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„EMELKEDNI NEHEZEBB”
Az embernek élete során csakúgy,
mint egy önkormányzatnak mûködése
során többször kell számvetést készítenie. Áttekinteni a múlt – legalább –
kiemelkedõ eseményeit és felvillantani
a várható „jövõképet”. Bár más-más
okból megtettem, megtettük már a
múlt évben többször is ezt az áttekintést, ami általában képviselõ-testületi
ülés keretében történt. Most azzal a
szándékkal teszem meg ezt a rövid
összegzést, hogy ezen a módon is
megismerhessék.
Találónak vélem a magánéletben
ugyanúgy, mint napjainkban egy önkormányzat „életében” Eötvös József
szavait, amely szerint: „Emelkedni
nehezebb, mint süllyedni, de süllyedés
közben megállni még az emelkedésnél
is nehezebb.”
Hogy miért is… mert ma egy önkormányzatnak, és ebben Balatonakali
sem kivétel, a süllyedés megakadályozása vált a legfontosabb feladatává.
Hogyan jelentkezik ez nálunk?
Talán a következõkbõl kiderül.
A turisztikai létesítmény, amelynek megépítését „reméltük” az önkormányzati területre (06. hrsz.), a KSK
Konzorcium közremûködésével csak
késõbb valósulhat meg. Ezért módosítanunk kellett az erre irányuló, már két
éve érvényben lévõ szerzõdésünk teljesítési határidejét 2015. január 22-re.
Többen kifogásolták a módosítást,
ezért megvizsgáltuk a terület egyéb
hasznosításának lehetõségét. A jelenlegi repülõ fel- és leszállóhely hasznosítás „kiterjesztése” ugyan számításba jöhetne, de ehhez új befektetõket
kellene keresni, mert saját forrásból
erre nem vállalkozhatunk. A terület
eladása a jelenlegi ingatlankereslet
mellett igen rossz megoldás lenne. A
szerzõdés felmondásával pedig vállalnunk kellene a Konzorcium eddigi
munka-ráfordításának költségeit. Az

elhatározott hasznosítástól való visszalépés, eddigi cselekvésünk értelmét is
kétségbe vonná, és semmilyen elõnynyel nem járna.
Településõrök alkalmazására nyílt
lehetõségünk december 1-i kezdéssel,
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázata igénybevételével. Az alkalmazott településõrök
Hosszú László és Bóday Gyula elsõdleges feladata, az engedély nélküli
szemétlerakás ellenõrzése. Nem kevésbé fontos munkájuk, minden más a
település rendjét veszélyeztetõ, zavaró
cselekmények megelõzése, megszüntetése, a támogatási szerzõdésben
meghatározott elõírások szerint. Ez
ügyekben bárki segítségüket kérheti a
mellékelt mobiltelefon-számokon.
Eszközt biztosítottunk nekik, felszerelésükön túl, az események megörökítésére (videokamera). Továbbá eredményességük érdekében, együttmûködést szerveztünk a rendõrség és polgárõrség helyi képviselõivel. A visszajelzések szerint, tevékenységük
„hatása” már érezhetõ, érthetõ módon,
nem mindenki fogadta jelenlétüket
lelkesedéssel a falu bel- és külterületén.
Több pályázat elkészítését szorgalmazta vagy támogatta önkormányzatunk. A nyár folyamán támogatást szereztünk strandi eszközök
beszerzésére, 515 ezer Ft értékben.
December 20-ig nyújtottuk be az
orvosi rendelõ melletti játszótér
felújításának mintegy 7,5 millió Ft
összegû pályázatát a „Falumegújítás
és fejlesztés” pályázati kiírás, Európai
Uniós keretét megcélozva.
Az önkormányzat együttmûködésével támogatja a római katolikus plébánia 15 millió Ft-os templom-felújítási
pályázatát, a „Vidéki örökség megõrzése” címû forrásból. Az evangélikus egyházközség már korábban

