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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
DÍSZBURKOLAT FELÚJÍTÁSA 

A STRANDON
Már az elmúlt esztendôben is felmerült 

a kérdés, hogy fel kellene újítani a strandi 
sétány burkolatát. Igaz, a burkolaton a mai 
napig lehet közlekedni, de valljuk meg 
ôszintén, igen csak retro hangulatot áraszt. 
Ez igazán akkor tûnt szembe, amikor az 
Akali Tv egy rövidfilmet készített róla. 
Minden nagyon csalogató a strandunkon, 
viszont amikor a sétányról készített snitt 
látható, akkor csak a fürdôzôk viseletérôl 
lehet felfedezni, hogy nem 1970-ben va-
gyunk. A harminc éves burkolat egyenet-
lenségei is sok esetben már zavaróak.

A Balaton-parti települések megítélése 
során fontos szerepet játszik a strand. Eddig 
is sokat tettünk annak érdekében, hogy az 
idelátogatókban kedvezô kép alakuljon ki a 
strandunkról, viszont ezt évrôl évre ismét 
meg kell tenni. 

Verseny van az üdülôhelyek között, 
hogy a településre vonzzák a nyaralni 
vágyókat. Mivel a strandi jegybevétel az 
idei esztendôben az elôirányzathoz képest 
bruttó 10M Ft túlteljesítést mutat, ezért úgy 
érzem, idôszerû megcsináltatni a burkolat 
javítását. 

Azért került az idei ôsz során ismét 
elôtérbe a fejlesztés szükségessége, mivel 
a Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatot 
írt ki a parti sétányok és azok közvetlen 
közelében lévô zöldterületek fejlesztésére. 
A pályázat kis parti települések esetében 
50%, 15000 lélekszám felettiek esetében 
pedig 70% támogatást biztosít. A BFT-vel 
történô sokszori egyeztetés végeredménye-
ként sajnos tudomásul kellett venni, hogy 
ôk nem támogatják Balatonakali beadandó 
pályázatát, mivel véleményük szerint, a 
strandon lévô parti sétány nem látogatható 
az év minden napjában. Nézetükkel lehetne 
szembe szállni, de úgy érzem, semmi értel-
me nem volna. A tényeket elfogadva, az 
imént említett többletbevétel terhére meg 
kell indítani a kivitelezést.

Felmértük a területet, és megverse-
nyeztettük a kivitelezôket. Az ajánlatokat 
ugyanazon – fôépítész által is elfogadott 
– mûszaki tartalom szerint kértük 3 kivi-
telezô cégtôl, akiknek helyben is vannak 
referenciái. A megkapott és a képviselôk 
által is áttanulmányozott ajánlatok mind-
egyike megadta a közel azonos ajánlatát, 

viszont az egyik kivitelezô alternatívaként 
egy korábban is ismert és jónak tartott 
mûszaki megoldásra is adott ajánlatot. Az 
említett munka a jelenlegi védmû gerenda 
letakarása L vagy U profillal. Az elsô kör-
ben ezt az anyagot versenyeztettük, viszont 
a Magyarországon talált egyetlen lépcsô 
elem minôsége nem volt alkalmas ilyen 
célú felhasználásra. Az ajánlattevô által 
rendelkezésünkre bocsátott mintadarab 
szerinti felülettel garantálja a kivitelezô 
a profil legyártatását és annak szakszerû 
beépítését. Ez utóbbi kivitelezô (Bauma 
Hungária Kft.) ajánlatában fel is hívja a 
megrendelô figyelmét arra, hogy az útsze-
gély beépítésével (fôépítész által elfogadott 
mûszaki tartalom) kialakított megoldást 
ugyan megrendelés esetén teljesíti, de 
annak tartósságára nem vállal garanciát. A 
másik két ajánlatot tevô kivitelezô esetében 
ez nem merült fel problémának.

A legolcsóbb ajánlatot nettó 9,76M Ft 
a Kôház 2000 Kft. adta. Az átlag ár nettó 
10M Ft, és ettôl pár százezer forinttal 
térnek csak el az ajánlatok. A Bauma Hun-
gária Kft. gyönyörû felületû U profiljával 
nettó 10,6M Ft-ba kerülne a kivitelezés. A 
strand esetében az áfa visszaigényelhetô 
tétel, ezért ismertettem az adatokat nettó 
összegben. A képviselô-testület szeptember 
27-i ülésén arról döntött, hogy megbízza a 
Bauma Hungária Kft-t a kivitelezéssel. A 
munkálatok elindultak, az önkormányzat 
szeptember 30-án átadta a területet a 
kivitelezônek. A várható befejezés: 2013. 
november 30. 

Szeretném felhívni a tisztelt lakosság 
figyelmét, hogy a kivitelezés alatt a terület 
szalaggal el van kerítve. A parti sétány 
munkaterület, így az átadásig oda bemenni 
nem szabad. 

Kérem a horgászok szíves megértését, 
annak tudatában, hogy a tavaszi horgász 
idôszakban már ôk is egy szebb partszaka-
szon hódolhatnak hobbijuknak.

Koncz Imre polgármester

DÖRGICSEI ÚT 
FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI

Mint ahogy azt tapasztaljuk, elindult 
a Dörgicsei út Balatonakalitól Balaton-
szôlôsig terjedô mintegy 14 km hosszúságú 
szakaszának teljes burkolatcseréje. Ez a ki-
vitelezés érinti Akali bel- és külterületeit is. 

A munkálatokra a beruházó közel 2 milliárd 
forint támogatást nyert a Közép-Dunán-
túli Operációs Program megvalósítására 
szánt keretbôl. A kivitelezési munkálatok 
mûszaki ellenôrzését a Közútkezelô végzi.

A kivitelezés megkezdését több éven át 
tartó tervezési munka elôzte meg. Ennek 
ellenére a tervezô nem gondolt a telkek 
elôtti kapubejárók vízátereszeinek cseré-
jére. Ebbôl kifolyólag a közútkezelô által 
felügyelt pályázati beruházás során nem 
lennének kicserélve az átereszek, melyek 
jelenleg több helyen csak 200 mm átmérô-
vel rendelkeznek. 

A 200 mm-es áteresz nem képes arra, 
hogy egy kiadós záporesô során keletkezett 
csapadékot elvezessen. A beruházónak 
is érdeke, hogy az újonnan kialakított 
burkolat, az esôvíz által kimosott útpadka 
hibájából kifolyólag, le ne törjön. 

A nevezett hiányosságról tájékoztattam 
a mûszaki ellenôrt és kértem, hogy a prob-
léma megoldásához rendeljenek pénzt. 
A mûszaki ellenôr válasza szerint csak 
nagyon nehezen tudnának átcsoportosítani 
pénzt a pályázat keretein belül, mivel az 
EU-pályázat elszámolása ezt nem engedi. 
Ennek ellenére, mégis sikerült egy olyan 
mûszaki megoldást találni, ami csökkenti 
azt a költséget, amit még rá kellene költe-
ni. 

A területen dolgozó Kazamata Bau 
kivitelezô cégtôl ajánlatot kértem a kapu-
bejárók cseréjére. Azért csak tôlük, mivel 
információim szerint, jelenleg a munkate-
rületre más alvállalkozót nem enged be a 
beruházó, vagy csak hosszú engedélyezési 
eljárás után. 

