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Farsangi borfõzés, fánkverseny
A lehető legkedvezőbb időben 

került idén megrendezésre a far-
sangi borfőző verseny a Fék 
Üzletháznál. 

A csikorgó hidegben szíve-
sen melengették a szép számú 
érdeklődők forralt borral, forró 
teával fázós tagjaikat. 

Bár a téli időjárás pár borfőző 
kedvét szegte, így is 17 csapat 
kínálta italát. 

A helyi csapatok mellett a 
környékről is érkeztek, de azért a 
helyi forralt borokra idén is büsz-
kék lehetünk! 

Közönségdíjas lett a Szőlő-
szemek csapata, Kovács József 
borából és munkatársaiból állt a 
sikeres team. Az abszolút fődíj 
ugyan Tihanyba került, de az  
arany-ezüst minősítésűek sorai-
ban sok helyi foglalt helyet. 

Tíz arany és hét ezüst 
minősítésű borral találkozhattak 
az érdeklődők. 

Eggyel többen voltak a bor-
korcsolyák, itt is tíz aranyra és 8 
ezüstre minősíttetett. Az abszolút 
első Konczné Rédling Anikó már-
togatós pálcikái lettek. 

A humoros boros délutánt a 
fánkos báli est követte, ahol a 
versengő fánkok száma 25-re 
rúgott, a legeredményesebb itt 
is balatonakali illetőségű lett, 
Stumpf Istvánné által, aki ezzel 
elnyerte az idei Fánkkirálynő 
címet.Fotó Akali Tv
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Magunk mögött hagytunk egy, a tele-
pülés szempontjából sikeres, nagyon sok 
változást hozó nehéz évet és belevágtunk 
a 2014-es esztendőbe. 

Az újság idei első számának megjele-
nése okán, mindenekelőtt boldog, sike-
res, egészségben bővelkedő újesztendőt 
kívánok Balatonakali lakosainak, üdü-
lőtulajdonosainknak és minden kedves 
olvasónak! 

Kívánom a településnek, hogy az itt 
élő, közösségünkhöz tartozó mindig 
aktív emberek segítségével, a korábban 
megszokott lendülettel haladjon tovább a 
fejlődés útján.

Mit is értek a sikeres 2013-as eszten-
dőn? 

A válasz nagyon sok apró és nagyobb 
összetevőből áll. Gazdasági szempontból 
eredményes évet zárt az önkormányzat, 
hiszen a turisztikai bevételeink nagyon 
jól alakultak. A tervezett 7 millió forint 
idegenforgalmi adó bevételt 94 százalék-
kal túlteljesítettük, így összesen az elmúlt 
évben 13,6 millió forint bevételünk kelet-
kezett, amihez ne feledjük hozzászámolni 
az állami támogatást, ami minden egyes 
befizetett forint után 1,5 forint támoga-
tást jelent. A másik idegenforgalomhoz 
kapcsolódó saját bevételi forrásunk a 
strandbevétel. Ezen a soron 13 millió 
forinttal terveztünk és szerencsére a jó 
időjárás miatt 73 százalékos emelkedést 
értünk el, így összességében 22,5 millió 
forint bevételünk keletkezett. Nem járt 
rosszabbul a település az elmúlt év elején 
bevezetett feladatfinanszírozási rendszer 
miatt sem. Az államilag elvont gépjármű 
adóból és szja adóból korábban származó 
bevételeink helyett magasabb támogatást 
kaptunk az óvodai nevelésben dolgozók 
bérére és járulékaira, valamint a hivatali 
teendők finanszírozására. Továbbá az 
iskolafenntartói társulás megszűnésével 
mentesültünk az éves, több mint 5 millió 
forint kötelezően kifizetendő költségtől.

Egy év elteltével bátran sikernek 
könyvelhetjük el a közös önkormányzati 
hivatalok kialakításának kötelezettségé-
ből az állam által ránk rótt feladat vég-
rehajtását. A Tihanyi Közös Önkormány-
zati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége 

lettünk ugyan, de a legmesszebbmenőkig 
megőriztük függetlenségünket, önálló-
ságunkat. Megnyugvással jelenthetjük 
ki, hogy az itt élők, az itt ingatlannal 
rendelkezők, valamint az ide érkező nya-
raló vendégek semmit sem vettek észre a 
változásból. 