nyújtott be sikeres pályázatot templomuk felújítására, mintegy 22,6 millió
Ft-os támogatottsággal. A katolikus
templom mûemléki vizsgálatai hoszszabb elõkészítési idõt vettek igénybe,
és sikeres pályázat esetén – ez esetben
– még nem megoldott a 4–5 millió Ftos megvalósítási elõfinanszírozás biztosítása, amely visszatérül, mert a
pályázatok 100%-os támogatottságúak.
A hivatali fõépület nyílászáróinak
pályázattal, 50%-ban támogatott
cseréjére is van lehetõségünk 2010ben, ennek elõkészületeit megtettük.
Adóemelés elhatározására kényszerült a képviselõ-testület, 2009.
decemberi ülésén. A részletek ismertetése, nem jelen írásom feladata. A
döntés körülményeirõl szeretnék némi
magyarázatot adni, bár tudom, hogy ez
nem könnyíti meg azok helyzetét, akik
ezáltal (is) nagyobb terhek viselésére
kényszerülnek. Tapasztalva a kormányzat megszorító intézkedéseinek
eredménytelenségét, kezdetben magam is azon az állásponton voltam,
hogy a terhek (további) növelésével
nem számíthatunk nagyobb bevételre,
helyi viszonylatban sem. Javasoltam
azt képviselõ-társaimnak, hogy várjuk
meg az új kormányzat várható intézkedéseit, amely könnyíthet(?) helyzetünkön. Ezt közölve a hivatal
vezetésével és képviselõ-társaimmal,
az fogalmazódott meg, hogy évközi
adómódosításra nem lesz lehetõség(?)
és felvállalhatjuk-e azt a bizonytalanságot, hogy a választások nyomán
felálló, új képviselõ-testületet hozzuk
nehéz helyzetbe. Talán mentség lehet
számunkra, hogy a helyzetet nem Balatonakali Önkormányzata idézte elõ,
ami a költségvetési számokkal igazolható. Én továbbra sem látom a megszorító intézkedések eredményességét,
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
és ebben neves közgazdászok véleményére támaszkodom.
Értesültem arról, hogy több települési önkormányzat is fontolgatta
egy, az új kormány intézkedéséig
„érvényes”, nem egész évre szóló költségvetés megállapítását. A fenti okok
miatt mégis elfogadtam képviselõ-társaim és a hivatal álláspontját.
Egyéb takarékossági intézkedéseket is kénytelenek leszünk foganatosítani, a tervezett fejlesztések elhalasztásával, az anyag- és energiafelhasználás, utazási költségek és más, a
falu „mûködését” nem veszélyeztetõ
költségek megtakarítása területén
ahhoz, hogy a bevezetõben említett
süllyedést – legalább – mérsékeljük.
A hegyi utak építésének folytatásáról sem mondtunk le, azzal a megjegyzéssel, hogy pályázati lehetõségek
nélkül szándékunk meghiúsulhat.
A belterületi utak tervezésével már
megbíztunk volna egy tervezõ vállalkozást, de az olyan nagyságrendû
tervdokumentációt készített volna,
amely igényeinket messze meghaladja.
Így, csak a „fõtér” tervezésére kötnénk
megállapodást. A terv szerinti megépítést, a még ugyancsak kérdéses
pályázati forrásból kezdenénk el,
mivel az SCD Holding megállapodásban rögzített anyagi támogatásával
együtt (ez 30 millió Ft) is bizonytalanok a kilátások.
A régi temetõ emlékpark és pihenõhely jellegû hasznosítására
ugyancsak tárgyaltunk tervezõvel. A
Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány vezetése jelezte részvételi
szándékát a „hely” kialakításában folytatott egyeztetésekbe, amire rövidesen
sor kerül.
Bezárásra kényszerült a Valentin
Gyógyszertár, egy sor – általunk nem
ismert, vagy csak részben ismert –
esemény következményeképpen. A
bezárás most éppen egy járványos
idõszak közepére esik. A képviselõtestület és személy szerint magam is,
több egyeztetést folytattunk annak
érdekében, hogy a magán-gyógyszertár további mûködési feltételeit
biztosítsuk.
Több minden szerepet játszott
abban, hogy a gyógyszertár – mai
meghatározás szerint – „ideiglenes”
bezárása, talán elhamarkodott aláírás-
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gyûjtést váltott ki, az egyébként
jogosan aggódók körében.
Miért használtam az elhamarkodott
jelzõt?
Azért mert a képviselõ-testület
álláspontja sohasem volt elutasító,
fontosnak tartjuk a helyi gyógyszertár
megtartását. Ugyanakkor a gyógyszertár fenntartásának ilyen formájú és
mértékû megsegítése nem tartozik az
önkormányzat „kötelezõ” feladatai
közé és ezért erre forrásokkal sem rendelkezünk, sõt mint már jeleztem, a
jövõben takarékossági intézkedések
megtételére kényszerülünk. Sajnos, az
aláírók nem nyilatkoztak arról, hogy
mennyi anyagi segítséget kívánnak
(tudnak) nyújtani a gyógyszertár fenntartására. Ha ez szóba került volna,
attól tartok, az aláírók száma igen
csekély lett volna.
Ezen okokból csak a következõ
elérhetõ lehetõségek közül volt módunk választani:
– Másik gyógyszertár nyitására
lett volna jelentkezõ (dr. Varga Árpád
Zánka), a jelenlegi helyen, vagy önkormányzati ingatlanon, de a Valentin
Gyógyszertár tulajdonosa ígéretet tett
a január közepén-végén az ismételt
nyitásra. Ennek meghiúsulása esetén
az említett megoldás szóba kerülhet.
– Egy balatonfüredi gyógyszertár
vállalta volna az orvos által felírt
gyógyszerek kiszállítását, következõ
napi teljesítéssel, költségtérítés nélkül,
de így csak 300.000 Ft/hó feletti
megrendelés garantálása esetén.

– A gyógyszertár ismételt kinyitásáig, csak a háziorvos úgynevezett
„kézi gyógyszertárának” kiterjesztése Akali területére látszott ésszerû
megoldásnak. Ezt az illetékes ÁNTSZ
fõgyógyszerész már engedélyezte is,
és a szükséges felszerelés-kiegészítést
az önkormányzat biztosítja.
A Valentin Gyógyszertár tulajdonosát pedig, a kialakult gyakorlat
szerint és nagyságrendben, rendkívüli
segélyben részesítette a képviselõtestület.
Úgy gondolom, eljárásunk így volt
méltányos és törvényes.
Személyes
meggyõzõdésemmel
egyezõen, ebben az „ügyben” csakúgy,
mint minden intézkedésünkben törekedtünk arra, hogy „adjunk esélyt
elõbb az igennek, mielõtt nemet mondanánk.” Ezen a jövõben sem kívánunk változtatni, de adott feltételeinket
és lehetõségeinket nem hagyhatjuk
figyelmen kívül.
Mindezek megismertetése után,
kívánom minden balatonakali lakosnak, vagy bármely okból falunkban
megfordulónak, hogy a téli napforduló
hozza el a „Fényt” életükbe, legyen
áldás törekvéseiken, munkájukon.
Családi vagy közösségi összefogás
tegye boldoggá, mindenki számára a
2010-es évet!
Kemendy Miklós
Településõrök elérhetõsége:
Bóday Gyula +36-70/200-4422
Hosszú László +36-70/200-4637
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2010-ben fizetendõ, különbözõ díjtételekrõl
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a
nyaralótulajdonosokat, hogy Balatonakali
Község Önkormányzatának Képviselõtestülete az elmúlt idõszakban több
közérdeklõdésre számot tartó döntést
hozott a 2010-ben fizetendõ különbözõ
díjtételekrõl:
1. A szennyvízcsatorna szolgáltatásnál
2010-ben a mennyiséggel arányos díj:
1009,-Ft/m3 + ÁFA, melynek alapja a
vízmérõ órán mért fogyasztási mennyiség.
(Ez az összeg a késõbb megállapításra
kerülõ állami támogatások függvényében
csökkentésre kerülhet.)
A rendelkezésre állási díj: 400 Ft/hó +
ÁFA összegre emelkedett, melyet minden
fogyasztási hellyel rendelkezõ fõ- vagy
mellékmérõs szolgáltatási szerzõdéssel
ellátott fogyasztónak kötelessége fizetni,
függetlenül az általa elfogyasztott szolgáltatási mennyiségtõl.
A kertes ingatlannal rendelkezõ lakossági fogyasztók esetén a május 1-tõl
szeptember 30-ig terjedõ idõszakban a
szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak
mennyiségi alapja az ezen idõszakban mért
vízfogyasztás 90%-a.”