Az ajánlat szerint az elsô változat a 
teljes Dörgicsei úti belterületi szakaszra 
közel bruttó 4M Ft-os kiadást jelentene. 
A kapubejárók mérete egy, már elkészített 
felmérés alapján van meghatározva, a je-
lenlegi állapotok figyelembe vétele mellett 
3–5 m szélesség között. A tervezet szerint 
az aszfaltos út szélétôl 2 m távolságba 
lenne leburkolva az áteresz, szürke 8 cm-
es térburkolóval, az átereszek egyforma 
beton zárelemet kapnának. A közútkezelô 
átcsoportosításai, valamint mûszaki megol-
dásbeli változtatása után olyan egyességre 
sikerült jutni, amiben az önkormányzatnak 
bruttó 2,2 milliós költséget kellene vállal-
ni. 
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A mûszaki tartalombeli változtatás 
szerint a páratlan oldalon, északról a lakott 
terület kezdetétôl, egészen a 19-es számig 
K szegélyt használnának. Így azon a 
szakaszon nincs szükség átereszre, hiszen 
csak az úton keletkezô vizet vezeti ott el. A 
fentrôl jövô csapadékvizet a páros oldalon 
vezeti nyílt árokban.

Az önkormányzat és a falu lakosságá-
nak számára a csapadékvíz elvezetésének 
probléma megoldása mellett esztétikailag 
is fontos lenne a terület megnyugtató 
rendezése. Hiszen a település második „fô 
utcája”. Nem mindegy, hogy milyen kép 
fogadja azokat, akik északról érkeznek 
Akaliba. 

A kivitelezôvel történt egyeztetés során 
elhangzott, hogy két ütemben vállalja az 
átereszek megépítését. Az elsô ütemben 
beteszi a 400-as átereszeket, a beton záró 
elemeket, visszatölti, majd sovány betonnal 
lefedi. A második ütemben a térburkolat 
kerül fel, viszont ez csak akkor, amikor a 
kivitelezés abba a szakaszba érne, hogy a 
végsô aszfaltréteg is felkerült. Természete-
sen a számlázás is két ütemben történik. A 
munka során folyamatosan biztosított a ka-
pubejárók használhatósága. A kapuk elôtti 
vízátereszek fejújítására a képviselô-testü-
let a szeptember 27-i ülésen megszavazta a 
2,2M Ft-os munkadíjat. Ennek értelmében 
az út munkáival párhuzamban megindul a 
bejárók fejújítása a táblázatban megjelölt 
méretek szerint.

Az önkormányzat keresi annak a le-
hetôségét, hogy a Dörgicsei út meglévô, 

igen rossz minôségû, keskeny járdájának a 
felújítását is belátható idôn belül megvaló-
sítsa. 

Erre hamarosan árajánlatokat kérünk, és 
a lehetôségek szerint beépítjük a következô 
költségvetésbe. Amennyiben a járda is 
megújulna önkormányzati pénzbôl, akkor 
már csak az a kb. 4 m-es szakasz maradna 

burkolatlanul, ami a vízáteresz és a járda 
között van. Felmerül a kérdés, hogy ebben 
az esetben az ott élôktôl hozzájárulás 
fejében, vagy esetleg anélkül oldjuk meg a 
szakasz burkolását? Esetleg ezt a szakaszt 
ne is burkoljuk? Várom az ott élôk, valamint 
a falu lakosainak véleményét, javaslatait.

Koncz Imre polgármester

Ház- Szélesség,  Megjegyzés a finanszírozásról  Bekerülési költség  Pályázat fizeti Önkormányzat által
szám cm  nettó (közút) fizetendô nettó
1 Nincs   
3 500 közút fizeti kivétel a térburkolat  173 250 Ft    
5 500 közút fizeti kivétel a térburkolat  173 250 Ft    
7 400 önkormányzat fizeti  144 560 Ft   144 560,0 Ft
9 400 önkormányzat fizeti  144 560 Ft   144 560,0 Ft
11 500 közút fizeti kivétel a térburkolat  173 250 Ft    
13 400 közút fizeti kivétel a térburkolat  144 560 Ft    
15 400 önkormányzat fizeti  144 560 Ft   144 560,0 Ft
17 k szegély közút fizeti   
19 k szegély közút fizeti   
21 k szegély közút fizeti   
23 k szegély közút fizeti    

2 400 önkormányzat fizeti  144 560 Ft   144 560,0 Ft
4 400 önkormányzat fizeti  144 560 Ft   144 560,0 Ft
4 100 önkormányzat fizeti  58 490 Ft   58 490,0 Ft
6 300 önkormányzat fizeti  115 870 Ft   115 870,0 Ft
6 300 önkormányzat fizeti  115 870 Ft   115 870,0 Ft
8 400 önkormányzat fizeti  144 560 Ft   144 560,0 Ft
10 Nincs   
12 300 önkormányzat fizeti  115 870 Ft   115 870,0 Ft
14 300 önkormányzat fizeti  115 870 Ft   115 870,0 Ft
16 300 önkormányzat fizeti  115 870 Ft   115 870,0 Ft
18/A 300 önkormányzat fizeti  115 870 Ft   115 870,0 Ft
18/B 300 önkormányzat fizeti  115 870 Ft   115 870,0 Ft
20 Nincs    
22 Nincs    
  összesen     1 736 940,0 Ft
  áfa   468 973,8 Ft
  bruttó     2 205 913,8 Ft

A költségek alakulását a következô táblázat pontosan szemlélteti:

STRANDZÁRÓ
(Részletek a 2013. évi strandszezonról c. beszámolóból. 
A teljes dokumentáció a honlapunkon megtalálható.)

A strandot az idei évben június else-
jével nyitottuk meg és szeptember 1-én 
zártuk. Másodikától szabadstrandként 
üzemel tovább. A bójákat és a lépcsôket 
még benthagytuk a vízben. Kiszedésükre 
valószínûleg októberben kerül sor.

Az idei nyári idôjárás kedvezett a sze-
zonnak, bár az elôrejelzés szerint hideg, 
esôs nyarunk lett volna. Ez szerencsére 
nem így történt. Összesen a szezon 3 hó-
napja alatt 18 napot voltunk zárva. Ezeken 
a napokon ügyeletet tartottunk. 
Bevételek:  Belépôk:
– Június hó  3.299.020 Ft
– Július hó  12.079.560 Ft
– Augusztus szept. 1-ig   8.827.800 Ft
Számlázott           810.300 Ft 
Bevétel összesen:                    25.016.680 Ft

Szemeteszsák májustól aug.-ig:  322.370 Ft,
Csúszda júniustól augusztusig:  1.805.500 Ft,
Vízibicikli kölcsönzés:   1.315.200 Ft,
Stég használat:           16.500 Ft,
Képeslap:                 70,-Ft,

2013. év nettó bevétel:  21.421.510 Ft

2010-ben nettó bevétel:  15.796.295 Ft

2011.ben nettó bevétel:  17.118.800 Ft

2012-ben nettó bevétel:  21.388.473 Ft

2013. Június Július Augusztus 1-tôl Összesen darabszám 
   szeptember 1-ig 2013-ban

Az idei bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Felnõtt napi jegy 2 127 10 736 9 922 22 785
Gyerek napi jegy 1 569 8 080 4 438 14 087
D/NY napi jegy 1 235 4 428 4 088 9 751
Felnõtt heti bérlet 33 254 155 442
Gyerek heti bérlet 148 597 65 810
D/NY heti bérlet 8 106 88 202
Felnõtt idénybérl. 119 71 12 202
Gyerek idénybérl. 72 50 1 123
D/NY idénybérl. 66 51 3 120
50% N.F jegy 222 835 818 1 875
50% N.GY. jegy 190 398 233 821
50% D/NY N. jegy 82 275 334 691
Összesen: 5 871 25 881 20 157 51 909
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A strand bezárta után, az eddigi évekhez 
hasonlóan, most is állandóan nyitva van az 
elsô vizesblokk mögötti wc éjjel-nappal. 
Takarítása megoldott.