Minden az elmúlt években, helyben 
intézett ügyet mind a mai napig az akali 
hivatalban intézhetnek az emberek. Ez 
ugyan komoly, nehéz feladatok sorát ter-
heli az itt dolgozó kollégákra, viszont azt 
is sikernek kell elkönyvelnünk, hogy ők 
derekasan helytállnak. Ezért úgy érzem, 
hogy az öt fős apparátus dolgozói, vala-
mint annak régi/új vezetője, aki ugyan 
jelenleg kirendeltségvezetői minőségben 
látja el a jegyzői feladatokat, méltán 
megérdemlik közösségünk elismerő 
szavait. 

Amennyiben a változáskor úgy dön-
töttünk volna, hogy nem tartunk fenn 
a jövőben hivatalt, akkor ma gondban 
lennénk a forrásszerzés terén. Ugyanis 
pályázati bevételekhez csak az az ön-
kormányzat tud hozzájutni, aki képes 
kiszolgálni a pályázatírót – aki jelenleg 
szintén saját alkalmazott – a rengeteg 
szükséges adattal.

Egyértelmű sikerünk, hogy a pályá-
zatokba fektetett rengeteg munka kézzel 
fogható eredményeket hozott. Bátran 
mondhatjuk, hogy folyamatosan nyertes 
pályázatokról számolhatunk be. A falu 
méreteihez, valamint költségvetéséhez 
viszonyítva adjuk be a projektjeinket, 
valamint szép számban nyerjük meg 
azokat. 10,8 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk a hivatal 
új fűtésrendszerének kialakítására, aprí-
tógép beszerzésére, valamint a fűtéssel 
foglalatoskodó közmunkások bérére. 

Az elmúlt év már teljesen az új rend-
szerrel működik, így a településen kelet-
kezett, korábban szemétnek számító ág 
hulladékot használjuk fel. A beruházás 
következtében nagyságrendileg 1,5 mil-
lió forint megtakarítást érünk el évente a 
gázszámlában. 

3 millió forint támogatást nyertünk a 
Balatonakali Sportegyesület számára, 
kerítés felújítására, hangosításra, lab-

dafogó hálóra, öntöző berendezésre, 
fűnyíró traktorra. 4,7 milliós nagyság-
rendű támogatást nyertünk a strandi 
gyümölcsöző létrehozására. Közel 5 
millió forintot költhetünk a művelődési 
ház udvarában tervezett közösségi tér 
fejlesztésére, szintén vissza nem téríten-
dő pályázati forrásból. 

Befejezéséhez közeledik a horgász-
tanya felújítása, amihez több mint 4,5 
millió forint támogatást nyertünk. 

A teljesség igénye nélkül felsorolt 
példák mellet meg kell említeni a je-
lenleg elbírálás alatt álló munkákat is. 
Ilyenek voltak a művelődési ház és an-
nak területére beadott 24 millió forintos 
pályázatunk; a parti halösvényre beadott 
munkánk, valamint nem utolsósorban a 
jó nyerési esélyekkel kecsegtető, nettó 
10 millió forintos települési kisbusz be-
szerzésére beadott pályázatunk.

Költségvetésünk fejlesztésre szánt 
forrásaiból is sikerült több beruházást 
megvalósítani, amelyek az itt élő embe-
rek életminőségét, valamit a nyaralóven-
dégek komfortérzetét javítják.

Akadálymentes gyógyszertárat ala-
kítottunk ki, megoldottuk a kismamák 
által régóta hiányolt baba-mama klubot. 
A közvilágítási hálózatunkat teljesen 
felújítottuk, a lámpatestek számát több 
helyen is növeltük. A strandi plusz be-
vételek terhére felújítottuk a teljes parti 
sétányt.

A 2013-as év szemmel látható sikerei 
után optimistán kell néznünk a jövőbe. 
Töretlen erővel kell haladnunk előre, 
mind az önkormányzatnak, mind a civil 
szervezeteknek, mind pedig az egyének-
nek. 