napon a településen, az emblémás zsákban
– a járat ürítõ útvonalán – kihelyezett
szemetet elszállítja a szolgáltató.
A „Probió”s emblémával ellátott zsákok
megvásárolhatók
a
szolgáltatónál,
településünk ABC-iben és a Gazda boltban.
Lehetõsége van a tulajdonosnak a szolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az
épület tartós használatán kívüli idõszakra.
Tartós szüneteltetésnek minõsül a 30
napot meghaladó távollét, melynek során
az ingatlant nem használják és emiatt
szemét sem keletkezik.
Ezt az állapotot a tulajdonos a
Polgármesteri Hivatal igazolásával írásban
jelzi vagy „0” fogyasztást bizonyító
közüzemi számlát mutat be a díjfizetés
alóli mentesítésre kérelmezett idõszakra
vonatkozóan a szolgáltatónak.
(PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési ZRt. 8230 Balatonfüred,
Fürdõ u. 20.)
3. A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény és a
képviselõ-testület döntése alapján talajterhelési díjat kell fizetni 2005. január 1-tõl
azoknak a talajterhelõknek, akiknek meg-

2. A 2010. évi szemétszállítási díjak a következõképpen alakulnak:
Mennyiség
(liter)

Ft/alkalom

Állandó lakos
Szállítások
Éves díj
száma
(Ft)

50
247
60
80
280
60
110
322
60
160
467
60
220
639
60
Az árak 25% ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az ingatlan tulajdonosa köteles szolgáltatási szerzõdést kötni és díjat fizetni a
települési szilárd szemét elszállításával
kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéért!
Az üdülõtulajdonosok 7 hónapra:
április l-tõl október 31-ig terjedõ idõszakra kötelesek a szemétszállítást igénybe
venni.
A szolgáltató az üdülõtulajdonosok
részére külön szolgáltatásként (a kötelezõ
április 1.–október 31. közötti idõszakon
kívül) emblémás zsákokat biztosít.
Amikor az üdülõtulajdonos nem
tartózkodik a szemétszállításra kijelölt

14.820
16.800
19.320
28.020
38.340

Üdülõ
Szállítások
Éves díj
száma
(Ft)

38
38
38
38
38

9.386
10.640
12.236
17.746
24.282

van a lehetõségük arra, hogy a csatornahálózatra kapcsolódjanak, de ezt
mégsem tették eddig meg.
A talajterhelési díj bevezetésével éppen
az volt a cél, hogy senkinek se legyen
elõnyösebb a környezet szempontjából
rosszabb megoldást választani: vagyis azt,
hogy nem veszi igénybe a már kiépített
csatornaszolgáltatást.
A talajterhelési díj alapja: „helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvíz elhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az
ivóvízvezeték meghibásodása követ-

keztében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel”.
A rendelet a kibocsátók számára a
bevallási, valamint a díjelõleg fizetési
kötelezettség határnapját 2010. március 31.
napjában határozza meg. Az adóztatás teljes évre vonatkozóan fog történni és a Ktd.
szerint a kiszámított talajterhelési díj
100%-át kell megfizetni 2010-ben.
4. Az Építmény adó mértéke:
(1) A vasút alatti területeken:
a) lakás és üzlet esetében: 800,Ft/m2/év.
b) Az egyéb nem lakás céljára szolgáló
épület, garázsnak, gépjármû-tárolónak,
mûhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak,
minõsülõ, továbbá a melléképület és melléképületrész esetében: 400,-Ft/m2/év.
(2) Egyéb területeken:
a) lakás és üzlet esetében: 500,Ft/m2/év.
b) Az egyéb nem lakás céljára szolgáló
épület, garázsnak, gépjármû-tárolónak,
mûhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak,
minõsülõ, továbbá a melléképület és melléképületrész esetében: 250,-Ft/m2/év.
Mentes az építményadó fizetési
kötelezettség alól:
– az a lakás céljára szolgáló épület,
épületrész, melyet az adóalany, vagy hozzátartozója állandó bejelentett lakhelyként,
életvitelszerûen, ott tartózkodással lakás
céljára használ.
– a fenti ingatlanhoz tartozó gépjármûtároló.
Mûemlék (nádtetõs) épület esetén 50%os kedvezmény adható, amennyiben a tulajdonos az épületét folyamatosan karbantartja.
5. Az idegenforgalmi adó mértéke:
A
nyaralók
után
fizetendõ
Idegenforgalmi építményadó mértéke
2010-ben 800 Ft/m2/év.
Az egyéb nem lakás céljára szolgáló
épület, garázsnak, gépjármûtárolónak,
mûhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, présháznak minõsülõ, továbbá
az egyéb melléképület és melléképületrész esetében 50%-os kedvezmény
adható.
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A személyek és vendégéjszakák után
fizetendõ, ún. Kurtaxa:
– fõszezonban (VI. hó 1-tõl VIII. hó 31ig):
390,-Ft;
– fõszezonon kívül: 320,-Ft.
6. Az Iparûzési adó mértéke az állandó
jelleggel végzett iparûzési tevékenység
esetén az adóalap 2,0%-a.
7. A Telekadónak a mértéke továbbra is 160,-Ft/m2.
Adóköteles a telekadó vonatkozásában
az önkormányzat illetékességi területén
lévõ beépítetlen belterületi földrészlet.
Mentes az adó alól:
a) A beépített belterületi teleknek az
építmény rendeltetésszerû használatához
szükséges 1000 m2 területet meg nem haladó része.
b) Az önkormányzat által értékesített
lakóház építésére alkalmas telek, a tulajdonszerzéstõl
számított
4
évig.
Amennyiben ezen mentesség alatt a telek
értékesítésre kerül vagy a lakóház nem épül
fel, a telekadót visszamenõlegesen a tulajdonszerzést követõ év elsõ napjától meg
kell fizetni.
c) Az a telek, amely a helyi rendezési
terv és építési szabályzat szerinti beépíthetõ teleknagyságot nem éri el.
d) A kempingek, táborok és a kereskedelmi, szolgáltató építmények beépítetlen telekrészei.
Balatonakali, 2010. január 7.
Dr. Szabó Sándor
jegyzõ
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Élõ legenda…