Októberben kezdôdik az ôszi virágok 
kiültetése, majd a levelek gereblyézése. 
Közben kiszedjük a lépcsôket, stégeket, el-
kezdjük a strand téliesítését. A fagy beállta 
elôtt lezárjuk a vizet, téliesítjük a strand 
épületeit. 

Lampérth Zoltánné
 strandgondnok

BALATONAKALIÉRT TETTEK
Minden évben augusztus 20-án adja át 

Balatonakali Önkormányzata elismerését 
azoknak a személyeknek, akik önkéntesen 
felvállalt munkájukkal a településünkért 
sokat tettek, és tesznek folyamatosan. 
Idén két személyt köszöntött Koncz Imre 
polgármester, kiemelve önzetlenségüket. 

A sportélet szervezésében hosszú évek 
óta élen jár Csáji Vilmos, aki a Sportegye-
sület elnökeként a helyi futballcsapat nem 
egyszerû mindennapjait, mérkôzéseit, 
utazásait szervezi. Vili bácsi hamarosan 
átadja a fiatalabbaknak a stafétabotot, ezért 
az elismerés, most különösen idôszerû. 
Reméljük, ha kicsit „hátrébbról” is, de to-

vábbra is szurkol a település sportéletéért. 
Másik kitüntettettünk, akinek munkáját, 
sürgés-forgását mindannyian érzékeljük 
napjaink során Hosszú Gyuláné, Gyöngyi. 
Gyöngyi kerékpárjával akár naponta, mun-
kaidején felül is, többször körbekerekezi a 
falut, értesít, tájékoztat; este, amikor már 
senki sincs a hivatalban, mûvelôdési ház-
ban, jön és takarít; hétvégeken nyitja, zárja 
intézményeinket, rendezvényeinken jegyet 
szed, fôzôversenyeinken fôz, egyszóval 
alig van olyan program, ha egyáltalán van, 
amelyben Gyöngyi segítô keze ne lenne 
benne. Nem kétséges, fizetett munkáján 
felüli társadalmi szerepvállalása kiemel-
kedô. 

A díjazottak okleveleik mellett egy sze-
rény pihenést kapnak az önkormányzattól, 
ezek leegyeztetése folyamatban van.

A Virágos Akaliért Mozgalom keretében 
hat személyt kapott ez évben jutalmat, el-
ismerô oklvelet és vásárlási utalványokat. 
Mint már többször kiemelte a zsûri elnöke, 
Hegedûs Dezsô, a virágosítás mellett az 
élhetô környezet is nagyon fontos, az elis-
merés tehát globális jellegû. A jutalmazás, 
értékelés szempontjai talán megújításra 
érdemesek, hiszen a leggondosabb kerté-
szek között mennek a díjak kézrôl-kézre 

az évek folyamán. Az idei jutalmazottak 
sora: Czaun Anett, Hudák Józsefné, Mákos 
István, Szakál Ferencné, Ther Katalin, 
Varga Gyula dr. 

Az értékelésben közremûködôk szintén 
jutalmat vehettek át egy-egy utalvány for-
májában. Köszönet az évek óta fáradhatat-
lan munkájukért, az alábbi személyeknek: 
Andrásik Antalné, Bekéné Bartha Erzsébet, 
Biczó Anna, Horváth Kálmánné, Molnár 
Ferenc, Balázs Eszter, Takács Julianna, 
Sümegi Lajosné és Hegedûs Dezsônek. 

A településüzemeltetô, Mészáros 
Géza, a szezont, az év eddigi eseményeit 
értékelô beszámolójában külön kiemelte 
és megköszönte azok segítségét is, akik 
elôírásszerûen rendben tartották lakhelyük 
és üdülôjük környékét, továbbá azokról is 
elismerôen szólt, akik önként segítették a 
település üzemeltetés munkáját. 

A fentiekbôl is láthatjuk, akadnak akik 
tesznek, tettek Balatonakaliért. 

Sajnos ezekben a nehéz idôkben a kö-
zösségi érzés, együvé tartozás, tenni akarás 
is jelelemzôen alábbhagy, de legyünk 
büszkék lakóinkra, településünkre, ahol 
jóérzésû, jószándékú emberekben nincs 
hiány!

I. Cs

Rendezési terv kifüggesztés 2013. szeptember 16-tól október 16-ig
Balatonakali rendezési ter-

vének teljes felülvizsgálati anya-
ga (szerkezeti terv, szabályozási 
terv, helyi építési szabályzat) 
elkészült. Az elmúlt hónapok 
folyamán az illetékes szakható-

ságoknak megküldtük egyezte-
tésre, akik véleményezték azt. 
Az elkészült véleményezési 
anyagot most meg szeretnénk 
ismertetni önökkel is, így 2013. 
szept. 16-tól 2013. okt. 16-ig ki-

függesztjük a hivatal 1. emeleti 
hirdetôtábláján. Ezen idô alatt 
várjuk, a polgármester úrhoz 
címzett írásos véleményüket, 
javaslataikat a terv tartalmával 
kapcsolatban. A kifüggesztés 

végén, 2013. október 21-én, hét-
fõn 16,30-tól lakossági fórumot 
tartunk a hivatal nagytermében. 
További dokumentációk a www.
balatonakali/hírek menüben 
megtekinthetõk.

LEVENDULA HÍRCSOKOR
Kedves Nyugdíjasok! Még tart a szép 

idô, és még van szüretelni való, ahol a ti 
dolgos kezeitekre is szükség van. Azért 
próbálkozunk! Október 7-én elkezdtük 
szokásos összejöveteleinket. 

Mindenkit szeretettel várunk a 
Mûvelôdési Házba hétfônként, kora este 17 
órára. Terveiteket, elképzeléseiteket az új 
évadhoz hozzátok magatokkal. A kapott öt-
letek alapján összeállítjuk a munkatervet.

Új tagokat is szívesen látunk.
 Hegedûs Dezsôné

A NYUGDÍJASOK 
BIZTONSÁGÁNAK HÉT PONTJA
Gázszolgáltató, vízszolgáltató, áram-

szolgáltató túlfizetés. Elszámolás esetén 

készpénzt nem visz házhoz sehol az or-
szágban.