Minden esélye megvan annak, hogy az 
előttünk álló esztendő is hasonló sikerek-
kel záruljon. Ennek azonban elengedhe-
tetlen kelléke az összefogás, ami az idők 
során mindig jelen volt Balatonakaliban. 

Bízom benne, hogy sokan vagyunk 
olyanok, akik szeretnénk a jövőben is 
részesei lenni a település látható fejlődé-
sének!

Koncz Imre 
polgármester

Gondolatok az elmúlt évrõl
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Szépülünk!
Művelődési házunk felújítása végre 

megkezdődött januárban. Évek óta ke-
ressük a lehetőséget, a forrást, hogy a ha- 
laszthatatlan karbantartások, felújítások 
megvalósulhassanak. Első lépésben az 
önkormányzat saját erőből finanszírozott 
karbantartási munkálataira került sor – a 
nagyterem parkettájának felcsiszolása, 
ajtók festése, színpadi feljáró készítése 
– valósult meg a farsangi bálok időpont-
jáig. Új függönyök kerültek a színpadra 
és a nagyterembe is.

A folytatás tavasszal következhet, a 
kerti kiülő, sütő-főző hely kiépítése, a 
mögötte lévő kerítéssel együtt valósul 
meg. Ugyancsak a tavaszi-koranyári 
időszakban a kisklub, stúdió teljes alsó 
szigetelése és padlócseréje következik 
egy akadálymentes ajtó kialakításával.

Folyamatban van egy ennél nagyobb 
pályázatunk is, ennek eredményét még 
nem tudjuk, csak reméljük, hogy a fej-
lesztési folyamat itt még nem áll meg...

I.Cs.
k

ElőzEtEs: 
LoMTALANíTás A MájUs 19-I 
hÉTEN LEsz, ErrőL TováBBI 
TájÉKozTATásT A KÖvETKEző 
száMUNKBAN oLvAshATNAK.

k

PÁlYÁzAtI HIRDEtMÉNY
Balatonakali Község Önkormányzata 

pályázatot hirdet az alábbi két építési tel-
kének értékesítésére 40 év alatti fiatalok 
letelepedésének, első lakáshoz jutásának 
elősegítésére.

A közművesített ingatlanok:
– a Balatonakali 60/1 hrsz-ú, 1107 m2 

alapterületű, helyileg a hóvirág utcában 
található,

– a Balatonakali 599/69 hrsz-ú, 816 m2 
alapterületű, helyileg a település keleti 
részén található.

A részletes pályázati feltételek 
az Önkormányzat honlapján (www.
balatonakali.hu) és a hirdetőkben ol-
vashatóak. További felvilágosítást a 
kirendeltségvezető ad.

A pályázatokat 2014. február 28-án 
1200 óráig írásban lehet benyújtani.

Balatonakali, 2014. január 13.
Dr. Szabó Sándor
kirendeltségvezető
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Balástyán több ízben találkoztunk 
már Torda polgármesterével, Dobai 
Jánossal, aki településünket is meghívta 
a XIII. Tordai Művelődési Napokra. A 
szíves invitálást nem utasíthattuk vissza, 
így hamarosan összeállt a menet. Koncz 
Imre polgármester, Horváth Anett és 
Czaun Zsolt képviselők, Törő Balázs a 
„Balatonakaliért” Támogatási Közala-
pítvány elnöke, Törő Bence és jómagam 
vágtunk neki az útnak.

Megérkezésünk után hamarosan a 
„mese-titkú” aracsi Pusztatemplomhoz 
kísértek bennünket. Vajda János szemé-
lyesen viseli szívén az aracsi templom 
sorsát, tőle kaptuk a legtöbb informá-
ciót. A romtemplom Bánát közepén 
a pusztában árván, elhagyatottan áll, 
hatalmas méretével, titokzatos kinéze-
tével mégis lenyűgözi az oda látogatót. 
Az összmagyarság ezeréves keresztény 
történetének fényes csillaga a viszon-
tagságok ellenére is áll, és magához 
hívja-vonzza az arra járót. Aki kíváncsi 
a pusztatemplom megátkozott kincsének 
történetére, a kőkecskére vagy az itt fel-
lelhető fekete vizek tündérére, valamint 
csodálatos gyógyulásokra, a könyvtá-
runknak adományozott kötetekből fényt 
deríthet a titkokra.

