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Új köntösben köszöntjük az új évet
Megismételve a forraltbor fõzõ
verseny kezdetén elhangzó polgármesteri szavakat, boldog új
évet kívánunk valamennyi kedves
olvasónknak, lakóinknak ez évi
elsõ megjelenésünk alkalmából!
Új formában, új állandó és –
reményeink szerint bõvülõ –
rovatokkal tárjuk híreinket, közléseinket önök elé.
Szép számú közremûködõinknek hála, széles területeket
érintve, megszólaltatva tesszük
lapunk hasábjaira ezeket az
információkat. Egyúttal a helyi
nyilvánosság mind szélesebb
használatára buzdítjuk önöket,

akár olvasói fórumunk kereteiben, akár önálló formában,
állandó rovatban.
Szerkesszük közösen lapunkat,
hogy valóban rólunk, értünk
szóljon!
Lapunk kistestvére internetes
hírlevelünk, melyet újság nélküli
hónapjaink alatt (is) küldünk.
Számos regisztrált felhasználónk
már biztosan élvezheti a leggyorsabb, leghatékonyabb, ugyanakkor legolcsóbb közlésformánkat.
Honlapunkon jelentkezhetnek
ezen hírlevélre, ezzel is segítve a
helyi tájékoztatást, a szórólapozás
hosszú, fáradságos lépéseit széles

sávra cserélve, együttmûködésünket e téren felfejlesztve.
Új formátumú, virágzó manduláinkból remélhetõleg öt-öt
szem mandula majd minden
családnak megadatik, jelképezve
az egészséget, gazdagságot,
hosszú életet, boldogságot és termékenységet. Ezt kívánjuk – nem
csak ez új esztendõre – olvasóinknak, újságunknak egyaránt
– ókori mintára, s ezekkel a
várható termésekkel bocsátjuk
rendelkezésükre újságunkat népes együttmûködõink nevében,
felhatalmazásával.
Ihász Csilla

Tájékoztatás a közmunka programról
A kormány a 2011-es évre a
közmunkaprogramok támogatására sokkal kevesebbet akar költeni, mint a tavalyi évben.
A változások községünket is
érintik. A rendelkezésünkre álló,
nem hivatalos információk szerint,
Balatonakaliban az idén 794.000
forinttal támogatná az állam azoknak a bérpótló járulékra jogosult
munkanélkülieknek a foglalkoztatását, akik évente 2–4 hónapra
foglalkoztathatók, napi 4 óra
munkaidõben.
A nyolc órában foglalkoztathatók esetében településünkre
vetítve ugyanez az összeg,
281.000 forint.
Amennyiben ezek a számok
nem változnak és nem rendelnek
mellé más forrásokat, helyi vi-

szonylatban kb. 16 hónap 4 órában
foglalkoztatható bért és járulékot
támogatnak.
A 8 órás közmunkások esetében
maximum 3 hónapra, egy munkavállaló bérét és járulékait támogatja a program.
Összehasonlítva az elõzõ évvel,
ez az összeg közel a nyolcszorosa
volt 2010-ben.
Az önkormányzat számára még
az jelenthet megoldást, ha tud
alkalmazni csökkent munkaképességû munkavállalókat, ez egy
olyan terület, amelyben van állami
támogatás.
A napokban az is kiderült, hogy
talán 2011-ben is meghirdetik azt a
közfoglalkoztatási
programot,
amelyet az elmúlt években a
Probio Zrt. vezényelt le, errõl

azonban még nincsenek konkrét
információk.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói mindent megtesznek annak
érdekében, hogy minél több olyan
lehetõséget kutassanak fel, aminek
segítségével munkát tudunk biztosítani minél több ember számára. Várhatóan legkorábban márciusban
lesznek
az
elsõ
lehetõségek.
Kérem azon lakosokat, akik
szeretnének részt venni a programok valamelyikében, várjanak
türelemmel.
Amint megkapjuk a szükséges
információkat, azonnal tájékoztatjuk õket!
Koncz Imre
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot és
a nyaralótulajdonosokat, hogy Balatonakali Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az elmúlt idõszakban több közérdeklõdésre számot tartó
döntést hozott a 2011-ben fizetendõ
különbözõ díjtételekrõl.
1. A szennyvízcsatorna szolgáltatás
maximális díjai nem változtak.
A mennyiséggel arányos díj:
1009,- Ft/m3 + ÁFA, melynek alapja a
vízmérõ órán mért fogyasztási menynyiség. (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 1tõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási
díjak mennyiségi alapja az ezen
idõszakban
mért
vízfogyasztás
90%-a.
2. A 2011. évi szemétszállítási
díjak a következõképpen alakulnak:

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 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
Gazdaboltban.
A nyaraló, üdülõ ingatlan esetén
lehetõség van a szabvány hulladéktároló (kuka), zsák egységcsomag
megvásárlásával történõ kiváltására.
Az egységcsomag a szerzõdésben
rögzített tárolóedény méretének
megfelelõ és a szállítási alkalmakkal
megegyezõ darabszámú, a Szolgáltató
emblémájával ellátott zsákot tartal-

A Királyszentistváni hulladékkezelõ átadásáig:
Állandó lakos
Mennyiség
Ft/alkalom Szállítások
Éves díj
(liter)
száma
(Ft)
50
247
52
14.820
80
280
52
16.800
110
322
52
19.320
160
467
52
28.020
220
639
52
38.340

Üdülõ
Szállítások Éves díj
száma
(Ft)
30
9.386
30
10.640
30
12.236
30
17.746
30
24.282

A hulladékkezelõ átadását követõen alkalmazott díjak:
Állandó lakos
Üdülõ
Mennyiség
Szállítások
Éves díj
Szállítások Éves díj
(liter)
száma
(Ft)
száma
(Ft)
50
52
19.656
30
11.340
80
52
22.464
30
12.960
110
52
28.288
30
16.320
160
52
34.008
30
19.620
220
52
45.448
30
26.220
Az árak a 25% ÁFA-t nem tartalmazzák.

maz. Az egységcsomag a csomag
vásárlásakor fizetendõ. Az egységcsomag árán felül a szemétszállítási díjat
is meg kell fizetni. A zsák egységcsomag beszerezhetõ a Szolgáltató
székhelyén (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 megvan 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 szennyvízelhelyezés esetében a
szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott,
illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett vízmennyiséggel”.
A rendelet a kibocsátók számára a
bevallási, valamint a díjelõleg fizetési
kötelezettség határnapját 2011. március 31. napjában határozza meg. Az
adóztatás teljes évre vonatkozóan fog
történni és a Ktd. szerint a kiszámított
talajterhelési díj 100%-át kell megfizetni 2011-ben.
4. Az Építményadó mértéke:
„3. § (1) Az adó mértéke:
a) 850,- Ft/m2/év:
aa) A vasút alatti (bel/kül)területen
emberi tartózkodásra alkalmas épület
és üzlet esetében.
ab) A belterületen lévõ üdülõ esetén.
ac) A vasút feletti külterületen az 50
m2 nagyságot meghaladó épület esetén.
b) 450,- Ft/m2/év .
Az a) pontba sorolt ingatlanhoz tartozó egyéb, nem lakás céljára szolgáló
épület, garázsnak, gépjármûtárolónak,
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
üvegháznak, mûhelynek, szerviznek,
üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének,
présháznak, minõsülõ, továbbá a melléképület és melléképületrész esetében.”
Mentes az építményadó fizetési
kötelezettség alól:
a) a lakás/nyaraló céljára szolgáló
épület, épületrész, melyet az adóalany,
vagy hozzátartozója állandó bejelentett
lakhelyként, életvitelszerûen, ott
tartózkodással lakás céljára használ.
b) A fenti ingatlanhoz tartozó
gépjármûtároló 16 m2-ig.
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 a Tv.i változás

miatt megszûnt, helyette Építményadót kell fizetni.
A személyek és vendégéjszakák
után fizetendõ idegenforgalmi adó, az
ún. Kurtaxa:
– fõszezonban (VI. hó 1-tõl VIII. hó
31-ig): 400,- 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.
Az adó mértéke a fenti érték 20%-a
annak a teleknek az esetében, amely a
helyi rendezési terv és építési szabályzat szerinti beépíthetõ teleknagyságot nem éri el, ill. nem beépíthetõ.
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 telek-nagyságot nem éri el.
d) A kempingek, táborok és a
kereskedelmi, szolgáltató építmények
beépítetlen telekrészei.
Balatonakali, 2011. január 24.
Dr. Szabó Sándor
jegyzõ

Építési telkek Balatonakaliban élõk számára
A jelenlegi képviselõ-testület fontos
feladatának tartja, hogy a rendelkezésére
álló eszközökkel támogassa azokat a fiatalokat, akik Akaliban képzelik el a
jövõjüket.
Elsõ lépésként szeretnénk felmérni,
hogy vannak-e olyan helyben élõ fiatalok, akik úgy érzik, hogy a jelenlegi
nehéz gazdasági helyzet ellenére elég
erõvel, és természetesen anyagiakkal
rendelkeznek egy jövõbeni építkezéshez.
December 16-án tartott nyilvános
ülésünk alkalmával már jeleztem a tv
képernyõjén keresztül a lakosok felé azt