Semmiféle ismeretlen tartalmú szer-
zõdést (ház adás-vétel, gépkocsi adás-vétel, 
eltartási szerzõdés háhzért, lakásért cserébe 
(nem szabad aláírni).

Nem létezik olyan szerencsejáték, ahol 
mobiltelefont kell feltölteni nyeremény 
házért, lakásért, gépkocsiért.

Idegen személyt a lakásba, házba nem 
szabad beengedni. 

Házalónak, kereskedõnek látszó 
idegenektõl nem szabad megvásárolni 
semmit, mivel többségük csaló.

Soha nem szabad elárulni idegen sze-
mélynek, hogy egyedül élek, mert vissza-
élhetnek a bizalommal.

Ha ellopták a pénzemet, értékeimet, 
nem várok másnapig, hanem azonnal 
segítséget kérek a balatonfüredi rend-
õrkapitányságtól. 

Telefon: 112 vagy a 107-es, ingyenesen 
hívható a nap minden órájában.

A településem körzeti megbizottjának 
neve: Gelencsér Péter, rendfokozata: rendõr 
fõtörzszászlós. Fogadóórája: minden hónap 
3. szerda 8–11 óra.

Ha baj van a 112 vagy 107-es telefon-
számot kell hívni, a körzeti megbízottnak 
a gyanús eseményeket kell elmondani, és a 
gyanús személyeket kell jelezni.

A lakásba kérjük jól látható helyre 
kihelyezni, hogy mindig kéznél legyen!
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Minden évben meglátogatnak bennün-
ket balástyai testvéreink, minden második 
évben pedig a kövendiek. Idén mindkét 
települést vendégül láttuk az augusztus 
20-i hétvégén. 

A helyi idegenforgalmi csúcsot láthatták 
a hozzánk érkezôk, programokban nem 
lehetett hiány, talán csak esetenként a há-
zigazdákból, hiszen ki-ki a maga vendég-
látós, idegenforgalmi, turisztikai munkáját 
sem hanyagolhatta el. Csak remélhetjük, 
hogy elegek voltunk így is, ezt erôsítették 
meg a búcsú percei. 

Többünknek már a következô hétvégén 
a viszontlátás szerencséjében lehetett 
részünk, mivel településünk meghívást 
kapott a Várfalvi falunapok rendezvényé-
re. Ezt a programot a házigazdák immár 
második alkalommal szervezték, pályázták 
meg, melybôl ellátásunkat, a mûsorokat 
finanszírozták. A tavalyihoz hasonló mó-
don „jutalomútként” szervezôdött össze a 
„delegáció”. 

Sokan tevékenykednek munkájukkal, 
sôt, azon túl is kis falunkért, így nem le-
hetett kétséges, hogy néhányan a hivatali, 
önkormányzati és óvodai dolgozóink közül 
útra keljenek, elsô ízben ellátogathassanak 
Kövendre. 

Civiljeink sorából is hasonló megfonto-
lással, és szellemben hívtuk önkéntesein-
ket, akik két kezükkel szinte valamennyi 
rendezvényünkhöz hozzátesznek valamit. 
Külön örömünkre szolgált nyári táboraink 
tanító nénijeinek csatlakozása, hiszen 
ôk az ellátáson és útiköltségükön kívül, 
semmiféle juttatásban nem részesülnek, ha 

csak a pedagógiai gyakorlati lehetôség nem 
tekintjük annak… Nem elôször látogattak 
természetesen testvértelepülésünkre az 
Erdélyi Kör tagjai, akik idén a régi iskola 

épületében éppen Kövendrôl hoztak értékes 
néprajzi kincseket –, melyekhez hasonlókat 
láthattunk például kirándulásunk során 
a torockói múzeumban is –, s melyeket 
egyúttal vissza is szállítottak. Sajnos a 
kiállítás legfôbb mûködtetôje, Irénke néni, 
nem vállalkozott a hosszú útra, pedig sze-
retettel hívtuk.

Csapatunk két részletben utazott, az Er-
délyi Kör külön szállította a kiállítás anya-
gát, a másik Erdélyben még jellemzôen 
nem járt csoport, pedig kisbusszal, korábbi 
indulással, éjszakai utazással vetette bele 
magát a környék látnivalóinak felfedezésé-

be. Így már a vendéglátók felkeresése elôtt 
meghódítottuk a kolozsvári Házsongárdi 
temetôt, a belvárost, majd a tordai hasa-
dékot, mely lenyûgözte és el is fárasztotta 
fáradhatatlan, lelkes közösségünk. A szíves 
fogadtatás után igyekezett is mindenki 
vendéglátójához, hogy egy kis pihenés is 
beleférjen az éjszakába. Másnap a helyiek 
vezetésével, szervezésében látogattuk meg 
a tordai sóbányát, majd a falunapi progra-
mokon vettünk részt. Edda-koncerttel, és 
látványos tûzijátékkal zárult a nap, amely 
kipihenésére ismét nem sok idô jutott, 
hiszen néhány látnivalót még tartogatott a 
vasárnap is. 

Ekkor már csak kisebb kirándulás 
Torockóra, a torockószentgyörgyi várba, 
Székely-kô és a környezô hegyek meg-
csodálása maradt hátra, és az esti búcsú. 
A rövid ott töltött idô dacára is tartalmas, 
kellemes, családias napokat tudva hátunk 
mögött indultunk haza.

Balástyai testvéreinknél szeptember 
utolsó hétvégéjén szintén rövid látogatást 
tettünk, az önkormányzat képviseletében 
polgármester úr és egy kisbusznyi helyi 
társaság érkezett ezúttal a Zöldég- és Vi-
rágkiállításra. 

A nagyobb eseményre, a disznóvágásra 
már most szervezôdik az akali böllércsapat, 
úgy tûnik nem csak disznót, de még tán 
gesztenyét is sütünk! 

Aki tehát már most a disznóságokra 
gondol, november 8–9-én csatlakozzon a 
Balástyára utazókhoz!

I. Cs

Testvértelepülési kitekintô – Kövenden jártunk

A Sepsiszentgyörgyi vár alatt, a vár meghódítása után

Reggeli érkezés Kolozsvárra (Mátyás szobor elõtt)
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TÁBORI VISSZATEKINTÔ
A hideg ôsz beköszöntével jólesik fel-

idéznünk a nyári gyerektáborok emlékeit. 
A kisgyermekes szülôk örömére, önkor-

mányzatunk évek óta sikeresen mûködteti 
a helyi gyerekek számára beindított szün-
idôs programjait. Az óvodából kilépô, több 
helyen iskolába járó gyerekek számára 
kiváló lehetôség barátkozásra, összeko-
vácsolódásra, a tartalmas és szórakoztató 
programok sokasága. 

Az elôzô évekhez hasonlóan a gyer-
mekek felügyeletét a pedagógusi pályát 
választó Kovács Bianka és Nagy Alexandra 
vállalta. 

Kihívásokban idén sem volt hiány, de 
hála felkészültségüknek, balesetmentesen 
fejezôdött be a táborozásra kijelölt öt hét. 