A művelődési napok a begaszent-
györgyi alkotók kiállításának megnyitó-
jával vették kezdetüket. A helyi kultúrház 
megtelt, ezután a fellépők műsora követ-
kezett. Torda minden testvértelepülése 

képviseltette magát, ezen 
felül természetesen a 
vendéglátók is bemutatták 
műsorszámaikat. Az este 
folyamán sok színvonalas 
produkciót láthattunk, 
amelyek között szavalatok, 
népdalok és természetesen 
néptánc is helyet kapott. 
A fellépők minden kor-
osztályból jelen voltak, 
a kisiskolástól a szép-
korúakig. Balatonakalit 
Törő Bence képviselte, 
aki rábaközi táncot adott 
elő. Öröm volt látni, hogy 
milyen tetszést aratott 
produkciója, a közönség 
vastapssal jutalmazta 
Bencét. Büszkék lehetünk 

arra, hogy településünknek van olyan 
lakója, aki ilyen színvonalon táncol, és 
viszi hírünket itthon, vagy határainkon 
túl, bárhol is jár. Ezt követően a program 
közös vacsorával folytatódott, amire mi 
is meghívást kaptunk.

Következő napon elsőként Torda (mo-
numentális méretű) katolikus templomát 
néztük meg, melynek Nepomuki Szent 
János a védőszentje. A településre 1776 
és 1798 között szeged környékéről nagy 
számban költöztek római katolikus val-
lású magyarok. A jelenlegi templomot 
1846-ban kezdték építeni, fél évszázadig 
sértetlenül állt, mígnem 1898-ban az 
első tavaszi villám a tornyába ütött és 
felgyújtotta azt. A felújítás után püspöki 
engedéllyel újból felszentelték. A temp-
lom jelenleg külső tatarozás alatt áll, a 
falakat a legkorszerűbb technológiával 
kiszárították, a sekrestyét felújították, 
újrafestették. 

Ady Endréről kapta a nevét Torda 
általános iskolája. Bár hétvége révén kis-
iskolásokkal nem találkoztunk, a falak 
mozgalmas életről tettek tanúbizonysá-
got. Mindenütt saját készítésű tablókat 
láthattunk, amelyeket terményekből, pa-
pírból, nagyszerű ötletekkel kiviteleztek 
a diákok. Az iskola felső szintjén egy kis 
sarkot rendeztek be múzeum gyanánt, 
ahol egy tisztaszoba berendezése kapott 
helyet. A falon felirat hirdeti Kossuth 
Lajos gondolatát:  „Csak az a nép vész 
el, ki a múltját feledi!”

Megtudtuk azt is, hogy a fiatalok 
tanulmányaikat zentán, Újvidéken, 
Szegeden folytatják, ahonnan már ritkán 
térnek vissza szülőföldjükre, így itt is 
nagy probléma az elvándorlás. A követ-
kező állomás az önkormányzat épülete 
volt, majd Tomity Jarosláv képviselőnél 
tettünk baráti látogatást, aki szívesen 
mutatta meg százötven éves házát. Ezen 
a vidéken egyáltalán nem láttunk ehhez 
hasonló öreg házakat, mint ahogy erdős-
fás területeket, gyümölcsösöket sem. 
Borozgatás közben megtudtuk, hogy a 
szőlőt sem itt termesztik, hanem hozzák. 
Ezután helyben feldolgozzák, így készí-
tenek borokat. A pálinkafőzésnek azon-
ban van hagyománya, legutolsó tordai 
versenyüket egy nyolc éves eperpálinka 
nyerte meg. 