Ez történt az oviban
Az utolsó beíratott ovissal kiegészülve az óvodás csoportban jelenleg 18 kisgyermek van. A november–december hónapokra kisegítõként
Dunáné Czaun Anett csatlakozott az
óvónõk és dadus munkájának megkönnyítésére.
Az elmúlt hónapokban sok minden
történt: novemberben véget ért az

a felhívást, melyben kértem, hogy jelezzék igényeiket, de most az újság hasábjait is kihasználnám.
Az önkormányzatnak jelenleg négy
építési telek áll a rendelkezésére, ami
persze nem azt jelenti, hogy gyorsan túl
kell adni mindegyiken.
Nincs kidolgozva jelenleg semmilyen
konkrét terv arról, hogy a lehetõleg fiatal
jelentkezõk mely csoportjait részesítené
elõnyben a település.
Azt azonban kategorikusan kijelenthetem, hogy minden esetben a fiatal
családok igényeit szeretnénk támogatni.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy
minden jelentkezni szándékozó jól
fontolja meg, mit tud vállalni, hiszen az
önkormányzat nem szeretné növelni
azok számát, akik kilátástalanul küzdenek az adóságok visszafizetésével.
2011. március 1-ig várjuk a jelentkezéseket írásban a polgármester részére
címezve.
Azokat a fiatalokat, akik gondolkodnak az építkezésen, szeretettel várom
bármikor a hivatalban elõzetes
egyeztetésre.
Koncz Imre polgármester

úszásoktatás, a hónap végén, az utolsó
órán a szülõk is részt vehettek és megnézhették, mi mindent tanultak a
gyerekek.
Ezt a kirándulást összekötötték egy
Gryllus-koncert
megtekintésével
Veszprémben, ami nagy élményt jelentett minden kicsinek.
December elején lázas vers- és daltanulás kezdõdött, mert az ovisok
készültek a Mikulás köszöntõjére, amit
a kultúrház családias hangulatú Mikulás-ünnepségén adtak elõ. Az utolsó
dal elhangzása után a csomagok kiosztására került sor, amit kisebb-na-

gyobb türelemmel, de mindenki kivárt.
Pár nap pihenõ után újabb elõadásra
készülõdtek, mert a falu karácsonyi
ünnepségén is mûsorral léptek fel, itt
már csak a középsõ és nagycsoportos
gyerekek szerepeltek.
Az óvodában hétfõn tartották a fenyõünnepet, ahol a fa alatt sok-sok
ajándék várta a piciket-nagyokat
egyaránt.
Ezután kezdõdött a téli szünet,
amelynek vége után a gyerekek újult
erõvel vetették bele magukat a tanulás,
ill. a játék örömeibe.
Horváth Anett
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Együttmûködés és szemléletformálás
a fenntartható és tartalmas turizmusért

Az Éltetõ Balaton-felvidékért
Egyesület kiemelten fontosnak tartja
az együttmûködésen alapuló programok koordinálását, melyek közül
legkiemelkedõbb a 2010. év végén
elindított együttmûködési program a
fenntartható, hagyományokat tiszteletben tartó szelíd turizmus irányába.
A Térségek közötti és nemzetközi
együttmûködéseket célzó LEADERpályázat megvalósításában 6 másik
magyar LEADER Akciócsoport is
részt vesz.
A program célja egy közös turisztikai arculat kialakítása, magyarországi és nemzetközi LEADER-csoportok jó gyakorlatait és tematikus
szakmai találkozók tapasztalatait felhasználva. A részt vevõ csoportokkal
és a térségünkbõl jelentkezõkkel
közösen, azonos tematika mentén
interaktív, GPS-szel követhetõ túraBORÚT

útvonalakat alakítunk ki. A túraútvonalak kialakítása a települések
aktív turisztikai, közösségi szereplõivel közösen történik. Az összefogás eredményeképp, a helyi
lakosok helyismeretére támaszkodva, összegyûjtjük a természeti, kulturális, épített örökségi értékeket,
turisztikai szolgáltatásokat. Arra
törekszünk, hogy vidékünk a kiemelkedõ értékeit, a turisztikai szálláshelyet kínálókkal, vendéglátóhelyekkel, rendezvényekkel együtt
kínáljuk.
Mindez a mai technikai megoldásokat figyelembe véve internetre kerül
és szórólapokon, egyéb közösségi és
marketing rendezvényeinken is népszerûsítjük, így az Éltetõ Balatonfelvidékért Egyesülethez tartozó 60
település, annak értékei és szolgáltatásai láthatóvá, elérhetõvé válnak egy

Akali gazdafórum

Balatonakali Önkormányzata és az
Akali Borút Egyesület közös szervezésében szakmai tájékoztatót tartunk
szõlõ-bortermelõknek.
Helye: Kultúrház Balatonakali (a vasútállomás felett).
Idõpontja: 2011. február 26., szombat 15
óra.
PROGRAM
15.00 Polgármesteri köszöntõ. Koncz
Imre polgámester.
15.15 Megalakult az Akali Borút
Egyesület. Nagy Imre elnök.
15.30–16.15 Változások a hazai szõlõbortermelés szabályozásban. Horváth
Csaba elnök, Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa.
AZ ISKOLAPADBÓL