A napközis táboroknak a kultúrház és 
polgármesteri hivatal adott helyet. Elsô 
hetében sokat játszottak a gyerekek, gond-
talanul élvezték a vakációt. A kis és nagy 
horgásztáborok lebonyolításában hagyo-
mányosan a horgászegyesület vezetôje Sár-
közi István és tagjai vállaltak oroszlánrészt. 
Az elméletet játszva elsajátító gyerekek 
délutánonként az új strandi horgászstégen a 
gyakorlatban is kipróbálhatták magukat. A 
szákok soha nem maradtak üresen, a lelke-
sedés sem hagyott alá, hiába volt izzasztó 
kánikula. 

A hetet dr. Nagy Lajos, a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park munkatársa madarakról 
és halakról megtartott elôadása színesítette. 
A nagyobbak a Jó tóra kirándultak, ahol a 
bôséges fogásnak köszönhetôen remek 
horgászélményekhez jutottak. 

A tábor befejezésével mindenki sikeres 
horgászvizsgát tett, bizonyítva, Akaliban 
horgászokból máris megvan az utánpótlás.

Idén elôször képzômûvész tábor indí-
tására is lehetôség nyílt. Kárpáti József 
váli rajztanár térítésmentesen vállalta, hogy 
foglalkozik az alkotáshoz vágyat érzô fia-
talokkal. A mûvész elvarázsolta hallgatósá-
gát, így a délelôtti foglalkozásokba azok is 
bekapcsolódtak, akik korábban a festésre, 
rajzolásra nem éreztek különösebb készte-
tést. A tehetséggondozással is foglalkozó 
festômûvész reméljük jövôre is visszatér, 
tovább képzi alkotó kedvû fiataljainkat! 

A napközis tábor utolsó hetében a gyere-

kek a néptánc alapjaival ismerkedtek. Törô 
Bence lelkesen vállalkozott arra, hogy 
bemutassa és megtanítsa fiataljainknak a 
tánclépéseket. Koreográfiát is készített, 
így a szüreti felvonulás egyik állomásán a 
helyi gyerekek megmutathatták magukat a 
közönségnek is. 

A felkészülésre szánt idô rövid volt, a 
lelkesedés azonban óriási, így reméljük 
a közönség is jól szórakozott. Bizakodva 
várjuk a foglalkozások folytatást, ahol 
a néptánc alapjainak elsajátítása mellett 
hasznosan, tartalmasan töltheti ifjúságunk 
a szabadidejét. 

A szülôknek nem kis gond a hosszú 
nyári szünetet jól kitölteni. Köszönet a 
programszervezônek Ihász Csillának, aki 
kitalálta és rengeteg szervezômunkával 
megvalósította napközis táborainkat. Ezen 
felül mindazoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy élményekkel 
teli, tartalmas szünidejük legyen a helybéli 
fiataloknak.

Reméljük, a jövôben is lesz folytatás!
KR Anikó

EZ TÖRTÉNT AZ OVIBAN...
A nyári szünet elôtt együtt kirándult az 

óvoda és a szülôk. Egész napos kirándulást 
tettünk Keszthelyre, ahol megnéztük a 
Festetics kastélyban található modellvasút 
kiállítást, a vadász kiállítást és egy másik 
épületben található pillangó és hüllôkiállí-
tást. Ez utóbbinak hatalmas sikere volt, a 
bátrabbak az akváriumból kiemelt hüllôket 
is megsimogathatták. Délután egy közös 

fagyizásra is volt idônk a fôutcán, mielôtt 
hazaindultunk volna.

 Az augusztusi szünet után új kisóvó-
dások csatlakoztak a csoporthoz: Ramón, 
Levente, Zsóka és Tia. Ôk most tanulgatják 
az óvodai szabályokat, ismerkednek a gye-
rekekkel és az óvónôkkel.

Nyár közepén megújult a homokozó is 
az oviban: Lasky Dezsô helyi vállakozó 
felajánlotta, hogy kicseréli a homokot a 
homokozóban és a hinták alatt. Ezúton is 
köszönjük a segítséget neki és a két segí-
tôjének, a gyerekek boldogan játszottak a 
nagy melegben a fedett homokozóban. 

A nyári balatonakali levesfôzô verseny I. 
helyezettjei felajánlottak az ovinak 20.000 
Ft-os szabadon felhasználható jutalmat, 
amelynek egy részét az Alma együttesre 
érkezô gyerekek belépôjegyeinek megvá-
sárlására fordítottak, a fennmaradó részt az 
ôsz folyamán egy közös mozis kirándulásra 
szeretnék az óvónôk fordítani. A gyerekek 
és a szülôk együttesen szeretnék megkö-
szönni a felajánlást!

Szeptemberben a csoport majdnem teljes 
létszámban részt vett a szüreti felvonuláson: 
végigzötyögtek az útvonalon a kisvonattal, 
néha fogyatkozó türelemmel várták, hogy 
sorra kerüljenek az óvodai állomáson, 
ahol elôadták körtáncos-kikérôs-dalos 
mûsorukat. Akinek volt még kitartása, vé-
gigment a Fék ABC-ig a célállomásig, 
hogy ott folytassa a mulatságot.

A héten az Idôsek napjára készülnek, 
nagy izgalommal, többeknek a nagyszülei 
személyesen is ott lesznek majd.

Horváth Anett
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Ösztöndíj pályázati hirdetmény
Önkormányzatunk ez évben is csatla-

kozik a Bursa Hungarica Felsôoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. 
évi fordulójához.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2013. november 15. 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa 
rendszerben pályázói regisztráció szük-
séges. A regisztrációt követôen tölthetik 
fel pályázati adataikat a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa 
rendszerben. (Elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx). 

A személyes és pályázati adatok feltölté-
sét követôen a pályázati ûrlapot kinyomtat-
va és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együttesen érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minôsül. Amennyiben van 
mód hiánypótlásra, a pályázati kiíráson azt 
is fel kell tüntetni. 

A benyújtott pályázatok befogadását 
az önkormányzatnak az EPER-Bursa 
rendszerben igazolnia szükséges. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt. 

b) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § 
(2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezôk 
részesülhetnek. 

c) Az ösztöndíj idôtartama: 
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz 

két egymást követô tanulmányi félév (a 
2013/2014. tanév második féléve és a 
2014/2015. tanév elsô féléve); 

„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz 
hat egymást követô tanulmányi félév (a 
2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és a 
2016/2017. tanév). 

d) A pályázók köre: 
Az „A” típusú pályázatra azok az önkor-

mányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû 
pályázók jelentkezhetnek, akik felsôokta-
tási intézményben (felsôoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejû (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezô alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget eredményezô 

mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsôfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 

„B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkezô, 
hátrányos szociális helyzetû (a 2013/2014. 
tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló 
középiskolás, illetve felsôfokú diplomával 
nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett) pá-
lyázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. 
tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intéz-
ményben teljes idejû (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyezô alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsôoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni. 

„B” típusú pályázatra jelentkezôk közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2014-ben elôször nyernek felvételt 
felsôoktatási intézménybe és tanulmánya-
ikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen 
megkezdik. 

