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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonakali Község Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve kiírja a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a balatonakali állandó lakosú felsőok-
tatási hallgatók részére 

a 2018/2019. tanév II. és a 2019/2020. 
tanév I. félévére 

„A típusú” pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik államilag támogatott, teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfokú alapkép-
zésben, mesterképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben, felsőfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat. 

„B típusú” pályázatra a balatonakali 
állandó lakos, hátrányos szociális hely-
zetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások vagy

b) felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek,

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézmény keretében, tel-
jes idejű (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők 
közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik 2019/2020. tanévben 
először nyernek felvételt felsőoktatá-
si intézménybe, és a tanulmányaikat a 
2019/2020. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

Mindkét típusú pályázatnál feltétel, 
hogy a pályázó családjában az egy főre 
jutó jövedelem ne haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 250 
%-át, azaz 72.250 Ft-ot.

Nem igényelhetnek ösztöndíjat:
– a Magyar Honvédség és a rendvé-

delmi feladatokat ellátó szervek hivatá-
sos és szerződéses állományú hallgatói;

– a doktori (PhD) képzésben részt-
vevők;

– a külföldi intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban állók. 

Az önkormányzat 2018. december 
6-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, 
a döntésről 2018. december 10-ig értesíti 
a pályázókat.Az ösztöndíj folyósításának 
kezdete legkorábban: 2019. március

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által 

kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (A 
típus esetén).

2. Érvényes személyi igazolvány, lak-
címkártya és adókártya fénymásolata.

3. Igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi net-
tó jövedelméről. 

4. Igazolás az egy háztartásban élők 
számáról.

5. Közös háztartásban élő tanuló test-
vérek esetén iskolalátogatási igazolás.

6. A pályázó szociális rászorultsága 
igazolására az alábbiakat kell csatolni:

a) a havonta rendszeresen mérhe-
tő jövedelmeknél a 2018. szeptembert 
megelőző 6 havi (2018. 03. 01.–08. 
31-ig) nettó jövedelem alapján elkészí-
tett jövedelemigazolást;

b) egyéb jövedelmeknél (pl.: vállal-
kozók, munkanélküliek esetén) pedig 
a 2018. szeptembert megelőző 12 havi 
jövedelem alapján elkészített jövedelem-
igazolást, 2017. évről adóbevallást;

c) tanulmányi eredménye (pl.: köztár-
sasági, tehetséges diáknak járó ösztöndíj 
stb.) és más jogcímen megítélt ösztöndíj 
havi mértékét igazoló dokumentumokat.

Pályázni a https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybelep.aspx oldalon történt 
előzetes regisztráció után a személyes és 
pályázati adatok feltöltésével lehetséges. 
Korábbi pályázati évben regisztráltak a 
már meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be.

A kinyomtatott pályázatot a Polgár-
mesteri Hivatalban a pályázó által 
aláírva, 1 példányban a mellékletekkel 
együtt kell benyújtani.

Pályázati anyagok hiánypótlására 
a benyújtási határidőn túl lehetőség 
nincs!

Figyelem! A hiányos mellékletekkel 
benyújtott pályázat érvénytelen, a bírá-
latban nem vesz részt!

A pályázat benyújtási határideje: 
2018. november 6.

Balatonakali Község Önkormányzata
k

ÚjAbb NYERTES PÁLYÁZATRóL 
SZÁMOLHATuNK bE!

A Földművelésügyi Minisztérium, 
mint az Agrárminisztérium jogelődje 
által meghirdetett, a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerű-
sítésének, megismertetésének, megőr-
zésének és gondozásának támogatásá-
ra kiírt HUNG-2018 kódjelű pályázati 
felhívásra benyújtott HUNG-2018/5095 
pályázati azonosító számon nyilvántar-
tásba vett „Értékszemle a szőlőhegyein-
ken a mandulavirágzás ünnepén” című 
pályázatunk az Agrárminiszter döntése 
alapján egyszeri 989 780 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.

A forrásból módunkban áll az Akali 
Bor Napja Mandulavirágzáskor elneve-
zésű rendezvényünket több programmal 
is bővíteni, melyek során – elöljáróban – 
a hagyományos magyar kutyafajtákkal, 
vagy épp a solymászattal is megismer-
kedhetünk.

k

ELINduLT A TELEPüLéSI 
vízelvezető RENdSZER 

éPÍTéSE
A lakosság és az üdülőtulajdonosok 

nagy része már tudomással bír arról, hogy 
Balatonakali Önkormányzata is forráshoz 
jutott a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretei között. 
Akali beadott pályázata egy évtizedek óta 
meglévő probléma orvoslására teremtet-
te meg a lehetőséget. Több mint 1500 
méter esővíz elvezető rendszer kiépítését 
kezdtük meg. A kivitelezési szakaszban 
sokak fejében fogalmazódnak meg a 
következő kérdések:

Merre megy pontosan a nyomvonal? 
Milyen műszaki megoldásokat alkal-
maznak a kivitelezők? Mi lesz előttem? 
stb.

Egy rövid összefoglalással igyekszem 
megadni a válaszokat legalább részben 
az érdeklődők számára. Minden bizony-
nyal ezek után is maradnak megvála-
szolatlan kérdések, amire mindenkinek 
nagyon szívesen választ adok, aki erre 
igényt tart és megkeres.
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Két egymástól jól elkülöníthető rész-

feladat elvégzésére kapott megbízást 
önkormányzatunktól a Folyondár 2008. 
Kft. 

