így a Tájház nyitva tartása nem jelentett költséget számunkra.
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Diákmunkásokat, Koncz Otíliát, valamint Andó Esztert alkalmanként – bérük
100%-ban támogatott –, és megbízói
díjjal Kovács Biankát (napközis tanárnéninket) foglalkoztattuk a kiállítóteremben, valamint Varga Imrénét szintén
megbízói díjjal a korábbi évek jó gyakorlata szerint a régi iskolában. Itt a tervezett díjazások kb. felét megspóroltuk,
aminek azonban a szegényes erőforrásaink miatt hamar találtunk helyet.
Diákmunkásként Beke Bianka erősítette még csapatunkat, a nyári táborokban működött közre.
Február végéig 2 fő kulturális közmunkásunk segített a rendezvények
szervezése-kivitelezése kapcsán, (Duna
Patrícia és Müller Istvánné Aranka)
majd márciustól már csak 1 főt kaphattunk a programba, Duna Patrícia töltötte
be ezt a státuszt júniusig – bérük 100%ban támogatott az NMI Magyar Nemzeti
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. V.
Kulturális Közfoglalkoztatási Programja
keretében.
Patrícia helyére azóta sem találtunk
embert, így a nyár komoly terheket rótt
ránk.
A nyári nagy munka időszakában a
múzeumi közfoglalkoztatásból valamint
a diákmunkából kapott nagy-nagy segítséget a nyári rendezvények szervezése, lebonyolítása. (Kovács Réka, Andó
Eszter)
Összesen 9 főt, (a tavalyi 13 fő után)
a fentiek szerint, ebből 8 főt 100%-os

2016-ban, augusztus 20-án a településen végzett tevékenységük elismeréseként polgárőreinket az önkormányzat
jutalomban részesítette. A jutalom kirándulásra váltása december 1-jén, pénteken, valósult meg. Az önkormányzat
kisbuszával Nyúlra, az ottani polgárőr
egyesülethez látogattak a legaktívabb
polgárőrök, a jó gyakorlatok megvitatása, valamint baráti találkozás céljából.
Helytállásukat idén is sok esetben
megmutatták, az októberi futóverseny
esetében, a rendőrséggel együttműködve
profi módon zárták le az utat, biztosították a versenyzők biztonságát, felvezetve és lezárva a versenyzők körét.
Balatonakaliból Krajcz János, Krajcz
Dániel, Krempánszky Roland és az egye-
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munkaügyi támogatással, a kiállítások
költségeinél részletezettek szerint 2 főt
megbízói díjjal foglalkoztattunk.
Munkájukat csakúgy, mint a további
segítőknek, kollégáknak, falugondnoknak és az egyre fogyó fizikai állománynak, technikusunknak, strandgondnoknak
és a strandi dolgozóknak, animátoroknak, könyvtárosnak, játszóház-vezetőnek, a művelődési ház új takarítójának
ezúttal is köszönöm!
További civil – szervezeti és magán,
képviselői – segítségben sincs hiány.
Fontos a középiskolák közösségi szolgálata is, ahol idén kicsit kevesebb fiatalt
tudtunk már hadra fogni, mert kevesebben vannak.
A nyári nagyszínpadi rendezvényekre
külsős személyeket bíztunk meg egyegy alkalomra a rendezvény biztosítása, zavartalan kivitelezése céljából. 5
alkalommal 3, 2, 4, 4 és 4 főt vettünk
igénybe a saját gárdánk, önkénteseink,
diákjaink, kulturális közfoglalkoztatottjaink mellett próbálva a leterhelt, fizikai
állományt tehermentesíteni.
Nincs szórólap, plakát terjesztőnk,
nem csak a programokhoz, de az
önkormányzati hirdetményekhez sem.
Ugyanakkor ez a csapat, és ekkora létszám, ekkora bázis októberben például
a futóversenyt, annak hátterét, a lehető
legjobban, remekül oldotta meg!
Maximális elismerésem és köszönetem érte! A többi segítőnek is – sokan
voltak.
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Pénzügyi adatok:
7.000.000 Ft előirányzat szerepelt a
költségvetésben rendezvények tekintetében, ezt 7.181.000 Ft összegben teljesítettük a jelenlegi állás szerint. Ez
azonban nem túlteljesítés, nem túlköltés, hiszen 2.100.000 Ft többletköltségünk merült fel az OchoMacho koncert
megszervezésével, aminek fedezetét a
közalapítvány a pályázat által térítette,
kifizette az önkormányzatnak szerződés
szerint a koncert megszervezésére. A
nyár eleji előterjesztésre is visszautalva kb. ez a 2.000.000 Ft megtakarítás
realizálódik az Akali Együtt projekttel
a rendezvényekben, ez évben, illetve
egy nagyszínpadi produkcióval többet
produkáltunk (aminek 2,1 millió Ft-os a
költségvetése).
A saját bevételek oldalon a tervezett 1.500.000 Ft-ot teljesítettük, holott
egy Alma koncert bevétellel kevesebbet tudtunk (pályázat miatt ingyenes
volt) produkálni, illetve ezt az összeget
2.100.000 Ft-tal már módosítottuk is,
hiszen a közalapítványos OchoMacho
koncert szervezésére bennünket szerződtetett a közalapítvány, így bevétel
oldalon jelentkezett ez az összeg.
Jelenleg év végéig még készletbeszerzések, szakmai anyagok beszerzése van
folyamatban, illetve a Művelődési ház
konyhai vizesblokkjának megújítása, az
előzetes tervezések szerint.
Ihász Csilla