Nem részesülhet támogatásban az a 
pályázó, aki: 

– középiskolai akkreditált iskolarend-
szerû felsôfokú szakképzésben vesz részt; 

– a Magyar Honvédség és a fegyveres 
szervek hivatásos és szerzôdéses állomá-
nyú hallgatója; 

– doktori (PhD) képzésben vesz részt; 
– külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban. 
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 

szociális rászorultság alapján, a pályázó 
tanulmányi eredményétôl függetlenül 
történik. 

f) A pályázók a következô személyi és 
egyéb adataikat kötelesek a pályázatban 
megadni: 

„A” típusú pályázat: név, anyja születési 
(leánykori) neve; születési helye és ideje; 
lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); 
adóazonosító jel, felsôoktatási intézmény, 
kar, szak/szakpár megnevezése, telefon-
szám, e-mail cím. 

A pályázó az intézmény, kar és szak/
szakpár teljes nevét a felsôoktatási intéz-
ménynél nyilvántartott hivatalos formában 
köteles megadni. 

„B” típusú pályázat: név; anyja születési 
(leánykori) neve; születési helye és ideje; 
lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); 
adóazonosító jel; telefonszám, e-mail cím. 

g) A pályázó szociális rászorultsága 
igazolására köteles megadni a vele egy 
háztartásban élôk (a pályázó lakóhelye sze-
rinti lakásban életvitelszerûen együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezô személyek) egy fôre jutó 
havi nettó jövedelmének forint összegét. 

i) Adatvédelem: 
A pályázó pályázata benyújtásával 

büntetôjogi felelôsséget vállal azért, hogy 
az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a 
pályázati ûrlapon és mellékleteiben az 
általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem 
a valóságnak megfelelô adatokat tüntet 
fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szerbôl pályázata kizárható, a megítélt 
támogatás visszavonható. 

A pályázó pályázata benyújtásával 
1) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati 

ûrlapon rögzített személyes adatait a 
pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat és a Támogatáskezelô 
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való 
jogosultság ellenôrzése céljából – átadja, 
illetôleg az ösztöndíj idôtartama alatt 
maga kezelje.

2. Hozzájárul ahhoz, hogy a Támoga-
táskezelô személyes adatait az ösztöndíj-
pályázat lebonyolítása és a támogatás jo-
gosultság ellenôrzése céljából az ösztöndíj 
idôtartama alatt kezelje. 

3. Hozzájárul ahhoz, hogy a felsôokta-
tási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelônek, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

4. Hozzájárul továbbá a pályázáskor 
rendelkezésre bocsátott személyes adatai-
nak az azonosítás célja érdekében szüksé-
ges mértékben történô kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint 
a támogatásra való jogosultság ellenôrzése 
céljából történô továbbításához. 

További információ: Sokhegyi Ágota, 
Balatonakali Kirendeltség, igazgatási iroda

Balatonakali, 2013. október 2.
 Németh Tünde Dr. Szabó Sándor
 jegyzô  kirendeltségvezetô
 megbízásából
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Balatonakali tervezett beruházásai
Az elôzô számunkban már bemutatkoztam, 

és pár sorban bemutattam az éppen benyújtott 
pályázatainkat. A Kultúrház felújítása, illetve 
a „Gyümölcsözô” megépítése jelenleg még 
elbírálás alatt van, az MVH még nem küldte 
meg a támogató nyilatkozatát. 

A következô pályázat – ami már elnyerte 
a támogatást – a „Horgásztanya” felújítása. A 
beadáskor még nem voltam az önkormány-
zatnál, a felújítás gondolatát kolléganôm, 
Ihász Csilla formálta írásos anyagba, amelyet 
a közalapítvány nevében – a kedvezôbb támo-
gatási arány elnyerése érdekében – nyújtott be 
az illetékes szervnek.

A projekt adatlapot 2012. 11. 26-án a 
Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány 
Balatonakali község Önkormányzatával 
együttmûködve, adta be az Európai Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési Alap, illetve a 
LEADER Helyi Akciócsoporthoz „Kulturális 
épület és kiállítóterem Levendula parkkal” 
elnevezéssel. 

Az MVH Vidékfejlesztési Támogatások 
Igazgatósága a kért támogatási igényt a 2013. 
6. 6-án kelt levelében részben jóváhagyta a 
következôképpen: 

Kötelezettségvállalás teljes összege: 
4.618.645 Ft; nettó kiadásra jutó támogatási 
összeg: 3.636.728 Ft. (A Levendula park nem 
nyert támogatást, az épületre vonatkozóan 
a közalapítvány megkapta a kért összeget.) 

Jómagam is ebbôl ismertem meg a beruházás 
lépéseit, amelyet szeretnék röviden önökkel 
is megismertetni.

Az épületet már sokan ismerik, nem 
titok az állapota sem. Hosszú ideje használja 
Balatonakali ezt a házat szabadtéri rendezvé-
nyeinek háttereként, nagyon ráfér már egy kis 
renoválás.

Az épület több, önálló bejárattal rendelkezô 
egységbôl áll, egy régi, lelakott vizesblokk kis 
tárolóval, két kisterem, egy szintén lelakott 
öltözôként szolgáló épületrész két kis helyi-
séggel található benne. Önkormányzatunk 
2000-ben vásárolta meg, felújítására azóta 
sem került sor. 

Az önkormányzat átminôsítette Kulturális 
épület és kiállító teremmé, amely a raktár, 
öltözôk a szabadtéri színpados rendezvények 
kiszolgáló egységeként funkcionál majd, aka-
dálymentesítve, hogy a mozgáskorlátozott, 
illetve a nehezebben közlekedô vendégeink 
is könnyebben használhassák. A kiállító 
teremben továbbra is kiállításokat fogunk 
rendezni.

Az épület melegvíz ellátását megújuló 
energiával, napkollektorok segítségével 
biztosítjuk.

Mivel a közalapítvány anyagi kerete nem 
teszi lehetôvé a kivitelezés megindításához 
szükséges tôkét, így a képviselô-testület dön-
tése alapján az önkormányzat finanszírozza 

meg a kötelezettségvállalás teljes összegét, 
amelyet a lehívás után a közalapítvány visz-
szajuttat az önkormányzat számára.

A beruházás tervezett összköltsége a szük-
ségessé vált pluszmunkák miatt 9.118.645 
Ft-ra emelkedett, emiatt az önkormányzati 
vissza nem térítendô támogatás keretösszegét 
(megközelítôleg 4.500.000 Ft) is kénytelenek 
voltunk megemelni, továbbá szükség és igény 
szerint utaljuk át a közalapítvány számlájára.

Társadalmi szerepvállalás itt is, mint min-
den projektünknél rendkívül meghatározó, a 
költségek magas volta miatt szívesen várjuk 
az önkéntes segítôket. 

Eddig is többen jelezték már, hogy szívesen 
elvégeznek egy-egy adott munkafolyamatot, a 
villanyszerelést például Czaun Zsolt vállalta, 
de az anyagköltséget így is nekünk kell állni. 
A gépészetet Ther Zsolt, Koncz Imre vállalta, 
de szívesen várják a jelentkezôket, aki tud, 
jöjjön segíteni. 

A munkálatokat a jövô szezonra szeretnénk 
befejezni.

Kívánom, hogy a felújítás végeztével 
egyre többen használják ki a Horgásztanya 
által nyújtott kikapcsolódási lehetôségeket, a 
szabadtéri színpad kínálta kellemes kulturális 
programokon való részvétellel élvezzék a 
megújult „Horgásztanya” adta lehetôségeket.