A nagyobb szakasz az ún. CSA-1 
jelű csapadékcsatorna. Ez a szakasz a 
Szentgál utcától a Gyöngyvirág utca és 
a Pántlika utca kereszteződéséig tart, 
röviden vázolva a következő műszaki 
tartalommal: A Szentgál utcánál a teljes 
áteresz cseréje egy nagyobb áteresztő 
kapacitású műtárgyra. A Szentgál utca 
és a Forráspark közötti korábbi ún. patak 
szakasz mederfenekének kiszélesítése 
egy méter szélességűre, illetve a rézsű 
átalakítása a jelenleginél lankásabbra. 
A mederkialakításnál itt gyephézagos 
burkoló elemeket fognak használni, mint 
a Forrásparknál. Így ennek a szakasz-
nak az elvezető képessége több mint 
kétszeresére nő. A régi forrásmeder déli 
oldalán itt kialakítanak a kivitelezők egy 
munkagépekkel mindig járható sávot 
a folyamatos karbantartás akadálymen-
tes elvégzéséhez. A Forrásparknál már 
készen lévő szakaszba nem lesz beavat-
kozás. A 71-es főút átvezetésénél is új 
áteresz kialakítására kerül sor. A cél itt 
is a nagyobb áteresztőképesség elérése 
volt. A Dörgicsei út keleti oldalán beton 
mederburkoló elemmel alakítják ki az 
elvezetőt, mivel a már meglévő átere-
szek keresztmetszete itt megkívánja a 
víz elfolyási sebességének fokozását. 
A Pántlika utca déli oldalán alapjában 
földárokban fog haladni a csapadékvíz, a 
kapubejáróknál pedig beton csőátereszek 
lesznek, mindkét oldalán kerékvető záró 
elemekkel kialakítva. Azokon a szaka-
szokon, ahol a földárok hossza nem érné 
el a 4 méter hosszúságot, ott marad a 
föld alatt beton átereszben. A földárokra 
általánosságban azért van szükség, mert 
pályázati elvárás volt a vizek helyben 
tartásának feltételeit biztosítani, aminek 
jelen projektben nincs más lehetősége. 
A Pacsirta és a Pántlika utcai keresz-
teződésben víznyelő rácsok kerülnek 
beépítésre. A folyás útja pedig a Pántlika 
utca déli oldaláról a Pacsirta utca keleti 
oldalára tevődik át. A sarkon egy horda-
lékfogó akna után földárkos kialakítással 
megy a nyomvonal a Hóvirág utca déli 
oldalán a Gyöngyvirág utcáig. A konst-
rukció ugyanaz, mint a Pántlika utcában. 
Ezen a szakaszon sajnos elkerülhetetlen 
lesz egy-két közterületen lévő fa elvesz-

tése is, amelynek pótlása részét képezi 
a beruházásnak. A Hóvirág utcában egy 
szakaszon szükségessé válhat a telefon-
vezeték teljes kiváltása is. A Hóvirág és 
a Gyöngyvirág utca kereszteződésében 
két hordalékfogó akna elhelyezésére és 
egy víznyelőrács beépítésére is sor fog 
kerülni. Ezáltal a Hóvirág utca további, 
keleti része felől érkező csapadékot és a 
Gyöngyvirág utca északi meghosszabbí-
tásánál sokszor pangó vizek elvezetését 
is megoldja az elvezető. A Gyöngyvirág 
utca Pántlika utca és Hóvirág utca közti 
szakaszán, kétoldali beton folyókát épí-
tenek be a kivitelezők. Ezen a szakaszon 
a teljes aszfalt cseréje is részét képezi a 
beruházásnak.

A másik szakasz a Kossuth utcai 
(főtér) csapadékcsatorna. Ezen a sza-
kaszon a meglévő vasúti átereszig kell 
elvezetni a csapadékvizet, ahonnan az 
a Balatonba távozik. A MÁV átereszé-
től felfelé haladva, NA 60-as beton cső 
vezeti a vizet, a szabadtéri színpad és 
a kiállító terem épülete között, felfelé 
haladva a főtér irányába, az út templo-
mok felőli oldalán, majd a főtér nyugati 
oldalán a Kossuth utca északi oldalán ér 
véget a 60-as cső. Ettől kezdve, keleti 
irányba, először a főtér északi oldalán 
haladva, majd áttérve a Kossuth utca déli 
oldalára, majdnem a Pacsirta utca-Kos-
suth utca kereszteződésénél végződik 
egy víznyelővel. Ez a szakasz 300 mm-
es KG-PVC csőböl épül. Itt csatlakozik 
be a Kossuth utca déli oldalán, felszínen 
vezető földárok is. A Kossuth utcai rész-
feladat teljes egészében földalatti csa-
padékvíz elvezető lesz. A felszíni vizek 
víznyelőkön csatlakoznak be.

A kivitelezési munkálatok 50%-ának 
még idén el kell készülnie, a teljes befe-
jezés pedig tavaszra várható. A Kossuth 
utcai szakasz elkészítése közben a DRV 
közreműködésével remélhetőleg a Főtér 
alatti régi nyomóvezeték és bekötéseik 
cseréje is meg fog történni. 

Ez a munka nyitja meg a lehetőségét 
annak, hogy a Főtér burkolati munká-
it megrendelhessük. Az önkormányzat 
ennek tervezett költségét egy-két éve 
tolja a költségvetésben. Jelenleg nincs rá 
pályázati forrásunk, viszont saját forrást 
tudunk biztosítani. 

A kivitelezéssel kapcsolatos tervdo-
kumentációk megtekinthetők a hivatal-
ban, ha valakinek még további kérdései 

lennének. Az ilyen irányú kéréseknek is 
szívesen teszek eleget, előzetes telefonos 
időpont egyeztetést követően.

Koncz Imre polgármester

k
STRANduNK EREdMéNYEI 

2018. NYARÁN
A Balatonakali Községi Strand a 

2018-es szezonban június 15–szeptem-
ber 2-ig tartott nyitva, azóta a sok-
éves gyakorlatnak megfelelően szabad 
strandként üzemelt, s a horgászok előtt 
is megnyitottuk a strandot.

Az időjárás ebben a szezonban vál-
tozóan alakult, a korán jött nyár után a 
kezdeti erősen csapadékos heteket sze-
rencsére tartósan meleg időszak követte, 
s ez kedvezően hatott a bevételek ala-
kulására is, így ha rövidebb idő alatt is, 
de sikerült a tervezett bevételt nem csak 
teljesíteni, hanem túl is teljesíteni.

2016. évben 21 918 610, 2017. évben 
28 779 566, 2018. évben 29 846 480 Ft a 
nettó bevétel.

Ahogy az elmúlt években is, most is 
jellemzően a családok keresték fel stran-
dunkat, a főszezonban szinte kicsinek 
is bizonyult a gyermek fürdető öböl. 
Örömmel üdvözölték a megnövelt ját-
szóházi burkolt felületet, de a napok 
teltével ez is szűkösnek bizonyult, olyan 
sokan választották ezt az igen csak ked-
velt szolgáltatást. Idén rekordot döntött 
a strandkönyvtár beiratkozott olvasóinak 
száma, kereken 200 fő iratkozott be 
könyvtárunkba.

Konczné Rédling Anikó szervezé-
sében, és szakmai felügyeletével az 
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animátorok biztosították napi szinten 
ezt a nagyon fontos szolgáltatást. Évről 
évre egyre nagyobb igény mutatkozik 
rá, s ebben az évben a szerződésmódo-
sításnak köszönhetően augusztus 26-ig 
vehették igénybe vendégeink a játszóház 
szolgáltatásait. Nagyon köszönöm mind 
Anikó, mind az animátorok hozzáállá-
sát, hogy a sokszor nehéz körülmények 
ellenére is ilyen lelkesedéssel végezték 
munkájukat.