Gyalogsétánk egy különleges állomá-
sa volt a „baglyas fa”, amelyen legalább 
huszonöt madár aludt. Éjjel azonban 
mindenütt hallatták jellegzetes hangjukat. 
Látogatásunk utolsó állomása a Torda jö-
vőjét jelentő gyógyvízforrás volt. Dobai 
János polgármester úrtól megtudtuk, 
hogy a vizet korábban már palackozták, 
gyógyhatása elismert, elsősorban vese-
kő ellen hatásos. Befektető hiányában 
azonban egyenlőre sem a fürdőt, sem a 
palackozót nem tudják megvalósítani. 
reméljük, egyszer a tordaiak álma 
valóra válik és egyszer még gyógyulást 
hozó fürdőhelyként fogják emlegetni 
ezt a magyarlakta kis települést szerte a 
nagyvilágban! 

KR Anikó

Vajdaságban jártunk
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Disznóvágás Akaliban
január második szombatján, immár 

harmadik alkalommal ismét megrendez-
tük Akaliban a disznóvágást. A község 
képviselőinek és polgármesterének janu-
ári tiszteletdíjából megvásárolt közel 145 
kg-os malacot az összeszokott böllércsa-
patunk: Bánó Zoltán, Czaun Gábor, Auth 
Csaba, Ther Zsolt, Czaun Zsolt, Tóth 
László, Duna Tibor vágta le és dolgozta 
fel. Egy késői reggeli nyitotta a napot, 
Nagy Tamás hagyományosan resztelt 
májjal és sztrapacskával várta az első 
vendégeket. A nap során mindig lehetett 
friss ételeket kóstolni, frissen sültek, 
kolbászkák, hurkák, szalonnaszeletek 
várták a nap folyamán folyamatosan ér-
kező érdeklődőket. A vállalkozó kedvűek 
bekapcsolódhattak a munkákba, volt, aki 
a kolbász és hurkatöltésben, utána a kö-
tözésben segített, volt, aki a Jankó László 
által főzött gulyásleves előkészületeiben 
vette ki a részét. Délutánra elkészült 
Dunáné Czaun Anett és Tóth Lajosné 
Terike által készített töltött káposzta is.

Este 5 órától a kultúrházban a terített 
asztal mellé vártuk a falu lakosságát, 
ahol a nap során készült étkeket tálaltuk, 
kedvére válogathatott mindenki az ételek 
és sütemények közül. A vacsora végén a 
tombolahúzás során nyers disznótorost, 
készételeket és a fődíjat, egy egész son-
kát sorsoltunk ki. reméljük, mindenki, 
aki nyert, kedvére valót vihetett haza. A 
délután és az este során egy háromtagú 
cigányzenekar húzta a nótákat.

Ezúttal szeretnénk megköszönni min-
denkinek a felajánlását, aki süteménnyel, 
itallal, vagy a saját munkájával hozzájá-
rult a rendezvény sikeréhez.

Horváth Anett
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Itt a farsang, állt a bál…
Február első szombatján a legkiseb-

beké volt a művelődési ház. Az első báli 
alkalomra sikerült egy kis szépészeti be-
avatkozáson túlesnie nagytermünknek, 
így a hagyományos farsangi díszekkel 
együtt igazán alkalmassá vált egy ilyen 
és más hasonló fontos események kiszol-
gálására.

A szépszámú apróságok változatos, 
vidám jelmezekkel léptek egymás után 
a színpadra, hogy a nagyérdeműt, de 
legfőképpen a zsűrit meggyőzzék. Ez 
igazán jól sikerült! valamennyi jelme-
zest csomaggal, ajándékkal jutalmazott 
a zsűri, amelynek elnöke Törő Balázs a 
Balatonakaliért Támogatási Közalapít-
vány elnöke volt. Társai Jankóné Vági 
Viola és Róka László voltak. 

A farsangi délutánt a zánkai rock 
and roll csoport táncosai színesítették, 
köztük helyi gyermekek, Tóth Dalma 
és Olivér, valamint Koncz Otília, aki a 
legutolsó táncot koreografálta. 

Táncuk után következett a díjak ki-
osztása, majd a tombola és néhány rövid 
verseny, karaoke következett.