Teszéri Beáta pályázatíró, 
Balatonakali Község Önkormányzata

A Mûvelôdési Ház és egyéb programok októbertôl
KÓRUS ÉS NÉPTÁNC INDUL/T

Szüretkor debütáltak népi táncot tanuló 
gyermekeink táncukkal, és az ôket kísérô 
kórussal, mely egy újraszervezôdô történet 
lehet. 

Minden érdeklôdô elôtt nyitva áll a 
mûvelôdési ház ajtaja, karácsonyra újabb pro-
duktumokra számíthatunk, reméljük bôvülô 
csapatainkkal. 

Táncolni kedden vagy szerdán fogunk 
október 16-tól, énekelni csütörtökön kezdünk 
(18-án, 17,30-kor várjuk az érdeklõdõket 
megbeszélés céljából) könyvtári idôben. 
Jelentkezés, csatlakozás: Ihász Csilla: 06-30-
226-83-46, Törô Bence: 06-30-558-42-10, 
Kovács Ágnes: 06-30-430-83-69. Bôvebbek 
folyamatosan! 

MOZOGJUNK EGYÜTT!
A mozgásra nemcsak a testünknek van 

szüksége, életminôségünk és fizikai állóké-
pességünk javítása mellett, lelki és szellemi 
egyensúlyunk fenntartásához is fontos. A 
rendszeres mozgás csökkenti a stresszt, a 

szorongást, a depressziót, a magányosság 
érzését. A mozgás növeli önbecsülésünket, 
önbizalmunkat, megváltoztatja pszichés 
állapotunkat és társas kapcsolatainkat. A 
testmozgás rendkívüli mértékben hozzájárul a 
csontritkulás megelôzéséhez és karbantartásá-
hoz, növeli az állóképességet és az izomerôt, 
valamint gátolja a túlzott súlygyarapodást.

PREVENTÍV GERINCTRÉNING
A Preventív Gerinctréning erôt, egyensúlyt 

és harmóniát ad minden egyes alkalommal. 
Biztonságos és hatékony edzés, segít meg-
elôzni a gerincbántalmak kialakulását, és 
enyhíti a már meglévô gerincpanaszokat. Az 
óra során speciális gerincgimnasztikai techni-
kával, nyújtó és lazító gyakorlatokkal, erôsítô 
elemekkel dolgozunk.

KARDIÓ TRÉNING
A rendszeres kardió edzés végzésével 

nemcsak a kilók olvadnak le rólunk, hanem 
egészségünk is sokrétû javuláson megy 
keresztül. Az edzés lényege, hogy aerob 

mozgást végzünk, amely felgyorsítja a vérke-
ringést, megemelve a pulzusszámot, egyszerû 
lépéskombinációval és erôsítéssel.

Kezdôk és haladók egyaránt jól érzik majd 
magukat, mert ismételünk és egyszerû, jól 
követhetô gyakorlatokat hajtunk végre.

A zene varázsa minden nehézségen „átre-
píti” a mozogni vágyókat.

Egy próbát megér... jól fogod érezni 
magad! Várunk keddenként és péntekenként 
a helyi Mûvelôdési Házba, ingyenes foglal-
kozásainkra!

Róka Eszter aerobik oktató, 
preventív gerinc edzô, spinracing oktató, 

személyi edzõ

MÛVELÔDÉSI HÁZUNK 
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

Hétfô: 17,00–19,00 Nyugdíjas Klub, kedd: 
17,15–18,30 gerinctorna, 19,00–20,00 zumba, 
szerda, péntek: 17,15–18,30 kardio tréning, 
szombat: rendezvény szerint, vasárnap: két-
hetente labdarúgó bajnokság (öltözõ).
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NYELVTANFOLYAMOK
Az Európai Nyelvek Stúdiója legfrisebb 

tájékoztatója szerint a Tudásod a jövõd! c. 
projekt keretében októberben nem kapott 
Balatonakali nyelvtanfolyamokat, de az
igény továbbra is a rendszerben van, mely 
alapján remélhetjük, hogy novemberi 
kezdéssel mindkét nyelv oktatása meg-
kezdõdhet. A Balatoncsicsói Faluház 
e-tanácsadója, mint a rendszer szervezõje, 
kapcsolattartója szintén bekapcsolódott 
a folyamatba, mivel – belsõ információk 
szerint, – amennyiben e-tanácsadó is 
közremûködik a tanfolyamok szerve-
zésében (eredendõen ez az õ alapfeladatuk) 
gyorsabban indul be egy-egy képzés. 
Bízunk benne, hogy így lesz! A bejelent-
kezetteket továbbra is minden változásról, 
hírrõl értesítjük!

POZSONYI ADVENT 
A tavalyihoz hasonlóan egy adventi be-

vásárlással, karácsonyi fényekkel, ízekkel 
és illatokkal teli kirándulást szervezünk, 
megfelelô érdeklôdô esetén. December 7-

én, szombaton, ami egyébként munkanap, 
Pozsonyba utazunk. Sokak szerint szebb 
Pozsony, mint Bécs ebben az idôszakban, 
de ami biztosnak tûnik, így madártávlat-
ból: más. Van puncs, forralt bor, de édes 
sör is. Az elmúlt pár évben lett népszerû 
a szlovákiai fôvárosba utazni, tartsanak 
velünk, járjunk utána a híreszteléseknek. 
Jelentkezés: program@balatonakali.hu, 
87-544-047, 30-226-8346 Ihász Csilla.

Jelentkezési határidô: október 25-ig. 
(Az autóbusz megrendelés miatt szükséges 
tudnunk a létszámot.)

AKTUÁLIS PROGRAMSOROLÓ
2013. október 12. Ôszi túra jubileumi 

faültetéssel. Szervezô: Balatonakaliért 
Támogatási Közalapítvány, Balatonaka-
li Üdülôtulajdonosok Egyesülete.

19., szombat Pontyfogó Horgásztalálkozó. 
Kemping. Szervezô: Balatonakali és 
Vidéke Sporthorgász Egyesület.

23., szerda 17,00 Ünnepi mûsor, Polgár-
mesteri Hivatal Önkormányzat. Szer-
vezô: Önkormányzat.

30., szerda 16,00 (ôszi szünet) Tökös dél-
után a Mûvelôdési Házban. Szervezô: 
Balatonakali Könyvtár, Önkormányzat.

November
8–9. Balástyai Böllérnapok. Balástya. 

Szervezô: Önkormányzat. Jelentkezés: 
Ihász Csilla: 06-30-226-83-46.

30., szombat Adventi Játszóház a 
Mûvelôdési Házban. Mûvelôdési Ház. 
Szervezô: Balatonakaliért Támogatási 
Közalapítvány.

HAGYOMÁNYOS ÕSZI TÚRA
Kedves Akaliak! Hagyományos õszi 

túránkat október 12-én, szombaton tartjuk, 
melynek keretében a Ságpusztai romokhoz 
látogatunk el, ahol a velünk tartók egy kis 
történelmi idôutazásban vehetnek részt, 
amiben reményeink szerint segítségünkre 
lesznek Ság egykori lakói is! A túra a 
BÜTE által szervezett faültetéssel kezdô-
dik, melynek helyszíne a Kossuth-szobor 
környezete, gyülekezô 10 órakor! Várunk 
mindenkit szeretettel!