A Mozdulj Balaton rendezvénysoro-
zat is nagy látogatottságnak örvendett, 
Takács Martin a focizókat koordinál-
ta, a röpisek pedig igazi önszerveződő 
csoportként, szívüket, lelküket beleadva 
játszották meccseiket. Nagy érdeklődés 
mellett zajlott szombatonként a sport-
versenyek lebonyolítása, a sok résztvevő 
miatt szinte kevésnek is bizonyult a 
rendelkezésre álló idő, és sportpálya. Az 
új gyakorló vízilabda kapuk nagy sikert 
arattak, többször kellett áttelepíteni őket, 
mivel a folyamatos használat miatt göd-
rök alakultak ki a kapuk előtt. Nagyon 
sokan használják a pingpong asztalt is, 
az új burkolat jobban használhatóvá tette 
ezt a sporteszközt is.

Az idei nyár is mozgalmasan telt, 
nagy problémákkal nem kellett szem-
besülnünk, s a beruházások is meghoz-
ták gyümölcsüket, kiemelném a csúszda 
vásárlását, ami a felújítási munkálatok-
nak köszönhetően még vonzóbbá vált. 

Köszönöm munkatársaimnak, vala-
mint a faluüzemeltetésnek azt a rengeteg 
munkát, ami által strandunk felkészülten 
várhatta vendégeinket, valamint a képvi-
selő-testületnek a támogatást, hogy meg-
teremtették működésünk feltételeit!

Kovács Ágnes strandgondnok
k

ARANYMANduLA
Újabb vállalkozást köszönthetünk 

településünkön. Az Aranymandula 
Apartmanok nyáron nyitotta meg kapuit, 
de a hivatalos átadóra csak szeptember 
28-án került sor. A 6 tulajdonos család 
a megnyitóra már kialakított üzleti kap-
csolatait, az önkormányzat munkatár-
sait, helyi vállalkozásokat és civileket 
hívott meg, számítva együttműködésük-
re a jövőben, megköszönve támogatásu-
kat, segítségüket. A jelenleg 6 különálló 
apartmannal bíró vállalkozás barátsággal 
és helyivé válási szándékkal köszön-
tötte a vendégeket, az ünnepélyes sza-

lag átvágást Koncz Imre polgármester 
végezte. Másnap a szüreti felvonuláson 
az Aranymandula saját megállóhellyel és 
sok-sok finomsággal várta, köszöntötte a 
szüreti sokadalmat.

k
GALLYAZÁS

A Bakonyi Fakitermelő Bt. az E.ON 
Áramhálózati Zrt. megbízásából élet- 
és vagyonvédelmi okok miatt gallyazá-
si és nyiladéktisztítási munkálatokat 
végez el az ön(önök) területén, áthala-
dó kis- és középfeszültségű hálózato-
kon. A gallyazási és nyiladéktisztítási 
munkálatokat az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. hálózatain végezzük, 
a Villamos Energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. energiatörvény 124. §, 133. 
§, 137. § által biztosított törvényi rende-
letek szerint, és a villamosmű biztonsá-
gi övezetről rendelkező 2/2013 (I. 22.) 
NGM rendelet alapján.

A gallyazási munkálatok közérdekű 
munkálatok, a munka megkezdése élet- 
és vagyonvédelmi okokból történik, így 
a munkálatokat 2018. október 23-tól 
megkezdjük.

Amennyiben észrevételeik len-
nének, kérem, forduljanak az E.ON 
Áramhálózati Zrt. területileg illetékes 
terület gazdájához, illetve a Bakonyi 
Fakitermelő Bt.-hez 06-30/267-9094.

Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina 
+36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01

Levelezési cím: 8439 Sikátor, Ady 
Endre utca 2.

e-mail cím: info@bakonyifa.com
k

LAKOSSÁGI éS SZELEKTÍV 
HuLLAdéKSZÁLLÍTÁS 

2018. október 16. és 2019. áprilisi 
14. között  pénteki napon történik a 
lakossági szemétszállítás a településen. 
Szelektív hulladék: minden hónap har-
madik hét kedd, ezek lesznek a szállítási 
napok: november 20., december 18. A 
szolgáltatási területen a hulladékszál-
lítás egész éves menetrendje települé-
senként és utcánként a Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
honlapján a hulladékszállítási menetrend 
menüpont alatt megtekinthető.

k
A HELYI KÖRNYEZET

védelméről, 
A KÖZTERüLETEK 

és INgAtlANok reNdjéről – 
AKTuÁLIS INfORMÁcIóK

Forrás: Balatonakali Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 9/2006. 
(VII. 05.) rendelete

Kerti hulladékok nyílttéri égetése (1) 
A levegő tisztaságvédelmi követelmé-
nyeinek érvényre jutása érdekében a 
kerti hulladékot elsősorban komposz-
tálni szükséges vagy beszántani/beás-
ni 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 zavar-
ja. (2) Kerti hulladéknak minősül: a 
falomb, kaszált fű, nyesedék (venyige, 
faágak), egyéb növényi maradványok. 
(3) Égetéssel történő megsemmisítés 
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során avart és kerti hulladékot csak jól 
kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni 
úgy, hogy az emberi egészséget és a kör-
nyezetet ne károsítsa, ne veszélyeztesse, 
az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 
Az égetendő kerti hulladék nem tartal-
mazhat más kommunális, ill. ipari erede-
tű 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 min-
denkor tilos. (5) Az égetés szélcsendes 
időben, cselekvőképes nagykorú sze-
mély állandó felügyelete mellett történ-
het 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 ter-
jedése megakadályozható, veszély ese-
tén 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 
meghatározott módon szabad nádégetést 
végezni. (8) Hatóságilag elrendelt álta-
lános tűzrakási tilalom alól a rendelet 

nem ad felmentést. A háztartási légszeny-
nyezésre vonatkozó szabályok (1) Az 
egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban 
a megfelelően karbantartott tüzelőberen-
dezésekben csak az arra a berendezés-
re engedélyezett tüzelőanyag, ill. a kis 
mennyiségben keletkező papírhulladék, 
veszélyesnek nem minősülő fahulladék 
égetése végezhető. (2) A fűtőberende-
zésben egészségre káros égésterméket 
kibocsátó anyagot (különösen ipari hul-
ladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, 
rongy stb.) égetni tilos. (3) A háztartási 
energiatermelő berendezésekben csak 
vegyileg kezeletlen tűzifa, szén, gáz, 
fűtőolaj égethető el.

k
művelődésI HázuNk 

ProgrAmjAI, szAkkÖreI, 
SPORTfOGLALKOZÁSAI 

Ingyenes képzések, számtalan lehe-
tőség. Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben Tihany térségben 
EFOP-1.5.2-16-0001 

Az ősz során a következő állandó 
foglalkozásokkal várjuk kedves ven-
dégeinket:

Hétfő 17,00-19,00 Nyugdíjas Klub, 
első foglalkozás: október 15. 17,00.

kedd 15,15-16,15 Nyugdíjas torna.
szerda 17,00-18,00 Fitness foglal-

kozások.
Csütörtök 15,15-16,15 Nyugdíjas 

torna. 17,45-19,00 Jóga- első foglalko-
zás: október 18. 17,45.