16.15–17.00 Aktuális munkák a szõlõültetvényekben. (Rügyvizsgálatok, károsítók áttelelése).
Dr. Májer János igazgató, PEAC Szõlészeti Borászati Kutató Intézete, Badacsony.
17.30 Korszerû növényvédelem a szõlõben. Növényvédõszer gyártók és forgalmazók ajánlásai 2011-re a gazdáknak.
19.00 Egészségünkre! Finom falatok, jó
borokkal… A rendezvény támogatóinak
ajánlásával!
Minden szõlõ-bortermelés iránt érdeklõdõt
szívesen látnak a szervezõk a gazdafórumra.
A részvétel ingyenes!

Farsang

az Illyés Gyula Általános és Zeneiskolában 2010. február 19-én 15 órától
20 óráig!
PROGRAMJAINK:
– jelmezesek bemutatkozása;
– táncház;
– büfé finom szendvicsekkel és rengeteg süteménnyel;
– zsonglõrködés, létramászás kezdõk számára is;

– jóslás;
– teaház;
– szemfestés, kandzsik, origami;
– focimeccs;
– tombola, fogadás (Cukros, Mackós, Kakukktojás játékok);
– Disco.
Mindenkit szeretettel várunk!

„virtuális térben”, melynek reklámértékén kívül identitáserõsítõ ereje
is kiemelkedõ. A program további
erõssége, hogy térségünk határain túl
nyúlik, hiszen az ország 6 másik turisztikailag jelentõs területén is hasonló program indult.
A program sikerének érdekében,
novembertõl tematikus lakossági
fórumokat szervezünk, az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület mûködési
területéhez tartozó 60 településen. A
január 25-i balatonakali fórum eddigi
eredményeirõl információt kaphat az
önkormányzattól, az egyesület munkaszervezetétõl vagy a www.balatonleader.hu honalapon, ahol még értékes
információkat találhat vidékfejlesztési
programunkról és közösségfejlesztési
tevékenységeinkrõl.
Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület
munkaszervezete

A MAGYAR
KULTÚRA LOVAGJA

Január 22-én a XIV. Magyar Kultúra napja
gálán a budapesti Corinthia Hotelben kilenc
ország 40 személyisége vette át a rangos elismerést a történelmi díszõrség által õrzött Szent
Korona másolatának jelenlétében.
Településünk „lámpása”– A Falvak Kultúrájáért Alapítvány megfogalmazása szerint –,
Hudák Józsefné, Éva néni is kitüntetést kapott,
barátai, családja kíséretében.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma a kultúra ápolása, közkinccsé tétele és
alkotó fejlesztése, valamint kulturális tevékenység támogatása terén huzamos idõn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére 1998ban hozta létre a Magyar Kultúra Lovagja
címet, amely mára nemzetközi rangú elismeréssé vált.
A nap eseményei délelõtt 10 órakor
kezdõdtek, az ünnepség elsõ részében a lovaggá
ütések ceremóniája zajlott, az elismerést indokló határozat után. Ezután az új lovag beírta
nevét a Kultúra Lovagjai Aranykönyvébe. A rendezvény díszvendége 2011-ben a Szerémség volt,
kultúrájukból adtak ízelítõt a továbbiakban.
Éva néni munkássága vitathatatlan, gratulálunk újságunk hasábjain keresztül is!
Kívánjuk, hogy a magyar és a helyi kultúráért
még sokáig hadba szálljon, erõben, egészségben
alkothasson!
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A XXI. század az iskolában
Meghívást kaptunk a tihanyi Illyés
Gyula Általános és Zeneiskolától, hogy mi,
szülõk üljünk be az iskolapadba és
ismerkedjünk meg azokkal az új eszközökkel, amiket gyermekeink a tanórákon
használnak.
Egy pályázaton sikerült az iskolának
négy tantermet digitalis táblával felszerelni, így a pedagógusoknak lehetõsége nyílik
az órák változatosabbá tételére.
Gyermekeink nagy érdeklõdéssel figyelték már a szerelési munkálatokat is, és
alig várták, hogy végre megnézhessék,
hogyan is mûködik ez a „csodálatos” tábla.
Itthon rengeteget hallottunk a fejlesztésrõl,
és együtt örültünk a gyerekekkel a
meghívást kézhez kapva.
Érdemes volt az iskolába látogatni:
kipróbálhattuk, milyen ügyesen tudunk az
ujjainkkal tökéletes köröket rajzolni,
láthattuk, hogy ez az okos tábla felismeri a
mi – valljuk be sokszor igen olvashatatlan
– kézírásunkat is.
Megismerhettünk egy olyan új eszközt,
melyet gyermekeink napi szinten használnak, és a táblának köszönhetõen még az is
elõfordul, hogy lelkesen várják az órára