Polgárőr kirándulás
sület elnöke Slemmer István biztosította
a sikeres futamot. Köszönjük nekik és

az egyesület tagságának is egész éves
munkájukat!

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

AKALI HÍREK

2017. DECEMBER – 9

10 – 2017. DECEMBER

AKALI HÍREK

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

LEVENDULA HÍRCSOKOR
2017. november 17-én Székesfehérvárra és környékére kirándult a Levendula
Nyugdíjas Klub. A Szent István Király
Múzeumban tekintettük meg a vándorkiállításra érkezett Seuso-kincseket. A
magyar álláspont szerint a Seuso-kincset
a késő császárkori Pannoniában, a mai
Magyarország területén rejtették el. A
magyar államnak több évi tárgyalás eredményeképpen sikerült visszaszerezni.
A Seuso-kincs a legjelentősebb késő
római ezüst kincsleletek egyike. A kincs
tömege 68,5 kg. A Seuso-kincs gazdája
egykoron a császár szolgálatában állhatott.
A délelőtt folyamán eljutottunk
Dinnyésre, ahol megtekintettük a Várparkot. Egy magánszemély a saját udva-

rán felépített 35 – főleg külhoni – vármakettet. Az esős idő ellenére szívesen
nézelődtünk a várak között.
Dinnyésről Pákozdra látogattunk. Ott
megtekintettük a világ jelenlegi legnagyobb közszobrát, a Miska huszárt,
12,5 méter magas. Csoportunk a fotón a
huszár térdéig sem ért fel.
December 4-én a FÉK Étterem
Mikulása, Tóth Béla látta vendégül a
nyugdíjasokat. Még csomagot is hozott
a Télapó.
Vesztergám Miklós tárogatón játszott
zenéjéhez kapcsolódtak a nyugdíjasok
énekükkel. Jókedvükben egyik-másik
klubtag még táncra is perdült. Köszönjük
a szép estét.
Hegedűs Dezsőné

Könyvtárunk Őszi programjairól
2017. október 5-én az Országos
Könyvtári napok programsorozathoz
kapcsolódva ismeretterjesztő előadást
hallgathattak meg az érdeklődők.
Múltunk forrásai: A szőlő és borkultúrához kapcsolódó hagyományaink,
különös tekintettel a Balaton-felvidékre.
Törő Balázs néprajzos ismeretterjesztő előadása a hagyományok ápolásának
jegyében, szem előtt tartva az OKN
mottóját: Csak tiszta forrásból!
Régészeti korú leletek, valamint néprajzi gyűjtésből származó tárgyak, és írásos emlékek bemutatásával szemléltetve
megismerhettük közvetlen környezetünk
szőlőtermesztési, és borkultúrához kapcsolódó hagyományait. Érdekességként
az előadó bemutatatott még saját gyűjtésből származó szemes, és táblás kály-

hacsempéket, amik az érintett terület
présházaiból származtak.
Az előadás végeztével kötetlen beszélgetés keretében a résztvevők saját emlékeiket is megosztották egymással, valamint felmerült egy következő előadás
lehetősége is, az ismeretek bővítésére.
2017. november18-án a hagyományos
Édes-Mézes délutánra vártuk az érdeklődőket.
A program folyamán a részt vevő
gyermekek, és szüleik megismerkedtek
a mézeskalács sütés hagyományos módjával, a legnépszerűbb formákkal, díszítési eljárásokkal. A kész alapanyagokból
gyakorlott kézzel rövid időn belül megteltek a tepsik, s azon nyomban sütöttük
is az illatos mézeskalácsot. Az alkotók nagy örömmel kezdtek a díszítésbe,

amihez a hagyományos cukormázat kis
habzsákokban készítettük a kezük alá.
A kész műveket néhányan azonnal el is
fogyasztották, a többség azonban örömmel vitte haza, megidézve az Adventi
hangulatot.
Kedves Könyvtárlátogatók! A Balatonakali Községi könyvtár nyitva tartása
2018. január 1-től megváltozik. Az új
évben kedden és csütörtökön 15-18 óráig várjuk az érdeklődőket.
Kovács Ágnes könyvtáros
Könyvtári nyitva tartás
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: 2018. január 2. kedd.