Péntek 18,00 Kezdő angol nyelvtanfo- 
lyam, első alkalom: október 19.  18,00.

k
GYERMEKjóGA 

fOGLALKOZÁSOK
Gyermekeknek szóló jóga foglalkozá-

sok indulnak a balatonakali Művelődési 
Házban október folyamán. A foglako-
zásokat vezeti: Benedek-Tihanyi Tímea 
óvónő, jóga oktató. A foglalkozások 
(45 perc) várhatóan kedden vagy szer-
dán, óvoda-iskola után zajlanak majd. 
Előzetes érdeklődés, jelentkezés: prog-
rambalatonakali@gmail.com vagy 
+36-87-444-255-7-es mellék.

k
fOLYAMATbAN 

A NYELVTANfOLYAMOK 
SZERVEZéSE

Az őszi időszakban angol és német 
nyelvtanfolyamok, valamint informatika 
képzés indul. Az angol képzés október 
19-én indul, a német és az informati-
ka képzésre még lehet jelentkezni, de 
várhatóan még októberben elkezdődnek 
ezek is. A tanfolyamok időbeosztása 
követi a résztvevők igényeit. 

Jelentkezés: programbalatonakali@
gmail.com-on vagy munkaidőben a 
+36-87-444-255-7-es mellék Kovács 
Rékánál, ill. Törő Balázsnál. 

jubileumi kézfogás
„Szeretettel vártunk titeket, mert külön-

leges alkalom ez, 10 éve írták alá hiva-
talosan, hogy Kövend és Balatonakali 
testvértelepülés lesz. 2004-ben, amikor 
tanácsos lettem, Kövendnek nem volt 
testvértelepülése. Régi álmom valóra 
vált. 2006-ban ismertük meg egymást, 
és 2008-ban hivatalos okmányt írtak alá 
a települések képviselői. Hasznos tíz év 
van a hátunk mögött, baráti kapcsolatok 
alakultak ki. Megismerkedtünk azzal a 
világgal, amiben éltek, ezért hálásak 
vagyunk.

Köszönet mindazoknak, akik hozzá-
járultak e kapcsolat kialakításához és 
fenntartásához. Szívből kívánom, hogy 
ez a kapcsolat még sok-sok évig működ-
jön!”

Kövend focipályáján hangzottak el 
ezek a szavak, a kövendi látogatás „nem 
hivatalos” programjai között Valentini 
Attila szájából, aki az egyik pillére volt 

Balatonakali és Kövend testvértelepülés-
sé válásához.

Idén ünnepeltük/ünnepeljük a két tele-
pülés barátságát, ennek jegyében szerve-
ződött augusztus végére egy kövendi 
kirándulás.

Sajnos, sokan nem tudtak ott lenni, 
velünk utazni az „alapítók” közül, így 
végül 31 fővel érkezett meg delegációnk 
augusztus 24-én, pénteken este Kövend 
művelődési házába, ahol a település 
lakói, a barátokat várók fogadták kis 
csapatunkat.

Más a közigazgatás, mint nálunk, 
ezért a kövendi polgármester nem várt 
bennünket, hiszen nincs is ilyen, a kiste-
lepülések összevonása okán. Kövendnek 
a közigazgatás mezsgyéjén mindössze 
egy tanácsosa van, aki a közös testület 
tagja,  a polgármester pedig 6 település 
közös polgármestere Marginean János. 
Ő a későbbi, közös várfalvi Pataki 

András Kultúrotthonban zajló progra-
mok során köszöntötte településünket. 
Itt ragadta meg a lehetőséget Koncz 
Imre, Balatonakali polgármestere, hogy 
megidézze az elmúlt 10 évet, köszönt-
se a baráti települést, az aktivistáknak 
köszönetet mondva, a további együtt-
működésre sarkallva minden felet. Az 
ajándékok között volt egy településünket 
bemutató kisfilm is, mely a pályáza-
ti támogatásnak köszönhetően valósult 
meg, hogy a távolban is aprólékosan újra 
és újra megtekinthessék településünket 
barátaink…

Természetesen „kirándulós”  progra-
mok is szerepeltek a hétvége eseményei 
között. Odafelé utazva Nagyszalonta volt 
a legfontosabb megálló, amely a tavalyi 
Arany János emlékév miatt sem volt 
kihagyható. Megnézhettük, ahol „csonka 
torony nyúlik a felhőbe”; egy modern, 
a költő életét, dolgozószobáját, műveit 
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interaktívan bemutató impozáns emlék-
helyet találtunk itt, a csonka torony-
ban, melyet a közelmúltban újítottak 
fel, alakítottak ki. Szombaton a mél-
tán híres Torockóra tettünk egy rövidke 
kirándulást, majd a kövendi fesztiváli 
programok közé egy tordai hasadékos 
túrát iktattunk be. Vasárnap a hazaúton 
Vajdahunyad várát is bevette csapatunk, 
ahol ugyancsak tetten érhető az elmúlt 

évek fejlesztése, az értékek, történel-
münk méltó megőrzése.

Az utazás mindezek mellett alapvető-
en a „testvérekről” szólt, a közös emlé-
kekről, élményekről, a jövőbeli kapcsolat 
folytatásáról, ápolásáról. Vendéglátóink 
odaadóan gondoskodtak kényelmünkről, 
jól tartásunkról, programjainkról. Mind 
a barátokhoz, mind a szálláshelyre érke-
zők finom egyensúlyban tudtak maradni 

a barátokkal történő beszélgetések, a 
házi vagy szervezési munkák, progra-
mok során, nem érezve a vendéglátás 
fáradságát, „terhét” – talán ettől lehetett 
ez a hétvége ilyen kellemes élmények-
kel, barátokkal teli, kerek jubileum.

I. Cs.

Elsősorban fiúk, apák, férjek, barátok, 
18 éves srácok, az akali földből élők, 
szőlőművesek, tanárjelöltek, a piaris-
táknál dolgozók, templomba járók, a 
Balatonban ívó halakat kézzel elkapók…, 
szóval teljesen hétköznapi emberek, akik 
élték a maguk saját életét Akaliban, de a 
háború közbeszólt…, menniük kellett, és 
mentek is…

Az idén novemberben emlékezünk az 
első világháború befejezésének századik 
évfordulójára. 