belépõ tanárt, fõleg, ha laptoppal a kezében
érkezik!
Mi is lehetne nagyobb öröm a pedagógusok számára, mint diákjaik lelkes
szavai:
„Még a törteket is játszva megtanultuk!” – Gulyás Arnold 4. osztály.
„Látványosabb, érdekesebb minden óra,
fõleg a geometria.” – Jankó Marcell 5.
osztály.
„Könnyebb elképzelni a szituációkat és

azokról angolul beszélni.” – Beke Bianka
6. osztály.
„Minden óra egy kicsit informatika óra
is egyben.” – Gulyás Donát 7. osztály.
„Ezzel a táblával színesebbek, hangulatosabbak a matekórák.” – Balla Bíbor 8.
osztály.
Élmény volt egy rövid idõre visszatérni
az iskolapadba és átérezni, hogy milyen
módon juthat információhoz egy XXI.
századi kisdiák.
(G. H. N., N. J. K.)

Mi történt a zánkai iskolában az elsõ félévben?
Ez év szeptemberében is mozgalmas
tanévet kezdhettek meg a zánkai iskolába
járó tanulóink.
A tanévnyitó ünnepségen avatták fel Szekeres Károly Munkácsy-díjas Érdemes mûvész „Eredetmondánk” címû alkotását. A
diákok minden nap megcsodálhatják ezt az
alkotást, amit a bejárattal szemben helyeztek
el.
Szeptember hónapban az alsó tagozatosok gyalogtúrát tettek, Balatonszepezdre
sétáltak át.
A hetedik és nyolcadik osztályosok,
valamint az ötödik és hatodik osztályosok az
elmúlt tanévben elért eredményeikért
szeptember 27.–október 1. és október
4.–október 8. közötti jutalomtáborozásokon
vehettek részt Pálkövén. A két hét témája:
„Balatoni helytörténeti kalandtúra” és
„Fûben, fában orvosság”.
Októberben a nebulók megemlékeztek az
Aradi vértanúkról, majd gombaszedõ túrán
vehettek részt. A következõ túra a Gázló
Egyesület szervezésében zajlott, a gyerekek
a Hegyestû szépségét csodálhatták meg.
Október 14–15.-én a hagyományos

Ásvány, kõzet és õsmaradvány kiállítás
érkezett meg az iskolába, ahol Bõsz Imre
tanár úr érdekes elõadásokkal tette színesebbé az iskola életét.
A tanulók részt vettek a Faluház október
23-i ünnepi megemlékezésén.
Novemberben az iskola nemzetiségi
gyökereit erõsítve részt vett a Márton-napi
felvonuláson, ahol kicsik és nagyok örömmel vonultak a színes lampionokkal a falu
utcáin.
Német nyelvû elõadás és finom libavacsora zárta a programot.
A Szülõi munkaközösség minden évben
megrendezi a Katalin-bált, most sem maradt
el, amelynek bevételébõl támogatják a
gyerek karácsonyi és húsvéti rendezvényeit.
Hagyományosan megérkezett a Mikulás
is az iskolába, osztatlan sikert aratva
gyerekek és nevelõk körében.
Karácsony elõtt minden évben lehetõsége
van a gyerekeknek részt venni az Adventi
játszóházon, idén Takács Feri bácsi és
felesége Kati néni, valamint Kocsis Ervinné,
Ila néni, Marosszékiné Marika, és Bene
Kinga voltak a szervezõk segítségére abban,

hogy mindenki csodás alkotásokkal örvendeztesse meg családtagjait.
A zánkai iskolások minden évben
bizonyítják tehetségüket a különbözõ sportversenyeken, képzõmûvészeti pályázatokon.
Lehetõségük van az iskolai foglalkozások
keretein belül judo oktatásra, testnevelés
órán judo-gimnasztikára.
Rendszeresen járnak bábszínházba, és látogatják a veszprémi Petõfi Színház elõadásait. Az iskola pedagógusai mindent megtesznek, hogy a lehetõ legtöbb programot,
lehetõséget biztosítsák a számukra.
Ennek jegyében februárban részt vesznek
a Zrínyi matematikai versenyen, majd
február 25-én következik a várva várt
Farsang.
Az elõzõ évektõl eltérõen idén nem a
Faluház ad otthont a rendezvénynek, hanem
az iskola gyönyörû tornatermében tartják
meg. Most is lesz nyitótánc a végzõs diákok
részvételével, hercegi pár, jelmezverseny, és
sok játék, vidámság. Minden érdeklõdõt
szívesen látnak a szervezõk, lesz büfé,
valamint tehetséges fellépõk színesítik a
programot.
Kovács Ágnes
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Tisztítás, csutakolás, futószárazás Levendula-hírcsokor
A tihanyi Illyés Gyula Általános és
Zeneiskola diákjait a lovaglás szépségeivel és nehézségeivel szeretné
megismertetni a vászolyi Bátor Lovasiskola.
Minden évben egy osztály kap
lehetõséget, hogy rendkívüli testnevelés órák keretein belül lovagolni
tanuljanak.
A tihanyi önkormányzat autóbusza
viszi a diákokat a helyszínre, ahol a
tulajdonosok biztosítják a kobakot,
kesztyût és a pálcát, gyermekeinktõl
cserébe a figyelmet és az önfeledt
jókedvet várják el.
A diákok minden héten nehezen
vesznek búcsút a lovaktól és a
gyönyörû környezettõl, de annál izgatottabban várják a következõ alkalmat.
(G. H. N., K. Zs., H. B.)