Következő képes összeállításunkban 
közelebbről is megtekinthetik jelmeze-
seinket, akik közül kiemelt különdíjat, 
tortát kapott a Mickey egérnek öltözött 
Jánosi Soma a zsűri előtt nyújtott színpa-
di alakításáért.
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PROGRAMBÖRZÉZTÜNK
Az év elején ismét összeültek mindazok, 

akik évről-évre szívesen tesznek program-
jainkért, aktív szerepet vállalnak azok lét-
rejöttében, zavartalan lebonyolításában. A 
fórum most is több órán keresztül zajlott. 

Mindenki programja, kezdeményezése, 
javaslata, építő kritikája meghallgatásra, 
megvitatásra került. 

A remek csapattal sikerült tartalmas 
dolgokat összegyűjteni, néhol a hagyomá-
nyoktól elrugaszkodva, innovatív szemlé-
lettel újjáalkotni egy-egy programot.

Természetesen a jól bevált kezdeménye-
zések, rendezvényeink zöme a megszokott 
mederben és időpontban kerül megrende-
zésre, de vannak ettől eltérőek is, ezeket 
emelném ki pár gondolat erejéig. 

Sok szép beruházást avathatunk, ezek 
közül egyre már a tavasz folyamán sor 
kerül, hiszen sétányunk tavaly ősszel elké-
szült. 

A tavaszi utómunkák után két alkalom-
mal is „átadjuk” majd, először a horgászat, 
majd a strandolás szerelmeseinek; május 
3-án horgásztalálkozó kereteiben, majd a 
strand nyitásakor, június 7-én a pünkösdi 
hosszú hétvégén futóversennyel, sportos 
programokkal.

A köznyelvben „horgásztanyaként” 
emlegetett kulturális épület munkálatai is 
véget érnek, ezt terveink szerint a július 5-i 
hétvégén avatjuk, ez lesz a szezonnyitó a 
szabadtéri színpadnál. Ez az est nem esik 
egybe idén a nagy szezonnyitóval, azt 
egy héttel korábban tarjuk, helyszíne egy 
ugyancsak új építmény lesz a strandon. 

A Gyümölcsöző néven korábban már 
bemutatott – a Művelődési ház hirdetőjén 
megtekinthetőek jelenleg is ennek terv-

rajzai –, a projekt a tavasszal indul, meg-
valósításával megújul a strandkönyvtár, 
gyermekjátszó és egy helyi gyümölcsöket, 
termékeket árusító üzletrész is kialakításra 
kerül. A nyitó napon az első hajó fogadását 
követően ide vonulunk majd át, hogy a 
pályázat szerinti eseményeken részt ve-
gyünk koraestig. így a szokásos Leves a 
bográcsban! főzőverseny elmarad, ehelyett 
a Kikötőnél lehet halászlevet (így a későbbi 
halászléfőző verseny előbbre kerül) főzni, 
majd utcabállal zárni a nap eseményeit.

Főzőversenyeink is megreformálódnak. 
Már most felhívjuk a főzők és a kóstolók 

figyelmét, hogy átalakul a nevezési, főzési 
rend, a hagyományos kóstoltatás nem 
lesz, egy-egy csapat, baráti társaság főz és 
fogyasztja el főztjét, ill. kínálja meghívott-
jainak. 

Lakossági, sőt szüretelői igényeket 
figyelembe véve idén későn szüretelünk, 
hogy a munkálatokban valóban érintettek 
is tudjanak végre egyszer már velünk vo-
nulni. 

A felvonulás október 18-án, szombaton 
lesz.

Május utolsó hétvégéjére sok „nagy” 
esemény jut. 

A gyermeknap és a májusfa kitáncolása 
mellett, a Pünkösd előtti szomszédolás is 
ekkor esedékes. várhatóan az új, nagy bolt 
is ekkor nyit, így valamennyi programot 
összegyúrva egy egész hétvégés kavalkád-
dal várják majd a szervezők az érdekelő-
dőket.

Horgászegyesületünk horgászbálja idén 
később kerül megrendezésre, június 14-én, 
szombaton. 

horgászatra nevelő törekvéseink idén 

is megmutatkoznak táborok formájában, 
a nagy horgászoknak tervezés alatt áll egy 
több napos tábor is.

Idén először vendégeskedik nálunk a 
kedvelt Búgócsiga Együttes, a strandon lát-
hatjuk, hallhatjuk majd őket augusztusban.