Kínálkozik az alkalom, hogy név 
szerint is bemutassuk azokat az akali 
polgárokat, akik sajnos soha nem térhet-
tek vissza a harcmezőkről. A figyelmes 
szemlélőnek feltűnhet, hogy az alábbi 
felsorolás több nevet tartalmaz, mint 
ahányat az evangélikus templom mel-
letti emlékművön olvashatunk. Mindez 
a szerencsés véletlen műve: a készülő 
települési értéktár kapcsán zajló levéltári 
forrásfeltáró munka során bukkantunk 
olyan dokumentumra, mely az eddig 
ismert hat személy mellett további öt 
nevet tartalmaz, így tizenegy főre emel-
ve azoknak az akali katonáknak a számát, 
akik életüket adták a hazáért. Katonáink 
többsége a köztudatban „zalai” néven 
ismert magyar királyi 20. honvédez-
redben, illetve a szintén nagykanizsai 
központú császári és királyi 48-as gya-
logezredben szolgált.

Álljon itt idézetül a nagyon fiatalon, 
19 éves korában elhunyt Dausz Sándor 
szüleinek a Néptanítók lapja c. újság 
1917. szeptember 27-diki számában 
megjelent gyászjelentése:

„Dausz Sándor akali-i róm. kat. kán-
tortanító és neje Szalacsy Fanni és leá-
nyuk Mancika, úgy a maguk, valamint 
az összes rokon és jó barát nevében is 
fájdalomtól megtört szívvel tudatják a 
pótolhatatlan veszteséget, hogy a leg-

jobb és legnemesebb szívű gyermek, ifj. 
Dausz Sándor, a pápai tanítóképezde III. 
éves növendéke, (…) az olasz fronton 
gránátnyomás következtében a bielitzi 
(…) kórházban agyrázkódás következ-
tében szeptember 14-én hazájáért és 
királyáért hősi halált halt. Felejthetetlen 
drága halottunkat, hősi sírjából hazaszál-
lítjuk, hogy a védelmezett haza földjé-
ben aludhassa örök álmát. Felejthetetlen 
jó fiú, Isten veled! Te nyugodt vagy, mi, 
szüleid és testvéred nem, majd csak, ha 
újból viszontlátunk a békesség hazájá-
ban.

Akali, 1917. szeptember 17.
sövény károly: sz. 1882. Római 

katolikus cseléd. A magyar királyi 
20-dik honvéd gyalogezred honvédje. 
Neje Király Zsófi, gyermekük: Károly. 
Oroszországban 1914. októberében a 
harctéren a hazáért hősi halált halt.

Németh István: sz. 1882. ágostai 
evangélikus földműves. A magyar kirá-
lyi 20-dik honvéd gyalogezred honvédje. 
Neje Vajda Eszter, gyermekeik: Rózsa, 
Eszter, Karolin, Oroszországban harcolt. 
Lábait ellőtték, a losonci kórházban halt 
meg 1915. március 22-én.

Szalai István: sz. 1881. Római katoli-
kus földműves. A magyar királyi 20-dik 
honvéd gyalogezred honvédje. Neje 
Csizmazia Vilma, gyermekük: István. 
Az orosz harctéren harcolt. 1915. feb-
ruár 20-án a harctéren szerzett betegség 
következtében hasi hagymázban (tífusz) 
halt meg a Borzecini (Lengyelország) 
kórházban.

tóth kálmán: Vászolyon született 
1883-ban. Ágostai evangélikus vincellér. 
A Császári és király 48-dik gyalogez-
red honvédje. Neje Dianovics Margit, 
gyermekük: Sándor. Harcolt Szerbiában 
és az olasz harctéren, ahol 1915. július 
21-e délutánján egy ellenséges roham 

visszaverése alkalmával golyótól találva 
a hazáért hősi halált halt.

Badics jános: sz. 1883. Római kato-
likus cseléd. A magyar királyi 20-dik 
honvéd gyalogezred honvédje. Neje 
Németh Karolin, gyermekeik: János, 
István, József. Az orosz harctéren 1914. 
12. 25-én halt hősi halát.

Szabó Kálmán: sz. 1882. Református 
földműves. A császári és királyi 2. 
huszárezred tagja. Neje Fejes Lídia, 
gyermekeik: Kálmán és Károly. A buko-
vinai Balaniatovka község mellett 1915. 
július 15-20. között vívott ütközetben 
ellenséges golyó által hősi halált halt.

Szabó István: sz. 1877. Református 
földműves. A magyar királyi 20-dik 
honvéd gyalogezred népfelkelője. Neje 
Kiss Lujza, gyermekeik: Gyula és Lajos. 
1916. január 20-án az orosz harctéren 
halt hősi halált.

Dausz Sándor: A Szolnokhoz közeli 
Zagyvarékason született 1898-ban. III. 
éves pápai képezdész (tanár). A magyar 
királyi 20-dik honvéd gyalogezredben 
szolgált tizedesként. Nőtlen. 1917. 09. 
15-én a bielitzki (Lengyelország) kór-
házban hunyt el.

Körmendi Imre: sz. 1889. Római kato-
likus napszámos. A Császári és király 
48-dik gyalogezred honvédje. Nőtlen. 
1914. szeptember 23-án az orosz harcté-
ren örökre eltűnt.

 Páli józsef: sz. 1895. Római katoli-
kus napszámos. A magyar királyi 20-dik 
honvéd gyalogezred honvédje. Nőtlen. 
A volinyi területen (Ukrajna) halt hősi 
halált 1915. 10. 18-án.

Gyarmathy Gábor: sz. 1900. Római 
katolikus földműves. A magyar királyi 
20-dik honvéd gyalogezred honvédje.
Nőtlen. Az olasz fronton halt hősi halált 
1918. szeptember 15-én.”

Emléküket megőrizzük!

kik voltak az első világégés akali hősi halottai?
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október 21., vasárnap
Akali Borzon-Go-Ó a Szelek szár-

nyán Szüreti futamok, túra és fesztivál 
(Red Hot Run).

TÖKÖS nap (Balatonakaliért Támo-
gatási Közalapítvány).

Mindkét program a balatonakali stran-
don zajlik.

Futás: A szervezők a pálya- és prog-
ramváltoztatás jogát fenntartják! 

Kedvenc helyszínünkön, a Balaton-
akali strandon teljes komfortban várunk 
Benneteket – az Önkormányzattal kö-
zös szervezésben ismét, szeretettel, 
egy kétfutamos – DE EGY KÖRBEN 
MEGFUTHATÓ! – szüreti fesztivállal. 
Most azért vasárnap, mert utána még van 
két szabad napotok pihenni. Mindkét 
futásunk koedukált, és természetesen 
gyerekfutamok is színesítik a napot. 

Aki akali lakosként futni szeretne, 
nevezését a helyi programszervezésén 
keresztül tegye meg, így településünk 
vendége lesz a futamra.

Nevezhető távok: Gyermekfutam: 5, 
10, 21 km, kétféle éremmel: Borzon-
Go-Ó vagy Szelek Szárnyán.