Januári történések a könyvtárban
Ez év januárjától lehetõségem nyílt
a falu közösségi és kulturális életébe
könyvtárosként is beilleszkedni. Fõ
feladatom a gyerekeket a könyvtárba
invitálni, számukra közösségi programokat szervezni.
Ezt szem elõtt tartva január 13-án
bemutatkozó látogatást tettem az
Óvodában.
A sok apróság és az óvónénik is
nagy örömmel fogadtak, s figyelemmel hallgatták a Benedek Elek mesét,
amit felolvastam. Felkértem a gyerekeket, hogy vegyenek részt a farsangi rajzpályázaton, valamint meghívtam õket az álarc készítõ rendezvényre. Nagy örömömre, mindkettõre sok jelentkezõ akadt.
A január 30-ai határidõvel kiírt
rajzpályázatra sok gyönyörû rajz
érkezett, óvodások és kisiskolások is

jelentkeztek. Január 28-án délután
nagy számú résztvevõvel sikeresen
lezajlott a Könyvtár elsõ igazi
gyerekprogramja, az álarckészítésben
kicsik és nagyok egyaránt jeleskedtek.
Másnap délután a Forraltbor fõzõ
versenyen mérettük meg magunkat
Ihász Csillával és Hosszúné Gyöngyivel a KUTÚRBOR-BÁR csapat
tagjaként. Igazán jó hangulatú
versenynek lehettünk részesei.
Végezetül pár szó a Könyvtár
tavaszi terveirõl.
Február 18-án, pénteken, délután
Takács Ferenc zánkai gyógynövényszakértõ tart elõadást a gyógyteákról a Polgármesteri Hivatalban.
Március 11-én, pénteken, Limbacher Gábor elõadását hallgathatjuk
meg Nagyböjt és Húsvét az évköri
idõben címmel, szintén a Polgármesteri Hivatalban.
Március 18-án, pénteken, délután
író–olvasó találkozóra várjuk Dr.
Józsa Tivadart az elõbb említett
helyszínen.
Valamennyi programunk 17 órakor
kezdõdik.
A rendezvényekre, könyvtárlátogatásra szeretettel várok minden
érdeklõdõt!
K. Á.

TÉLAPÓZTAK A NYUGDÍJASOK
December 6-ára Tóth Béla, a Fék Üzletház
vezetõje meghívta a Levendula Nyugdíjas
Klub tagjait, hogy a szokásos hétfõi összejövetelt az õ éttermének pincehelységében
tartsák meg.
Mi idõsek örültünk a felkérésnek. A
gyönyörûen feldíszített étterembe kicsit
megilletõdve léptünk be. A bejárat után
rögtön a fényben pompázó fenyõfát, s az alatta elhelyezett betlehemet csodálhattuk meg.
Tóth Béla a meghíváskor egy „retro” vacsorát ígért. Tudta, hogy a nyugdíjasok kirándulásuk alkalmával is a múltba tekintettek
vissza, s foglalkozásaikon is többször
emlegetik a régi idõket.
Mibõl is áll ez az ígért vacsora?
Kemencében sült héjas krumpli. A nyugdíjasok nagy része bizony fiatal korában többször
is ezt vacsorázta. Sõt az is eszünkbe jutott,
hogy hideg téli reggeleken mikor iskolába
indítottak bennünket a szülõk, 1–1 szem sült
krumplit tettek a kabát vagy mellény zsebébe,
hogy gémberedett ujjainkat melegen tartsa.
A vacsora, ami a sült krumplit illeti, retro
volt, de a tálalás, az öntetek, a felszolgálás
már Bélát és kisegítõ stábját dícsérte. A
hangulatjavító menta és áfonya likõr, a pálinka után megérkezett a sült krumpli. Mellé
libamájas zsír, tepertõ, húskrém, zakuszka,
kolbász, májas. Volt mellé erdélyi kemencés
kenyér, és ugyancsak a kemencében sült
csokis kalács. Tóth Béla az elõzõ éjszaka
érkezett vissza erdélyi barátaitól. A felszolgált
finomságok mellé meghallgathattuk a
vendéglátó elõzõ napi élményeit Erdélyrõl.
A tûzhely, no meg a 3 féle bor felmelegítette társaságunkat.
Vidám télapós vetélkedõbe kezdtek a klubtagok. Volt karácsonyi fenyõlánc készítés –
kié lesz a hosszabb? –, télapó puzzle kirakás
idõre, szaloncukor válogatás vakon, melyik a
zselés? Közben halk ünnepi zene szólt.
A jó hangulatot azt hittük, már nem lehet
fokozni. Télapó hívogató dal hangzott el a
nyugdíjasok ajkáról. S csoda történt, megjelent a piros ruhás Télapó. Kicsit Tóth Bélára
hasonlított. Minden résztvevõnek 1 csomagot
hozott, s mellé vicceket is mesélt a Télapó.
A beszélgetések, énekelgetések közben
még elfogyasztottuk a finom mákos, diós
sütiket.
A nyugdíjasok eddig is ismerték Tóth Béla
nagyvonalúságát, most errõl újból meggyõzõdhettek.
Köszönet a meghitt, vidám estéért.
Sikerült a gondokat egy estére teljesen elfelejteni.
Hegedûs Dezsõné
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Forralt borral, fánkkal kezdõdött a farsang