A Levendula Nyugdíjas Klub tagjai mindig is tisztelettel és szeretettel
emlegették az egykor Akaliban praktizáló Józsa Tivadar doktort.
Magam is kíváncsi voltam rá. Ekkor
már megismertem egy-két könyvét:
Illyés Gyula Tihanyban, Hazában
emberként, Kettesek a tóban, Mondatokba takarózva. Varga Imréné Irénke
az összes megjelent könyvét összegyûjtötte. Az újságokban megjelent
kritikák is megtalálhatók nála.
Felhívtam a pécselyi otthonában élõ
doktor urat,és meghívtam egy hétfõi
klubestünkre. Örömmel és azonnal
igent mondott.” Akaliba szívesen, bármikor”.
Dr. Józsa Tivadar Bodosi György
néven írja a mai napig novelláit, színmûvét, verseit.
Szigorló orvos korában a Bibó István vezette intézetben dolgozott, ott
ismerkedett meg a szociográfiával.
Józsa dr. mesélt Illyés Gyulához,
Weörös Sándorhoz, Németh Lászlóhoz, Borsos Miklóshoz (hogy csak
egy pár nevet ismertessünk) fûzõdõ
kapcsolatairól.
Egy élõ legenda! – gondoltam
Beszélgetését, emlékeit egy rövid
novella felolvasásával kezdte, majd
felszínre kerültek a régmúlt idõk történései. Azok az idõszakok, amikor még orvosként dolgozott Akaliban,
és verseit, gondolatait sebtében, sokszor receptekre írta.
A klub tagsága most inkább a
MÛVELÕDÉSI HÁZ
nyugdíjas
emberre, annak mindenÁllandó programok
napjára voltak kíváncsiak, bár az író és
Hétfõ 17–19-ig: „Levendula” Nyuga nyugdíjas orvos élete nem választdíjas Klub.
ható ketté.
Kedd: 16.30–17.15-ig: Gyermektorna.
A jelenlévõknek elmesélte, hogy
reggelente õ vásárol be, majd egy nagy
17.15–18.15-ig: Gerinctorna.
sétát tesz kutyájával. Feleségével ket19.00–20.00-ig: Aerobic.
ten élnek pécselyi lakásukban. Három
Csütörtök: 16.30–17.15-ig: Gyermekgyermeke már családot alapított.
torna.
17.15–18-ig:Gerinctorna.
Bodosi György: Oldalszúrás
19.00-20.00-ig: Aerobic.
Az eredmény éltesebb korunkban is mindig
Januártól február 13-ig, majd azt elmarad a várakozástól. A furat ormótlanul
követõen március 8-ig minden nap a nagyobbra sikerül a beléhelyezendõ szegcsapdélutáni és az esti órákban folynak a nál. A törvények nem illenek össze teljesen. Az
egymás mellé kerülõ szavak sántítva kergetik a
Férfinap és a Nõnap mûsorainak
mondatba a gondolatot.
próbái.
Vargabetûk megtétele után sem érkezünk oda,
Pontos ütemezés a hirdetõtáblán.
hova nyílegyenesen törekedtünk. Süketen a mel-

Felesége nem tudott részt venni a
beszélgetésen, de jegyzetelni kellett
részére a résztvevõk neveit, kérdéseit.
Ha végzett a bevásárlással, kutyasétáltatással, leül és kézírással gyarapítja írásainak számát. Már nem akar a
számítógéppel összebarátkozni. A
mobiltelefonnal is nehezen ismerkedett össze.
Említette, hogy a jó bort még mindig
szereti, esténként szívesen fogyaszt
1–2 pohárkával. Nagyon örült a Krajcz
József által felajánlott 2 üveg borkülönlegességnek.
Hiszi, hogy az igazi szabadság nem
az, amit megadnak nekünk, hanem
amit bármennyi hátrányt szenvedve is,
ki tudunk vívni a magunk számára.
Megígérte, hogy márciusban – legújabb könyve megjelenése után –, ellátogat az akali könyvtárba, író-olvasó
találkozóra.
Álljon itt egy rövid írása, mely híven
tükrözi Bodosi György, alias dr. Józsa
Tivadar emberi hitvallását.
Hegedüs Dezsõné

Bodosi György (Fotó: Nyéki Mihályné)

lettünk állók kérdéseire távoli csillagrendszerek
lakóival beszélgetünk. Legzavarosabb álmainkat
igyekszünk megfejteni, miközben keservesen
nyikorognak a megkopott eresztékû kerekek.
Micsoda kényszer folytán fejtünk ki ennyi
kudarc után még mindig igyekezetet? Talán
éppen azért, mert úgy érezzük, hogy nem a
véletlenül asztalhoz csapott bordánk fáj, hanem
az egész mindenség nyilall az oldalunkba.
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Adventtõl Vízkeresztig...
Nem sokkal ezelõtt még a 2009-es
naptár lapjait pergettük, s tervezgettük
az év utolsó heteit, nagy várakozással
néztünk az ünnepek elé. Most a
kalendárium elején 2-es és a nullák
mellett már nem 9-es szám, hanem
zérók által közrefogva 1-es áll. 2010-et
írunk.
Mi történt mifelénk november
végétõl mostanáig? Nézzük hát!
*
Gyarapítani ugyan nem tudtuk a
dekorációt, de a tavalyi díszeket és
díszítõ elemeket gondosan megõrizve
mégis sikerült szép, az ünnephez méltó
adventi látványt és hangulatot kialakítani Akaliban 2009-ben is.