ProgrAmok:
11:00 rajtcsomagosztás folyamato-

san. 
13:00 gyerekkör mindkét éremért 500 

m (4-10 éveseknek).
13:30 tombolasorsolás. 
14:00 Szelek Szárnyán és BorzonGoo 

egyben rajtol 5 km, 10 K. Az FM chipes 
időmérős. 

15:20 eredményhirdetés az 5 és a 10 
K távokon.

16:30 Eredményhirdetés, díjátadó az 
FM távon. 

Díjazások: minden távon az első 3 
abszolút befutót díjazzuk (5-10 K és fm-
en), a gyerekversenyben minden gyer-
mek az éremért fut. 

Mindenkit szeretettel várunk! Jó időt 
rendelünk.

13,30-tól a helyszínen kezdetét veszi 
a Tökös nap rendezvénye is, ahol tök-
faragás várja az érdeklődőket és tökös 
finomságok kóstolására is lehetőség nyí-
lik. 
október 23., kedd NemzetI ÜNNeP

17,00 óra Ünnepi megemlékezés a 
Művelődési Házban.

Szeretettel várjuk rendhagyó meg-
emlékezésünkre, amelyen filmvetítéssel 
idézzük meg az 1956-os forradalom és 
szabadságharc időszakát. 2018. novem-
ber 23., kedd, 17 óra Művelődési ház.

November 6., kedd 
14.00 óra Fenntarthatósági fejlődés 

fórum. Fórum a fenntarthatóságról, a 
Magyar Innováció és Hatékonyság Non-
profit Kft. szakmai közreműködésével, a 
Művelődési Házban. 

A klímaváltozáshoz történő haté-
kony alkalmazkodás társadalmi fel-
tételeinek elősegítése érdekében, a 
fenntarthatósági célok támogatásának 
érdekében a fenntartható fejlődés fóru-
mok alapvető célja a klímaalkalmaz-
kodást és klímaváltozás megelőzését 
szolgáló energiahatékonysági tevé-
kenységek lakossági szintű ismerete-
inek és feltételeinek kialakítása, ahol 
a MI6 által fejlesztett és kivitelezett 
oktatási program biztosítja a fórumok 
magas szakmai minőségét és hatékony-
ságát. A fenntartható fejlődés fóru-
mokon érintjük az energiatudatosság 
és energia takarékosság, fenntartható 
település, épületenergetika, megújuló 
energiaforrások, fenntartható közleke-
dés, helyi gazdaságfejlesztés, hulla-
dékmentes háztartás témaköreit.

A klímaváltozás mérséklését segí-
tendő energiahatékonysággal kapcso-
latos szemléletformálás és a lakossá-
gi oktatási programunk kidolgozása 
révén bővülnek a helyi hivatalokban 
dolgozók, civil szervezetek, a csa-
ládok, általában a lakosság energia-
felhasználással összefüggő ismeretei, 
mely következtében javul települési 
szinten a klímaadaptációs intézkedé-
sek végrehajtásának hatékonysága.

1. Költségkímélő, energiahatékony-
sági praktikák

Hazai kutatások szerint a háztar-
tások közel 20%-ában – mely főként 
a pályázat célcsoportját érintik – az 
energiaszámlák felemésztik a jövede-
lem nagyjából egyharmadát. A képet 
tovább árnyalja a KSH jelentése, 
amely szerint a létminimum környé-
kén élők fogyasztásában folyamato-
san nő a háztartási energiára fordított 
kiadások részaránya.

Oktatási programunk az alacsony 
jövedelemmel rendelkező háztartások-
nak is segítséget kíván nyújtani ener-
giaszámláik csökkentésében néhány 
egyszerű, az energiamegtakarítást 
szolgáló praktika/ismeret elsajátításá-
val.

2. Pénzügyi kalauz otthoni energia-
hatékonysági beruházások megvalósí-
tásához. 

A „Költségkímélő, energiahaté-
konysági praktikák” c. programunk-
ban az egyszerű spórolási ötleteken 
túl szükséges a kevésbé költséges és 
drágább beruházások bemutatása is. 
Ahhoz, hogy egy kis jövedelmű ház-
tartás akár egy kisebb beruházást meg-
valósítson, a döntés meghozatalához 
szükséges annak elsajátítása, hogy egy 
adott háztartás ki tudja kalkulálni a 
várható energia költségek csökkené-
sét, ezáltal a beruházás várható megté-
rülését is, illetve fel tudja mérni, hogy 
a háztartás költségvetéséhez mérten 
milyen mértékű fejlesztésekkel érde-
mes tervezni.

November 8. 
Márton nap. Lámpás felvonulás, 

Márton napi libás ételekkel és új borok-
kal várjuk a kedves vendégeinket az 
étteremben. (november elejétől libavásár 
a Fék Prímában)

November 17.
Balástyai Böllérnap.
November 23., péntek
MAG-TÁR-HÁZI TALÁLKOZÁ-

SOK. Hazajáró közönségtalálkozó. Bala- 
tonakali, 2018. 11. 23. péntek, 18 óra. 
Művelődési ház.

 „MAG-TÁR-HÁZI találkozások” 
elnevezésű programsorozatunk követke-
ző meghívottjai a „hazajáró fiúk” lesz-
nek, akik páratlan küldetést téve hiány-
pótló tévéműsort készítenek, hiszen „a 
„Hazajáró” hétről-hétre bakancsot húz, 
hogy keresztül-kasul bebarangolja a 
Kárpát-medence varázslatos tájait és 
megismerje hazánk természeti szépsé-
geit, kulturális értékeit és történelmi 
emlékeit. A Kárpátok fenséges gerinceit 
és legszebb tájait járva megannyi kaland, 
találkozás és magyar emlék kíséri a 
„Hazajáró” soha véget nem érő vándor-
útját...”

PROGRAMSOROLó
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A közönségtalálkozón betekintést 

nyerhetünk a kulisszák mögé, és kaland-
jaik olyan részleteivel is megismer-
kedhetünk, melyek az egyes adásokba 
nem kerülnek bele. Így az utazások 
hol abszurd, hol végtelenül humoros, 
hol pedig megható részleteibe pillantha-
tunk.

November 24., szombat 
Édes Mézes. 15 órától a Könyvtár szer-

vezésében a Polgármesteri Hivatalban 
megkezdődik a karácsonyi készülődés 
első fázisa... Mézeskalács készítésre, 
sütésre és díszítésre várjuk az érdeklődő-
ket! Az immár hagyományos programot 
a Balatonakali Községi Könyvtár, mint 
Könyvtári, Információs és Közösségi 
Hely szervezi idén is. Tartsanak velünk!

November 24.
Horgászbál a Művelődési Házban. 