Hetedik alkalommal került megrendezésre a Fék Üzletház fánksütõ
versenye, harmadik alkalommal a forraltbor fõzõ versenye, amely már az eredeti rendezvény bõvített változata, szükségességét a mostani program –
várakozáson felüli – sikere is igazolja.
Az eredeti kitaláció, azaz a fánksütõ
verseny elsõsorban a hagyományok
életben tartására irányulva került
megrendezésre, külön hangsúlyt adva
azonban a közösségi megmozdulásnak,
a hosszú téli, vidéki estek tartalommal
való megtöltésének.
A szabadtéri rendezvény 3–4 órás
idõtartama alatt a részt vevõ csapatok,
érdeklõdõk egymás megismerésére is
lehetõséget kapnak, az ismerõsök
számára pedig a kapcsolatápolásra is
lehetõséget ad évrõl-évre a rendezvény.
Mindez idén nagy forgataggal valósult
meg, a résztvevõk száma mind az induló
csapatok, mind az érdeklõdõk körében
minden várakozáson felülire sikeredett.
Ez az elsõ alkalom az évben, amikor
összejön a környék, a falu, az új esztendõre való jókívánságok ideje, ennek
megfelelõen a polgármester köszöntõjével indult a délután.
Több új elemmel bõvült idén az
esemény. Természetesen szabadtéri kulturális megmozdulások is szerepeltek a
palettán, a nap kikiáltója-kisbírója,
immár hagyományosan Kiki volt, aki a
népi rigmusok mellett, játékokkal is
szórakoztatta a nagyérdemût, folyamatosan ügyelve a farsangi vidámság
megõrzésére.
Felléptek a zánkai Bokafogó
Együttes táncosai is, és idén elsõ alkalommal a gyermekeknek is kínált a
program farsangi szalmabábú készítõ
elfoglaltságot, mely hagyományához
ragaszkodva az elkészült bábuk

elégetésére, azaz a tél temetésére, még
idõt szakítunk a farsangi szezon
végeztével. Ugyancsak elsõ ízben volt
alkalma a népes vendégseregnek helyben sütött gesztenyét kóstolni, a zánkai
Kertbarátkör közremûködésével. Minden versenyzõ csapat a meleg ital mellé
finomabbnál finomabb falatokkal várta
vendégeit. Gasztronómiai különlegességeket természetesen a házigazda is
kínált, a helyben sütött fánkok mellett,
méterben, ill. 70 cm-ben vásárolhatták a
sültkolbászt a látogatók.
A forraltborfõzõ verseny elsõ helyezettje a tihanyi Vinitores Tychonienses
Borlovagrend bora lett, a közönségdíjas
pedig a helyi Krajcz Család remeke,
akik a zsûri által is aranyéremmel lettek
jutalmazva. Összességében 8 arany és
13 ezüst minõsítést osztott ki a szakértõ
zsûri a 21 induló borfõzõ teamnek. A
fánksütésre ezúttal 28 féle fánkkal
neveztek, az elsõ helyezést a mencshelyi
Kovács Zoltán érdemelte ki, ezzel a
fánkkirály nevet is megkapva.
A Veszprém Megyei Gasztronómiai
Társaság elnöke Domonkos Miklós által
vezetett zsûri 11 arany, 7 ezüst és 3
bronz minõsítést osztott ki az esti bál
folyamán.
Mind a falu, mind a környék megmozdult, de a megyébõl, sõt megyén
túlról is érkeztek a megmérettetésekre.
Sok volt a helyi résztvevõ is, megmozdult a teljes lakosság. Vonzereje, a jelentkezõk száma minden eddigi fõzõversenyen túlmutatott, ezért sem kérdéses a folytatás, a rendezvény létjogosultsága.
Folytatás tehát jövõre is, fék nélkül,
teljes gázzal a kulturális programok,
hagyományok, újdonságok, étel-ital
kínálat terén.
(I. Cs.)