Nyugdíjasok csapata a feldíszített folyósón

Gyertyagyújtás vasárnap az Adventben

December 5-én megérkezett a
Mikulás. A Mûvelõdési Ház nagytermében a Manó Színpad elõadásában a
Téli mese címû bábjátékot nézhették
meg az egybegyûlt gyerekek. Ez után
érkezett meg a Mikulás, aki asz-

Versmondó „hölgy”

Kiskrampusz

szisztense segítségével minden 14
éven aluli gyermeknek hozott ajándékcsomagot. Volt, aki csak szóval
köszönte meg, de jó néhányan verssel,
énekkel viszonozták a fehérszakállú
vendég ajándékát. (Sajnos, akadtak
olyanok is, akiknek viszont még a
„köszönöm szépen” sem hagyta el a
száját…)
A fõtéri betlehem gondos kialakítása az önkormányzat dolgozóit dicséri, az adventi koszorút most is
Szabóné Werl Gabriella készítette el.
A Fõtéren id. Stumpf István és
felesége által adományozott fenyõ állt,
az óvódai fa pedig Lohn Lõrincné és
családja (Dörgicse) ajándékaként
került az intézménybe.
Az adventi készülõdésben azután
gyermekek és felnõttek egyaránt részt
vettek. Egy hétfõ este a „Levendula”
Nyugdíjas Klub tagjai a Mûvelõdési
Ház folyosójának dekorációját készítették el.
A Balatonakaliért Támogatási
Közalapítvány által szervezett, ténylegesen „Adventi készülõdés” címmel
meghirdetett gyermekprogram sikere
rendkívüli volt. Nem csak a gyerekek,
hanem az õket kísérõ szülõk,
nagyszülõk is lelkesen belevetették
magukat a karácsonyi díszek és
ajándékok készítésébe. Ötletekben és a
megvalósításhoz szükséges anyagokban, eszközökben nem volt hiány.
Akiknek a siker köszönhetõ: Biczó
Anna, Hegedûs Dezsõné, Konczné
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Rédling Anikó, Kovács Ágnes,
Molnárné Marika, Szabóné Werl
Gabriella, Szabó Szilveszter.
A karácsonyi mûsor próbái november óta folytak a Mûvelõdési Házban.
Az iskolába járó gyermekek sokrétû
elfoglaltsága miatt szinte a lehetetlenséggel volt határos összehangolni a
munkát. A szülõk, nagyszülõk áldozatkészsége, és a szereplõk buzgalmának

eredményeként mégis sikerült méltó
összeállítással a falu közönsége elé
állni.
Sokhegyi Veronika népszerû dallamok zongorázásával vezette be az
estet.
Akali óvodásainak mûsora következett – Sárándiné Németh Hajnalka
és Vurai Tamásné Kondor Márta
betanításában.

Mindenki lázasan dolgozik

Közös alkotás anyuval…

Sokhegyi Veronika

...és a nagymamival

Az Adventi fények versenyének
tapasztalatairól Vári Kovács Katalin
zsûritag számolt be.
A bírálók – az ötlet gazdája, Réfi
Nagy Alexandra, Vári Kováts Katalin,
Lankóné Vági Viola és Horváth Anett
– többször is körbejárták Akalit, hogy
értékeljék a házak díszítését. Jövõre
szeretnék nappali viszonyok között is
mérlegelni, hol készültek a legszebb
dekorációk.
A zsûri értékelése alapján a helyezetteket az Önkormányzat jutalmazta.
Az eredmény: I. Gulyás Antal
(Hóvirág u. 19), II. Sárközi Márton
(Orgona u. 2.), III. Czaun Zsolt
(Hóvirág u. 27.).
Ezek után az általános iskolás
korosztályból Beke Bianka és Király
Gergõ mutatták be, mennyit fejlõdött
tánctudásuk tavaly óta.
Megható percek következtek. A
„Levendula” Nyugdíjas Klubot –
közmegelégedésre – éveken át vezette
Simonné Bartók Lujza. Most átadta az
irányítást, amely számára már megterhelõ, a közösségnek azonban továbbra
is aktív tagja marad. A klubtagok
nevében Hegedûs Dezsõ köszöntötte
Lujzikát, az önkormányzat köszönetét
és ajándékát pedig Kemendy Miklós
polgármester adta át.
Andó Eszti karácsonyi ajándéka egy
Kárpáti Tibor versére készült Misztrálszám volt – remélhetõleg többek
számára jól felfogható üzenettel. A
címe: Gyöngyöt az embernek.
A falu közösségi ünnepén egy igazi
közösségi ajándék következett Több
éves munkával elkészült Pálmüller
József Balatonakaliról szóló könyve.

Színpadon az óvodások
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elevenítették meg. A mesélõ Ujházy
Béla személyisége, színjátszó rutinja
nagyszerû alapja, összetartó ereje volt
a darabnak. Mellette még két felnõtt, a
hasonlóan nagy játékgyakorlattal rendelkezõ Biczó Anna és az elõször, de
biztosan nem utoljára színpadra lépõ
Horváth Anett erõsítette a csapatot.