A Balatonakali és Vidéke Sporthorgász 
Egyesület szeretettel meghívja az érdek-
lődőket a november 24-én, szomba-
ton, 20 órakor kezdődő hagyományos 
horgászbáljára. Helyszín: Balatonakali 
Művelődési Ház. A belépőjegy tartal-
mazza a „svédasztalos” vacsorát. Italról 
és süteményről mindenki maga gondos-
kodik. Tombola felajánlásokat szívesen 
fogadunk. Zene: Koktél BAND. Éjfélkor 
tombola, tánc hajnalig… Jelentkezés, 
bővebb információ és a részvételi díj 
befizetése: Sárközi István Tel: 06-70-
557-15-35. (A részleteket keresse hirde-
tőinken, honlapunkon.)

November 30., péntek
 17,00 óra Polgármesteri Hivatal 

nagyterme. A Balatonakali Erdélyi Kör 
egyesület szervezésében könyvbemuta-
tóra kerül sor a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében.

december 1.
 Adventi készülődés a Balatonakaliért 

Támogatási Közalapítvány szervezé-
sében.

december 6. 
Mikulás. Idén is ellátogat Akaliba a 

nagyszakállú öreg.

december 8. 
Adventi Vásár a Művelődési Házban. 

Kísérőrendezvény: Manócsalogató 
& Szívmelengető Futófesztivál a Red 
Hot Run szervezésében. Idén is vár-
juk kézműveseink, alkotóink, karácso-
nyi portékát kínálók, helyi termelőink 
jelentkezését vásárunkba. Már számos 
új vásározóval büszkélkedhetünk, remél-
jük, hogy az időjárás ezúttal nem tartja 
vissza a vendégeket A helyszín visz-
szatér a régi, széltől és hidegtől védett 
Művelődési Házba, melynek udvaráról 
rajtol kísérőrendezvényünk futama. Aki 
futni szeretne, nevezését az akali prog-
ramszervezésén keresztül tegye meg, így 
településünk vendége lesz a futamra. 

december 22. 
17,00 Falukarácsony. Hagyományos 

karácsonyi programunk ismét új elemek-
kel, ötletekkel bővelkedik majd, és egy 
nagyon nagy ajándékot is kapunk… A mag-tár-Ház felújítása jól halad...

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal Nagyterme, Balatonakali, Kossuth u. 45.

Időpont:
2018. november 30., péntek 17,00 óra
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Folytatódik a nyugdíjas klubélet. 
Minden októberben egy kicsit fókusz-
ba kerülnek az idősek, hiszen októ-
ber 1. az idősek világnapja 1991. óta. 
Mi is minden évben szeretettel, és az 
őszinte szeretetet még magukon vise-
lő kis ovisokkal köszöntjük települé-
sünk szépkorú lakosait. Október 5-én 
közel 70 fő vett részt ünnepi alkalmun-
kon, fogadta el vacsora meghívásunk. 
Örömmel tették kicsit ünnepibbé ezt a 
délutánt az ovisok, akik műsorral ked-
veskedtek, a Balatonakaliért Támogatási 
Közalapítvány, aki az ünnep finanszíro-
zását nyertes pályázatával oldotta meg, a 
vacsoráért felelős konyha, Szegvári Tibi, 
aki a kedvező árra is kedvezményt adott, 
a szorgoskodó kemencés kezek: Antal 
Zsuzsanna, Kovács Ágnes és Hosszúné 

Gyöngyi, az önkormányzat és kollégáik, 
önkéntesek, a rendezvényt sütivel, borral 
támogatók…

Ezzel nem ér véget odafigyelésünk 
települési szinten az idősekre, hiszen 
véleményük, tapasztalatuk éppúgy fon-
tos számunkra, mint a számukra nyúj-
tott közösségi programok: nyugdíjas 
klub, torna időseknek, kirándulások… 
Örömmel hívjuk az időseket egy kis 
hétfő esti klub összejövetelre, október 
15-től (17 órától) hetente a Művelődési 
Házba, ahol összejönni, beszélgetni, fel-
töltődni, nosztalgiázni, közös progra-
mokat kitalálni idén is lesz lehetőség. 
Örömmel vennénk, ha a tagok száma 
bővülne, közös terveik szaporodnának, 
lendületük sokszorozódna. 

A köszöntések nem csak őszre kor-

látozódnak, a  legszebb korba érőket a 
település vezetője személyesen is felke-
resi születésnapjuk apropóján, jóllehet 
inkább utólag, ahogy a körülmények, az 
időbeosztás lehetővé teszi. Augusztusban 
és szeptemberben is örömmel tette 
látogatását kollégáival  több család-
nál is. A kilencvenes hölgycsokorban 
Jánka Gyulánét, Magyar Bélánét és dr. 
Géringer Ferencnét köszöntötte Koncz 
Imre, polgármester. Talán ebben a kor-
ban már nem illetlenség elárulni, hogy 
Erzsi néni a maga 96 évével a legszebb 
korú településünkön...

A meglátogatottaknak és valamennyi 
köszöntöttünknek jó egészséget, sok bol-
dogságot kívánunk!

októberi köszöntések
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A horgász szezon beköszöntével egy-
mást követik a halas és horgász találko-
zók. Az ünnepi 40-es jubileum jegyében 
zajlott a szeptemberi halnap, ahol a 
finomságok sora mellett ezúttal a prog-
ramok sora is kibővítésre került: stand-
up meghívottja is volt az eseménynek. 
A Bakony-Balaton Horgász Szövetség 
is tiszteletét tette és gratuláló szavait és 
elismerő ajándékát nyújtotta át az egye-
sület elnökének, Sárközi Istvánnak.

Október első szombatján a süllőfo-
gást kedvelőknek szervezett az egyesület 
találkozót. Itt az első helyezést Eczet 
István érte el, két 845 grammos hallal, 
második Tóth Zsolt lett, szintén két hal-
lal, és a harmadik Ullmann László lett.

 A következő közös pecázás október 
27-én, szombaton lesz, a Pontyfogó hor-
gásztalálkozón.

2019-től 
HORGÁSZ IGAZOLVÁNY 

HELYETT HORGÁSZKÁRTYA
Mi a Magyar Horgászkártya, és mire 

lehet használni? 
Egy személyi igazolvány méretű 

plasztik kártya, amely 2019. január 1-jét 
követően azonnal kiváltja a jelenlegi 
papíralapú horgász igazolványt, majd a 
kapcsolódó elektronikus alkalmazások-
kal fokozatosan egyszerűbbé, gyorsabbá 
és átláthatóbbá teszi az ügyintézést és 
az adminisztrációt. A tervek szerint az 
összes eddigi további papíralapú hor-

gászokmány és dokumentum, úgy, mint 
az egységes szövetségi hozzájárulási 
bélyegek, maga az állami horgászjegy 
és területi jegyek is kiválthatóvá válnak, 
legtovább a papírlapú fogási napló fenn-
maradása várható.