BÜTE Balatonakaliért Támogatási 
Közalapítvány

Indul a horgász szezon

Szeptembertôl a nyári strandszezon után 
ismét a horgászoké a pálya, elsô ízben a 
Búcsúi Horgásztalálkozót szervezte meg a 
helyi horgászegyesület. 

Sajnos halakban nem bôvelkedô ese-
mény volt ez, a következô eredmények 
születtek:

Felnôtt: Tót Tamás 320 g, Töreki Gyula 
210 g. Senior: Oláh Márton 520 g.

Másodízben Az Itthon vagy! Szeretlek 
Magyarország programsorozat keretében 
sereglettek össze a horgászok, hogy talál-
kozójukon horgásszanak és nem mellesleg 
praktikákat osszanak meg egymással. 

Az érdeklôdôk a délután és est folyamán 

11 süllôt, és 1 szép csukát (versenyen kívül) 
is kifogtak. 

Az eredmények: Matlák Péter 3 830, 
Sujkó Sándor 1 780, Ecet István 1 560, ifj. 
Horváth Aladár 1 420, Tóth László 1 330, 
Budai Zoltán 1 150, Papp Béla 940, Heiling 
Zoltán 770, Tóth Pál 740.

Az október további horgásztalálkozókat 
hoz, lapzártánk után zajlik a profiknak 
szóló Akali Kupa, majd hó közepén a 
pontyfogó, mely a szezonzáró találkozó, a 
strandi sétány munkálatai miatt új helyszí-
nen, kerül sorra. 

Balatonakali és Vidéke Sporthorgász 
Egyesület

PONTYFOGÓ 
HORGÁSZTALÁLKOZÓ

Kedves Horgásztársak! Egyesületünk tag-
jai részére 2013. október 19-én, szombaton 
horgásztalálkozót rendezünk.

A találkozó helye: Balatonakali Strand 
Kemping.

Program: 16,00–16,30 Regisztráció.
16,30–16,45 Technikai értekezlet, sor-

solás.
16,45–17,00 Rajthelyek elfoglalása, 

felkészülés a versenyre.
17,00–22,00 VERSENY.
22,00-tôl Mérlegelés, eredményhirde-

tés.
Vacsora verseny közben 20 óra körül a 

horgászhelyeken. 
Horgászni két bottal, botonként két 

horoggal lehet. 
A kifogott halat a mérlegelésig haltartó 

hálóban kell tartani. A versenybe csak a 
ponty számít bele.

A verseny három kategóriában kerül 
megrendezésre: utánpótlás, felnôtt, senior

Nevezési díj nincs. Díjazás: oklevél, 
serleg.

Tisztelt horgásztársak és horgász felesé-
gek! 

Szeretnénk megkérni benneteket, hogy 
lehetôségeitekhez mérten süteménnyel és 
pogácsával támogassátok a találkozót!

Halban gazdag versenyt és kellemes 
idôtöltést kívánunk!

Egyesület vezetôsége



ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLOZÁS: Búcsúzunk Éder Vilmostól, nyugodjék békében!

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE

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

Tel.: +36-87/444-255

Orbán Judit falugazdász: hétfõ: 8–10-ig

Mészáros Géza (06-20-95-77-246) 
faluüzemeltetõ

Kéri Katalin települési fõépítész:
hétfõ: 9,30–12,00-ig (elõzetes bejelentkezés

szükséges 06-30/380-3101 )

Karl Lajos hegybíró 
(Önkormányzat): minden hónap elsõ 

péntekén: 9,00-12,00

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

GYÓGYSZERTÁR
Nyitva: Hétfõ 12–16, kedd 8–12, szerda 

16–20, csütörtök 8–12, péntek 10–14 óráig.
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitva-
tartási idõben): 87/544-009, nyitvatartási 

idõn kívül: Marina Gyógyszertár, Balaton-
füred:  87/ 580-063

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

RENDÕRSÉG
A rendõrség megbízottja minden hónap 

harmadik szerdai napján 
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. 

alatti KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gelencsér Péter 

rendõr fõtörzszászlós. 
T.: +36-30-650-7169

POLGÁRÕRSÉG
Slemmer István polgárõr parancsnok

06-30/621-2378

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
Nyitva tartás: Hétfõ: 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 szolgáltatá-
sokra vonatkozik.) Kossuth u. 31. Vezetõ: 

Nagy-Siklósi Viktória
Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK ABC: 
hétfõ–péntek: 06,30–17,00, szombat: 06,30–

14,00, vasárnap: 06,30–12,00.

ÉTTEREM: 
Hétfõ-péntek: 10–20-ig, szombat: 8–21-ig,

vasárnap: 8–21-ig.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A téli idõszámítás idején, a Balatonakali római katolikus templomban az istentisz-

teletek minden vasárnap 9,30 órakor kezdõdnek. 
Az ünnepi miserend külön kerül kihírdetésre.
Evangélikus istentisztelet: minden 4., vasárnap 11,00 órakor.
Református istentisztelet: minden 3., vasárnap 15,30 órakor.

Bernáth Gyuri bácsit látogattuk meg a napokban, hogy személyesen is köszöntsük, 
mint az egyik „legszebb” korú lakónkat. A köszöntô csapathoz ezúttal dr. Payer Egon 
állatorvos is csatlakozott. 

Kilencvenedik életévét töltötte be Merkovics Istvánné is. 
Mindkettejüknek gratulálunk, jó egészséget kívánva!

Köszöntöttünk

BALATONAKALI KÖNYVTÁR
A nyári hónapok multával könyv-

tárunk is visszatér a szokásos évközi 
programokhoz.

A Balatonakali Községi Könyvtár 
Dr. Király Tünde zánkai háziorvos köz-
remûködésével ismeretterjesztõ elõadást 
tartott 2013. 9. 13-án 18 órakor a Pol-
gármesteri Hivatalban. Hasznos infor-
mációkat szerezhettünk egészségünk 
védelmérõl,fizikai  és szellemi állapotunk 
frissen tartásáról. 

A nemzetközileg elismert egészségvé-
dõ, gyógyászati termékek bemutatásával 
színesített elõadás keretében kaptunk 
hasznos tanácsokat Dobossy Dóra és 
Buda Katinka gyógytornász segítségével. 

A résztvevõk között nem csak balaton-
akali lakosokat köszönhettünk, szomszéd 
településrõl is volt érdeklõdõ.

Immár hagyományossá váló program 
településünkön a szüreti idõszakban a 
felvonulást megelõzõ játszóház. Ebben 
az évben is meghívtuk az általános is-
kolás korú gyermekeket, akik igen lel-
kesen vetették bele magukat az alkotás 
örömébe. Díszítést készítettek az õket 
szállító önkormányzati traktorra,valamint 
apró használati, és dísztárgyakat alkottak. 
Kellemes hangulatban telt az a pár óra, 
amit együtt töltöttek, s remélem a soron 
következõ „Tökös-délutánon” még na-
gyobb számban köszönthetjük õket.

Kovács Ágnes
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