A mesélõ – Ujházy Béla

A kötet kiadója a Balatonakaliért
Támogatási Közalapítvány, a nyomdai
elõállítás költségeit az Önkormányzat
biztosította. Az igényes kivitelezés az
I+G Nyomda Bt., Balatonfüred
munkája. A könyvet, amelyet minden
Akaliban élõ család ajándékba kap, a
jelenlévõk már haza is vihették a
karácsonyfa alá.
Tavaly hallottuk elõször Simon
József szájharmonika játékát, amely
nagy sikert aratott. Az idén is „gyermekkoszorú” (Fábián Noel, Gulyás
Arnold, Navratyil Benedek, Szabó
Márk, Takács Márk) övezte Jóska
bácsit, a megszólaltatott dallamokat
pedig a közönség énekelte-dúdolta.

Csoportkép

Kiválóan oldották meg a feladatukat
a fõbb szereplõk – (apa) Hosszú
Richárd, (anya) Nagy Flóra, (Jancsi)

közösségi estéért. A teremdíszítés
„koncepciója” és irányítása most is
Nagy Imréné Zsuzsa nevéhez fûzõdik.
A kivitelezésben – már szintén hagyományosan – a Tót házaspár, Izabell és
Pali, valamint Biczó Panni és
Horváth Kati vettek részt.
Szülõk és nagyszülõk hordták a
próbákra a gyermekszereplõket, s
segítettek összehangolni a különbözõ
iskolai és egyéb elfoglaltságokat, hogy
jusson idõ ennek a mûsornak az
elõkészítésére is. A felnõtt résztvevõk
nem csak saját produkciójukat adták az
estéhez, hanem mindenesekké váltak,
díszlettervezõvé (Biczó Panni), fõvilágosítóvá, súgóvá (Nagyné Viki), tették, amire szükség volt. Köszönet érte.
A mûsor után a Fõtéren találkoztunk, ahol három fiatal házaspár:
Réfiék, Bertháék és Nagy Andrásék
várták az embereket egy kis ital- és
ételkóstolóval. Akik pedig már tavaly
is szívesen hallgatták Ordódyné Zita

Jelenet a Figura Ferkóból

Kép: A szájharmonika mestere

Néptánc következett a színpadon. A
csûrdöngölõ székely népi tánc,
Györgyfalva pedig Erdélyben, Kolozs
megyében található. Törõ Bence
elõadásában egy „Györgyfalvi csûrdöngölõt” láthattunk. A Befejezõ
játékot, Figura Ferkó történetét a
színpadon gyermekek és felnõttek

Ther Bence, (Figura Ferkó) Takács
Martin.
Hasonlóan ügyesek voltak a további figurákat alakítók: Gulyás Donát,
Szabó Márk, Fábián Noel, Gulyás
Arnold, Beke Bianka, Király Gergõ,
Takács Márk, Navratyil Benedek.
A technikus Nagy Tamás volt.
A felsoroltak mellett még sokan
segítettek, ki, miben tudott.
Az idén is sokan dolgoztak ezért a

meséjét, várakozásukban nem csalatkoztak, most is szép élményben
részesültek…
*
Így teltek napjaink Balatonakaliban az Advent kezdetétõl. Rohan az
idõ, hiszen már Vízkereszt is elmúlt,
itt a farsang ideje. Készülõdünk az
ilyenkor szokásos mulatságokra, most
például (február második szombatján)
a Férfinap következik…
-kir-
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Támogassa Ön is, adója 1%-ával a „Balatonakaliért” Támogatási Közalapítványt!
Adószámunk: 18921124-1-19

Könyvtári évadnyitó
„Annak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak
gazdagságát, városainak jellegét, a
hazai föld szebb lesz, tágasabb lesz,
nagyobb lesz, tehát kedvesebb is lesz.
Több féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Magyarország. E több féltés és több terv,
több védenivaló és több alkotnivaló elemeibõl tevõdik össze az, amit a szó
legtisztább értelmében nevezhetünk
hazafiságnak.”
(Szabó Zoltán)
Könyvbemutatóval kezdte meg a
2010-es évet Balatonakali Községi
Könyvtára.
Az újjáalakult intézmény elsõ olyan
éve ez, amikor – funkciójának megfelelõen, az olvasószolgálat mellett –
rendezvényekkel is hozzájárul a település kulturális kínálatához.
Könyvek között nyílt tehát meg az
évad, Sárköziné Sárovits Hajnalkának, a
Balatonfüredi Városi Könyvtár igazgatójának bevezetõ gondolataival. Évente, a térségi mozgókönyvtári hálózat tagjaként a falu jelentõs és jól felhasználható pénzbeli támogatáshoz jut, amelyet
a könyvtár elsõsorban állománygyarapításra igyekszik fordítani. Az új helyen
tehát több kedvezõ körülmény garantálja
az eredményes mûködést.
A program további része a polgármesteri hivatal konferenciatermében folytatódott. Több mint ötvenen voltak
kíváncsiak Pálmüller József „Balaton-

A könyvbemutató közönsége

A szerzõ dedikál

akali múlt, jelen, jövõ” címû könyvének bemutatójára. Hangulati bevezetésként Sokhegyi Ágota tolmácsolta Bede
Anna Szülõföld címû versét.

Sárköziné Sárovits Hajnalka megnyitja a könyvtári évadot

A szerzõ elsõként köszönetet mondott
mindenkinek, aki hozzájárult a kötet
megjelentetéséhez, majd néhány tájékoztató szóval sorra bemutatta a mû egyes
fejezeteit. Ezt követõen azokról a
kiemelt feladatokról beszélt, amelyeket
Akali épített és természeti környezete
védelmében elengedhetetlenül fontosnak
tart.
A találkozó utolsó harmadában a hallgatóság nyilváníthatott véleményt a
könyvvel és a benne foglaltakkal kapcsolatban. Mint ismeretes, a kötetet minden
Akaliban (állandó bejelentett lakosként)
élõ család ajándékba kapja, minden más
érdeklõdõ pedig megvásárolhatja a kiadónál, azaz a Balatonakaliért Támogatási Közalapítványnál, valamint az
Önkormányzatnál.
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Meghívó fánksütõ versenyre és forraltbor fõzõ versenyre
Szeretettel meghívjuk, aktív közremûködéssel a hagyományos fánkbálunkra 2010 január 30-án 19 órától a
VI. alkalommal megrendezésre
kerülõ Fánksütõ versenyre és
Forraltbor fõzõ versenyre.
Program: A nap házigazdája és rigmusba szedõje, kisbírója: KIKI.
14 órától II. Borfõzõ verseny helyi
és környékbeli borosgazdák résztvételével.
15,30 órától Forralt borok kóstolása és zsûrizése, szakértõ borivók
közremûködésével.
Arany ezüst és bronz fokozatú borfõzõ elismerések átadása.
Közönségszavazat alapján, különdíj
átadása.
17 órától 19 óráig a versenyfánkok
leadása a versenykiírás szerint a Fék
Kávéházban.
19 órától Fánkbál.
Részvételi díj: 5000 Ft/fõ.
Vendégeinket fogadó itallal várjuk
ezek után bõséges erdélyi specialitásokból álló vacsora következik, melyet
büféasztalon tálalunk, majd következik a Farsangi fánkkavalkád.