Mikor lép életbe a horgászkártya?
A horgászkártya kiváltása már 2018. 

szeptember 1-től opcionális, 2019. 
január 1-jét követően pedig a horgászat 
gyakorlásának és az állami horgászjegy 
kiváltásának az általános előzetes felté-
tele lesz.

Mennyibe kerül a horgászkártya?
Az egyszeri, a kártya teljes érvényes-

ségi idejére szóló díj, összesen 1732 
Ft+ÁFA, azaz 2200 Ft.

Mennyi ideig érvényes a kártya?
A horgászkártya érvényességi ideje 

a sikeres regisztráció évének függvény-
ében 5 vagy 6 év.

Hol lehet online regisztrálni?
2018. szeptember 1-től a www.

mohosz.hu oldalon.
Hol lehet személyesen regisztrálni?
2018. szeptember 1-jétől személye-

sen is igényelhető valamennyi, az álla-
mi horgászjegy értékesítésében eddig 
is részt vevő és a regisztráció támo-
gatását vállaló horgász-szervezetnél, és 
azok regisztrációs pontjain, valamint a 
Digitális Jólét Program Pontokon.

Miért érdemes már 2018-ban regiszt-
rálni?

A MOHOSZ a 2018. 09. 01. és 2018. 

12. 04. között regisztrálók és a díjbefi-
zetők között összesen bruttó 15 millió 
értékben 100 jelentős nyereményt, köz-
tük egy Toyota RAV4 Hybrid személy-
gépjárművet és egy két személyes flo-
ridai horgászkirándulást sorsol ki 2018. 
december 14-ig.

Mire lesz szükség a regisztrációnál?
A regisztrálóknak a pontos személyi 

és lakcímadatokon túl az adóigazolvá-
nyukra lesz szükségük.

Miért pont az adóigazolványra van 
szükség a regisztrációnál?

Életünk során személyes azonosítóink 
közül egyedül az adóigazolvány és a 
rajta szereplő adóazonosító jel az, amely 
nem változik, annak pótlása esetén is 
változatlan marad, soha nem cserélődik, 
így hosszú távon biztosítja a horgászok 
személyazonosítását. Adóigazolvánnyal 
már a gyermekek is rendelkeznek.  Az 
adóigazolvány felhasználása kizárólag 
az azonosításhoz történik meg.

Mennyi időt vesz igénybe a regiszt-
ráció?

A regisztráció folyamata maximum 
15 percet vesz igénybe, s a felgyorsuló 
ügyintézésnek és a kártyához kötődő 
kedvezményeknek köszönhetően ez az 
idő a későbbiekben sokszorosan megté-
rül majd a horgászok számára.

További információ és a nyeremény-
játék szabályzata: www.mohosz.hu. 
Sárközi István +36-70-577-15-35

Horgászhírek

Változás történt, és még várható a 
római katolikus egyházközség életében 
és működésében, ami Balatonakalit is 
érinti.

A 13 települést dolgait intéző és irá-
nyító nemesvámosi plébánia a további-
akban (is) Gere Dávid Márk atya irányí-
tásával működik, de csak egy diakónus 
(Szántó Attila papi kisegítő) és egy hit-
oktató (Marosi Szilvia) végzi a teen-
dőket. Sajnos, kevesen vannak e nagy 
munkára. 

Nálunk Akaliban jobb a helyzet 
annyiból, hogy Tihanyból Gellért atya 
változatlanul megtartja minden vasár- 
és ünnepnapon a szentmiséket. Minden 

további igénnyel a plébániához kell for-
dulni.

Többnyire az egyházközségi tagok 
kora miatt a választott akali egyházkö-
zségi képviselő-testületet újjá kell ala-
kítani, újra kell választani. A választás 
időpontját a plébános határozza meg a 
veszprémi püspökkel (érsekkel) egyez-
tetve.

Képviselők személyére viszont – 
október végéig –- bárki tehetett ajánlást.

Akaliban egy egyeztető tanácskozást 
hívtam össze a jelöltek kiválasztására.

Az így megnevezett jelöltek jóváha-
gyását is kikérve, az alábbi jelöltlista 
alakult ki:

Bakonyiné Kovács Mária, Kemendy 
Miklósné, Meilingerné Simon Natália, 
dr. Palásthy Júlia, Réfi-Nagy Alexandra, 
Simon Istvánné.

Amennyiben a választás során nem 
jön össze a helyi képviselő-testület meg-
alakításához szükséges létszám, mód 
van – korhoz nem kötött – gondnok(ok) 
megbízására.

Kérjük a továbbiakban a templomi  
hirdetéseket figyelni, de a nemesvámosi 
plébánia az interneten is megtalálható, 
elérhető.

A Tihanyi Apátság  ígéretét bírjuk a 
vasárnapi istentiszteletek ellátására.

Kemendy Miklós leköszönő elnök 

változás a római katolikus egyházközségben
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Újabb remek előadást láthattunk a szabadtéri színpadon
A fiatal hölgyek által taposott must íze semmi mással 

össze nem hasonlítható

széles Flóra és szeles józsef, augusztus 20-i 
megemlékezésünk közreműködői marót vikiék remek koncertet adtak

Budapest Bár Andó eszti élménybeszámolója amerikai kalandjairól

Halas-napi finomságok
A megtisztított erdők, mezők üzenik: 

köszönjük lelkes szemétszedők! A képen a csapat egy része



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

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30, szerda: 8–15,30, 
péntek: 8–13,00. Tel.: +36-87/444-255.

Mészáros Géza 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: 6-20-ig, V: 6-18-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

 EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban: Minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: Október 28., vasárnap 11,00 óra, november 25., 
vasárnap 11,00 óra.
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor. 

Házasság:
Gratulálunk Kovács Dániel és Blága Laura házasságkötéséhez.

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

0-10 óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

10-11 
óráig 

Saját 
gyártású 
műsor 

(vasárnapi) 
ismétlése 

Képújság Képújság 

Saját 
gyártású 
műsor 

(szerdai) 
ismétlése 

Képújság Képújság Képújság 

11-18 
óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

18-19 
óráig 

Saját 
gyártású 
műsor 

(vasárnapi) 
ismétlése 

A Füred 
TV 

műsora  

Saját 
gyártású 
műsor 

Képújság 

Saját 
gyártású 
műsor 

(szerdai) 
ismétlése 

Képújság 
Saját 

gyártású 
műsor 

19-24 
óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

 

Az Akali TV műsora

A bajnokság soron következő meccsei
ZALAHALÁP – BALATONAKALI SE 
10.21. 12:00

BALATONAKALI SE – KÁPTALANTÓTI 
10.27 14:30

RÉVFÜLÖP – BALATONAKALI SE 
11.03. 14:00

DISZEL – BALATONAKALI SE 
11.11. 13:30