A balatonfüredi rendőrök látogatása Balatonakaliban

A balatonfüredi rendőrök a polgárőrséggel együttműködve keresték fel a
balatonakali lakosokat
A „Házhoz megyünk” kampány keretében a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
körzeti megbízottjai a polgárőrökkel
együtt 2017. november 22-én délután
a balatonakali lakosokat keresték fel.
Tájékoztatták a felkeresett személyeket a
betöréses és „trükkös” lopások megelőzésének lehetőségeiről, és az alábbiakat
tanácsolták nekik:
Zárják be nyílászáróikat akkor is, ha
csak rövid időre mennek el lakásukról!

Ha elvesztették a kulcsaikat, haladéktalanul cseréltessenek zárat lakásuk
bejárati ajtaján!
Soha ne hagyják a kulcsot egy kinti
„rejtekhelyen”!
Ha csengetnek, ne nyissanak ajtót
meggondolatlanul, idegenekkel szemben
nem árt a bizalmatlanság!
A rendőrök a program során a településen mobil sebesség előjelző készüléket
helyeztek ki, valamint az egyik helyi
áruház parkolójában az időjárás miatt
megváltozott látási és közlekedési viszonyokra hívták fel a figyelmet. Speciális

műszerrel ellenőrizték a gépkocsik fagyálló folyadékának fagyáspontját, és a téli
ablakmosó folyadék meglétét is. A rendőrök a vállalkozó kedvű, KRESZ-tesztet
kitöltő sofőröknek a gépjárművek téli
átállásához hasznos ajándékokat adtak,
a gyermekeket láthatósági eszközökkel
ajándékozták meg.
A gyalogos balesetek megelőzése
érdekében a balatonfüredi rendőrök az
illetékességi területükön található iskolák és kijelölt gyalogos-átkelőhelyek
előtt a továbbiakban is alkalmazzák majd
a mobil sebességjelző eszközt.
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November 27. Véradók napja

A Véradók Napját a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére, 1988 óta
ünnepeljük november 27-én Magyarországon.
Ezen a napon a véradókat a „Csendes
Hősöket” köszöntjük, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak emberi életek
megmentéséhez, adományukkal, a vérükkel életet, reményt adnak beteg embertársaiknak.
Sokszoros véradókat, több éve a véradószervezésben tevékenykedőket, a
véradóbarát munkahelyek és a véradó
mozgalom ügyének támogatóit is elismerésben részesítjük.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz
részt a véradásszervezésben.
Éves szinten közel 13 ezer véradóeseményt szervezünk. A biztonságos
hazai vérellátáshoz évente 420-450 ezer
egység vérre van szükség. Ez azt jelenti, hogy évente közel félmillió önkéntes
nyújtja segítő karját véradásra.
Naponta mintegy 1800 véradót kell
toboroznunk országszerte, hogy a biztonságos vérkészlet folyamatosan és egyenletesen álljon rendelkezésre műtétekhez,
baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek
kezeléséhez.
Köszönettel tartozunk nekik elhivatottságukért, felelősségvállalásukért és
önzetlenségükért.
A véradások szervezése mellett a véradók megbecsülése, a lakosság véradásra
buzdítása és a véradás ügyének népszerűsítése is a mi feladatunk. A világ első és
egyben legnagyobb humanitárius szervezetének (Nemzetközi Vöröskereszt) tagjaként, 1881 óta segítjük a rászorulókat
idehaza és határainkon túl.
Veszprém megyében a Magyar Vöröskeresztnél 6 fő véradásszervező tevékenykedik a biztonságos betegellátás
érdekében, az OVSZ Területi Vérellátó
Központtal együttműködve.
Éves szinten közel 21.000 fő véradóra lenne szükség, melyet megközelítőleg
(92%) tudunk csak teljesíteni, 1025 véradóeseményen. Munkánkat 165 fő önkéntes és számos munkahely, intézmény
és iskola segíti, támogatja.
Köszönjük, hogy önzetlen cselekedetükkel hozzájárultak ehhez a társadalmilag kiemelten fontos cselekedethez a
véradáshoz, hiszen a vér csak véradással

pótolható és a betegellátáshoz nélkülözhetetlen!
Köszönjük véradóinknak, az elhivatottságot, a felelősségvállalást, az önzetlenséget!
Köszönjük segítő támogatásukat!