Az ételekhez a kitûnõ minõségû
borokat a Barátcsuha Borház kínálja.
21 órától Fánksütõ verseny értékelése, Fánkkirályválasztás.
Az eredményhirdetés után Meglepetés mûsor.
A jó zenérõl Kalló Zoltán cigányzenekara gondoskodik.
Tombola sok értékes nyereménynyel! Helyfoglalás a részvételi díj
befizetésével egyidõben január 28-ig a
Fék Kávéházban.
Érdeklõdni a +36-30/9376-461 és a
06-87/544-044-es számokon lehet.
Meghívó és versenykiírás
A 2010 január 30-án Fánksütõ
versenyt hirdetünk a Balatonakali Fék
Kávéházban.
Nevezhet mindenki, aki elfogadja a
versenykiírást. Akali „Farsangi Fánkkirály” címért megy a verseny. Nevezni a Fék Kávéházban lehet január 30ig. Minden nevezõnek biztosítunk 1 db
tányért, 1 db tortadobozt, 1db borítékot, amibe a nevét és elérhetõségét
írja. Az egységes csomagolás a pártatlan zsûrizéshez szükséges.
5 darab 6–10 cm átmérõjû hagyo-

mányos farsangi fánkot kell sütni. A
dobozokba csomagolt fánkokat január
30-án 17–19 óra között kell a Fék
Kávéházba leadni.
Minden borítékot (ami a nevet
illetve elérhetõséget rejti) számmal
látunk el, hogy a készítõ kiléte titokban
maradjon az eredményhirdetésig.
Szakemberekbõl álló zsûri fogja
elbírálni, kinek sikerült legfinomabban, legszebben a farsangi fánkja. A
verseny elbírálása után csak a
számokat fogja közölni a zsûri az elért
eredmény sorrendjében. A neveket tartalmazó számozott borítékokat vacsora
után fogjuk felbontani hogy név szerint
is megismerhessük kis is lett az idei év
Fánkkirálya. Az elsõ helyezett 10.000
Ft értékû vacsorameghívást kap a Fék
Kávéház Étterembe + királyi jelvényt
oklevelet és aranyérmet.
További értékelés: Arany, ezüst és
bronz fokozatú fánksütõ érem és
oklevél.
Érdeklõdni a +36-30/9376-461 és a
87/544-044 telefonszámon vagy a
davidtoth@t-online.hu e-mail címen
lehet!

Miért is? Miért ne? Farsangi gondolatok – nyílt levélben
Igen tisztelt falunk béliek, és eme
újság olvasói!
Felhívással fordulok mindenkihez,
aki megérti és támogatja törekvéseinket. Hatodik alkalommal tartjuk meg
kávéházunkban a fánksütõ versenyt és
fánkbált.
Tavaly bõvült a program a borfõzõ
versennyel, ami várakozáson felül
nagy sikert volt.
Miért is szervezzük ezt a téli rendezvényt?
Miért pont januárban? Miért pont a
„Féknél”? – teszik fel sokan a kérdést.
Miért is?
Az eredeti célunk az volt, hogy egy
kis színt vigyünk a szürke, csendes téli
napok egyikébe, továbbá felelevenítsük a fánksütés hagyományát a farsang
idején.
Aki tudja, megmutatja, aki nem
tudja, megtanulhatja, nem ördöngösség a fánk sütése.
Volt, aki élete elsõ fánkjával lett

Fánkkirály. Azonban nem a gyõzelem
a fontos. Sokkal többet érne összejönni, elbeszélgetni, jót enni, inni, mulatni, hiszen itt a farsang!
Már országos ismeretséget hozott
falunknak a fánksütõ verseny, ami
ugye nem rossz reklám?
Ezt a rendezvényt a kollegáinkkal
együtt saját költségünkön rendezzük,
szervezzük. Az, ami fájó számunkra,
hogy nagyon kevés falubeli vesz részt
aktívan a programokon. Nincs nevezési díj, de vannak díjak, vannak kóstolók van kikiáltó, lesz cigányzene stb.
Akkor miért nem vesznek részt?
Rá sem merek gondolni! Vagy az is
hiba, ha valami történik valami ami
talán nem is rossz, talán értéket képvisel?
Szeretnénk, ha az idei borfõzõ versenyre minél többen jönnének a Fék
elé a parkolóba, fõzni, kóstolni,
beszélgetni, jól érezni magunkat.
Szeretnénk, ha egyre többen –

borosgazdák, családok, baráti körök,
utcabeliek – összefogva megmutatnák,
mi Akaliak tudunk együtt szórakozni!
Kérjük, minél többen nevezzenek be
és süssenek fánkot!
Vagy ha fánkot nem – tavalyi példa
– pogácsát, borkorcsolyát, süteményeket, zsíros kenyér, hurka, kolbász,
vagy akármit, amivel megkínálhatják
egymást borozgatás közben, hisz odavissza mehet a kínálgatás.
Reméljük, szerencsésen megérkezik
erdélyi testvértelepülésünk delegációja
is, akik aktívan vesznek részt a programban.
Szeretettel várunk mindenkit és nem
utasítjuk vissza a segítõkész felajánlásokat a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.
Köszönjük, ha elolvasta felhívásunkat.
Hajrá Akali!
Tisztelettel: Tóth Béla és kollegái
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Férfinap’ 2010.
Február 13-án, szombaton 19 órára várják a Mûvelõdési Házba Akali hölgyei
a Férfinap ünnepeltjeit. A mûsor már készül, s az ezt követõ bálra is be lehet
jelentkezni a mûvelõdésszervezõnél és Tóth Pálné, Izabellnél.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Óvodai híreink

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György
Hétfõ: 12,00–13,00, kedd: 08,00–10,00,
szerda: 17,00–18,00,
csütörtök: 08,00–10,00,
péntek: 12,00–13,00.