LAKOSSÁGI FÓRUM

Levél a szerkesztõségbe

Az Akali Hírek hasábjain keresztül
szeretném
megköszönni
Pálmüller
Józsefnek, Balatonakali Múlt, Jelen, Jövõ
címû könyvét. Tudom, milyen sok munkával,
kutatással, gondossággal készítette számunkra a kötetet. Láttam a kéziratokat, a
gondosan elõkészített munkáját.
Balatonakali Múlt, Jelen, Jövõ címû
könyv minden oldalon tartalmas, szívesen
forgatjuk, olvasgatjuk. Tartalmazza a múlt
értékeit, a jelen helyzetét, és a jövõt. Bízom
benne, megvalósul, és megírja majd egy
bennünk szeretõ ember a jövõ történetét. Jó
lenne a folytatást is megérni, olvasni.
Hálásan köszönöm, hogy minden család
otthonába eljutott a könyv. A család minden

tagja kézbe veheti, úgy érzem, szívesen forgatják, olvasgatják. Köszönöm mindazoknak, akik szívükön viselték a könyv megjelenését.
Köszönöm Pálmüller Józsefnek, hogy
szereti falunkat. Barátokra, szeretõ szomszédokra talált, és a falu lakói tisztelik,
szeretik.
Advent várakozó fényében írom soraim,
szeretettel kívánom, békés, örömteli legyen
az élete. Sokáig örüljön a nyugdíjas
éveknek, családja, szerettei, unokái, barátai
körében.
Barátsággal, szeretettel családom
nevében.
2010. december
Varga Imréné

TIZEDSZER A FIÚKNAK
A próbák finiséhez érkezve a hölgyek mindenkit szeretettel várnak a kultúrházba, január
12-én, szombaton 19 órai kezdettel, a
Férfinapi mûsorra. A vidám mûsort követõen a
hangulat fokozásaként kezdetét veszi a zenés
mulatság.

Az esti bálon a zenét a PENK Duó szolgáltatja. Belépõjegy elõzetesen 2.000.- Ft, (szereplõknek 1.000.-) , a helyszínen, ill. 9-e, szerda után 2.500.-. Ezzel is kérünk, mindenkit,
idõben jelezze részvételi szándékát.
(Befizetések Nagy Tamásnál)

VÉRADÁS
Az idei év elsõ véradásán húsz fõ jelent meg, közülük tizenöten adhattak vért.
Egy fõ elsõ véradót köszönthettünk a megjelentek között. (Vöröskereszt)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés 2009-ben: Szabó Hanna, Láng Enikõ, Horváth Ramóna Erzsébet.
Házasság 2009-ben: Oláh László és Kovács Annamária, Tanner Gábor és Kerekes Andrea,
Mazur Péter és Veszelovics Edina, Nagy László és Ipsics Renáta, Molnár Ferenc Sándor és
Balázs Eszter Róza, Nagy András és Siklósi Viktória, Rosta Balázs Sándor és Krajcz Ildikó.
Halálozás 2009-ben: Szabó István, Fekete János, Bakacs Ilona, Koncz Imre, Varga Gyula
Ernõ, Vass Kálmánné sz: Bakacs Ilona, Szalai Istvánné sz.: Puskár Erzsébet, Horváth
Kálmán, Bodolai János.
Születés 2010-ben: Sümegi Barnabás, Balogh Imre Barnabás, Csaby Lilien, Bogdán Napsugár
és Mlinkó Nimród.
Házasságkötés 2010-ben: Ivánka László és Tomori Ildikó, Sokhegyi Zoltán Péter és Hetzmann
Mónika.
Halálozás 2010-ben: Bocskay Istvánné: sz.: Stáhl Éva, Knolmájer Géza Ferenc, Kovács
Imre Sándor, Dandé Katalin és Fekete Lászlóné sz: Koncz Margit hunyt el .
Következõ számunktól anyakönyvi híreinket folyamatosan közöljük!

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–15,30,
szerda: 8–15,30, péntek: 8–13,00.
Tel.: +36-87/444-255
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.
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
VALENTIN GYÓGYSZERTÁR
Pántlika u. 26.
Hétfõ: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Kedd: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Szerda: 12.00–18.00
Csütörtök: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Péntek: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Szombat: 8.00–12.00
Tel.: +36-87/444-298
RENDÕRSÉG
A rendõrség megbízottja minden hónap
harmadik csütörtöki napján
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3.
alatti KMB irodában.
Körzeti megbízott: Bódis István
rendõr fõtörzsõrmester.
T.: +36-30-650-7169
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-ig,
szombat: 8–22-ig,
vasárnap: 8–20-ig.

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