2017. december 05-én 18.00 órakor
a FÉK Étteremben szervezett Véradók
Napja ünnepségen a helyi többszörös
véradók elismerésére is sor került.
10.
Bakonyi Ádám 14
Horváth Imre 12
Hosszú Szandra 11
Tóth Dávid 14
15.
Benkőné Varga Adrienn 16
Guzmics Zsuzsa 18
Konczné Rédling Anikó 15
Móró János 18
Törő Balázs 16
20.
Pusztainé Cserép Zsuzsanna
25.
Varga Gábor 27
Antal Zsuzsanna 25
Bognárné Varga Katalin 29
Takácsné Smidák Éva 26
Varga László 26
30.
Müller István Lászlóné 32
Törőné Horváth Ilona 33
Laskyné Morvai Aranka 36
Duna Tamás Péter 34.
Bogdán Attila 34

50.
Tóth László 51
80.
Vári Kovács Gábor 89
Köszöntjük a kezdő, első és második
alkalommal vért adó ifjúságot!
Fiatalok a szülői példát látva, követik
a segítségnyújtás eme formáját és önzetlenül nyújtják karjukat véradásra.
Bogdán Kinga
Móró Mátyás
Takács Márk
Tóth Marcell
Törő Bence
Vári Kovács Áron
Varga Imréné Irénke néni nélkül mindez nem jöhetett volna létre! Köszönetünk
jeléül oklevéllel és ajándékkal köszöntük
meg segítségét!
Balatonakaliban 2017-ben három alkalommal szerveztünk véradást, összesen 59 fő jelentkezett véradásra a három
településről, Balatonudvariból, Dörgicséről és Balatonakaliból.
Többen is vannak, akik minden alkalommal részt vesznek a véradóeseményen, így alkalmankét 25-30 fő nyújtja
karját segítségre.
Libisch Éva
Megyei Véradásszervező Koordinátor,
Balatonfüred Területi Vezető

Január 29-én, hétfőn 15 órától a
Polgármesteri Hivatalban véradás
lesz.

A LEGSZEBB KOR…

Ősszel felkerestük Szél
Józsefet, Jóska bácsit, aki
92 éves kora dacára frissen, fiatalosan éli mindennapjait.
De mit is várhatnánk el
egy fiatal házastól?
Isten éltesse, jó egészséget kívánunk neki, jövőre
is meglátogatjuk!

Ünnepi fogorvosi rendelések

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30, szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00. Tel.: +36-87/444-255
Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető.
Györffy Szabolcs falugazdász (06-70/436-5093)
Minden héten hétfőn 14 és 16 óra között.
Kéri Katalin települési főépítész:
csütörtök 9.00-12.00-ig. Előzetes bejelentkezés
szükséges a 06-87/444-527-es telefonszámon vagy a
foepitesz@balatonakali.hu email címen.
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat):
minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
PROBIO BALATONFÜREDI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

Fogorvosi rendelés: Dr. Hargitai Zsolt fogorvos szabadság miatt
2017. december 20-tól 2017. január 7-ig nem rendel.
Első rendelési nap január 8-án, hétfőn.

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali
Kirendeltsége ünnepek körüli munkarendek

GYÓGYSZERTÁR NYITVA:
Hétfő: 12:00-16:00, kedd: 8:00-12:00, szerda: 15:0019:00, csütörtök: 8:00-12:00, péntek: 10:00-14:00,
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási
időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül:
Marina Gyógyszertár, Balatonfüred: 87/580-063

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonakali Kirendeltségen 2017. december hónapban az ünnepek körüli
munkarend az alábbiak szerint alakul:
2017. december 23. és 2018. január 1. között a hivatal zárva lesz.
Az első munkanap 2018. január 2., kedd.
dr. Szabó Sándor

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 Horváth Tímea és Madarász Péter kisfiához Marcellhez,
sok örömet, boldogságot kívánunk a családnak!
Hasonlóképpen szívből köszöntjük Fekete Szofit, Fekete Tamás
és Takács Krisztina kislányát.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban: Minden vasárnap 10 órakor. Karácsonytól újévig: December
24-én: 10 órakor vasárnapi szentmise. 21,15 órakor Jézus születésének ünnepi miséje. December 25-én 10
órakor karácsonyi ünnepi szentmise. December 26-án 10 órakor karácsonyi és István vértanú miséje.
Evangélikus istentisztelet: Karácsonykor, 25-én du. 14 órakor. (Úrvacsorás) január 28. Hetvened vasárnap
11 órakor.
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor. Karácsonykor, 26-án 9,30 órakor.

Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről.
Felelős kiadó: Dr. Szabó Sándor. Szerkesztő: Ihász Csilla.
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255.
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. Felelős vezető: Iglói János.
E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

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
H-Sz: 6-19, V: 6-14. December 24: 6-12. December
25: Zárva December 26: Zárva. December 31: 6-12.
Január 1-2: Zárva
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-P: 10-20. Sz: 8-21. V: 8-20. December 24:
8-12. December 25: Zárva. December 26: Zárva.
December 31-én Zenés szilveszter. Január 1-2:
10-20.
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