Az elmúlt félév mozgalmasan telt és sok szép pillanatot tartogatott az óvodások számára. A lelkes óvó
nénik gondoltak egyet, és vidám délelõtti program
gyanánt, vonatozást szerveztek. Bebizonyosodott,
hogy az új Desiro nemcsak tetszetõs küllemû, de
kényelmes is. Volt olyan apróság is, akinek ez volt az
elsõ utazása.
A szülõkkel szervezett közös keszthelyi kirándulás rengeteg látnivalót kínált. A vadászkiállításon
rácsodálkoztunk a bemutatott állatokra, a hüllõ–lepke
tárlaton pedig már testközelbõl barátkozhattunk velük.
A vasútmodell kiállításon sokáig szemlélõdtünk, hogy
a méretes terepasztalokon nyomon követhessük a
robogó szerelvényeket. Szeptember elején a nyári
szünet alatt szépen kifestett óvoda, hívogatóan tárta ki
kapuit, hogy a gyerekek ismét visszatérhessenek barátaik közé.
Õsz elején a nagy és középsõ csoportos ovisok
megkezdhették az uszodalátogatást. A tíz alkalomból
álló tanfolyamon a gyerekek heti egy alkalommal,
Szokolai László oktató segítségével ismerkedhetnek
meg az úszás alapjaival. Jó lehetõség ez arra, hogy a
gyerekek megbarátkozhassanak a vízzel, ami elengedhetetlen a Balaton-parton élõk számára. Köszönet az
Önkormányzatunknak az anyagi támogatásért! A
szüreti idõszakban az ovisok Nagy Imre kedves
invitálására a Barátcsuha Borházba látogattak. A
munkafolyamatok tanulmányozása után játszhattak,

Csipkeverõk

Az alapoktól indultak

Szandrával pedig finom mustot kóstolhattak.
Kiscsoportosaink száma õsztõl egy fõvel gyarapodott,
így az óvodai létszám jelenleg 18 fõ. Bende Csongor
Dörgicsérõl jár hozzánk. Az új társat az ovisok izgalommal és örömmel fogadták.
A Mikulás érkezését mindig felfokozott várakozás
elõzi meg, dalokkal, mondókákkal készülnek a
gyerekek a nagyszakállú fogadására. A közös játék és
tánc, valamint az ajándékok nagy örömet szereznek
kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt.
A karácsony elõtti idõszak az adventi készülõdés
jegyében telik. Apró kezek szorgosan gyúrják-formázzák a mézeskalácsot, melyet az oviban sütnek,
díszítenek. Szebbnél szebb munkák, rajzok festmények kerülnek ki a gyerekek keze alól. Idén, a tavalyihoz hasonlóan a kultúrház faliújságát is az apróságok munkái díszítették. Kedves gesztus és nagyszerû
ötlet volt, hogy a dekorációt a nyugdíjas klub
készítette el, Hegedûs Dezsõné vezetésével. Köszönet
érte!
Az óvodai karácsony minden évben a legszebb és
legbensõségesebb ünnep. A gyönyörûen feldíszített
óvoda, az égig érõ karácsonyfa évrõl-évre lenyûgözi
az ovisokat. A kultúrházban megtartott ünnepségen
pedig lehetõség volt egy kis mûsor bemutatására.
Kíváncsian várjuk, hogy az újesztendõ milyen
meglepetést tartogat még számunkra!
Konczné Rédling Anikó SZM

Akaliban egyre több asszony érdeklõdik a csipkeverés iránt.
Kérésükre tanfolyam indult a
Mûvelõdési
Házban.
Irányítója
Somogyi Istvánné Éva Nagyvázsonyból.
A szép, de igen nehéz, és eszközigényes (speciális orsók) kézimunka megtanulásához segítséget nyújtott
az önkormányzat is.
A résztvevõk az alapoktól indultak,
mára túl jutottak a betanulás elsõ
fázisán, a jövõben pedig megpró-

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–15,30,
szerda: 8–15,30, péntek: 8–13,00.

Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelõintézet Balatonfüred,
Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap
Rendelõintézet Balatonfüred,
Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888
FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt
Hétfõ: 08,00–11,30, kedd: 13,00–18,00,
szerda: 13,00–18,00,
csütörtök: 08,00–11,30.
Tel: 87/444-086
VÍZIRENDÉSZETI RENDÕRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680
VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ
ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712
VÍZIMENTÕK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383
POSTA
Kossuth u. 31.
Vezetõ: Nagy Tamásné
Tel.: 87/444-260, 444-382
FÉK ABC – ÉTTEREM
ABC:
hétfõ–péntek: 06,30–18,00,
szombat: 06,30–14,00,
vasárnap: 06,30–12,00.
ÉTTEREM:
hétfõ–péntek 10–21, szombat 8–22,
vasárnap 08–20

bálkoznak a mintakészítéssel is, hiszen
ez a fõ cél.

Ismerkedés az orsókkal

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus szentmise: minden második vasárnap 8 órakor. Evangélikus istentisztelet: minden II. és IV. vasárnap 14.00 órakor. Református istentisztelet: minden III. vasárnap 15.30 órakor.
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