Hagyományos nyári programjaink, 
Gasztro hetek, szent Iván éj, hetedhét 
Mesefesztivál Alma koncerttel (július 11., 
péntek), strandkoncert, gitárkoncertek, sőt 
a tavaly útjára indított kerékpáros program, 
a Bringakali Nap is, mind-mind megvaló-
sulnak.

Nagykoncertjeink szervezés alatt: július 
26-án, pénteken este a NEoToN, majd 
augusztus 16-án, szombaton este a BIKINI 
élő koncertje látszik kirajzolódni…

röviden összegyűjtve ez vár ránk a 
2014-es évben, a folyamatos, aktuális 
híreket nyomon követhetik honlapunkon, 
a programok és rendezvénynaptár menü-
pontok alatt, illetve a friss hírek között az 
éppen aktuális eseményeket. Látogassák 
honlapunkat, regisztráljanak hírlevelünkre. 

valamennyi szervezőnk, szervezetünk 
nevében várjuk programjainkra!

Ihász Csilla

Következõ programjaink
FEbRuÁR

15. Férfinap – Művelődési ház – Lányok-asszonyok.
22. Gazdafórum – Művelődési ház – Borút Egyesület.

MÁRcIus
1. Tavaszi szemétszedés – Önkormányzat.
8. Nőnap – Művelődési ház – Fiúk-férfiak.
14., péntek 17 óra (egyeztetés alatt) – Ünnepi megemlékezés – Önkor-

mányzati hivatal – Kossuth szobor – Önkormányzat, Bozzay általános 
Iskola. 

22. Délelőtt – horgászegyesületi gyűlés – Művelődési ház horgászegye-
sület.

ÁPRIlIs
5.–6. (a rendezvény időpontja még változhat, egy héttel) – Akali Bor Napja 

Mandulavirágzáskor – Fék, Boros pincék – Borút.
12. Egyesületi szezonnyitó horgásztalálkozó – strand – horgászegyesület. 

A programváltoztatás jogát fenntartják a szervezők!

Meghívó
Kedves Tagtársunk! A Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület 

2014.február 28-án, pénteken 18 órakor tartja tisztújító közgyűlését 
a polgármesteri hivatal nagytermében.

Napirend:
1. Elnöki beszámoló. 2. A 2013. évi pénzügyi beszámoló és 

közhasznúsági jelentés ismertetése. 3. A civil szervezetekre vonat-
kozó új rendelkezések ismertetése. Alapszabály módosítás. 4. 
Tisztségviselők választása. 

Amennyiben a közgyűlésen nem jelenik meg a tagság több mint 
50%-a, határozatképtelenség miatt a gyűlést elhalasztjuk, majd 20 
perccel később, a megjelentek létszámától függetlenül, változatlan 
napirend mellett megtartjuk.

A napirend fontosságára való tekintettel az ülésre feltétlenül hí-
vunk és várunk!

Hudák Józsefné elnök
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Felhívás I. világháborús dokumentumok, 
emléktárgyak kiállításához

CsALáDI EMLÉKEKET, LEvELE-
KET, LEvELEzőLAPoKAT, FoTó-
KAT, TárGyAKAT vár A városI 
MÚzEUM És A városI KÖNyv-
Tár. 

2014. szeptemberében Balatonfüred 
városa az I. világháború centenáriumára, 
a nagy világégés kezdetére emlékezve, 
nagyszabású rendezvénysorozattal ké-
szül, melybe be kívánja vonni a balaton-
füredi járáshoz tartozó településeket is. A 
megemlékezés részeként többek között 
nemzetközi hadtörténeti konferencia 
szervezését tervezzük, valamint szep-
temberben egy nagyszabású kiállítást a 
vaszary villában. Ehhez kapcsolódóan a 
Kisfaludy Galériában helytörténeti kiál-
lítás megrendezését tervezzük, melyhez 
anyagokat gyűjtünk Balatonfüred járás 
területéről. 

A centenáriumi rendezvénysorozat 
méltó színvonalon történő lebonyolítása 
érdekében a munkába be kívánjuk vonni 
a szakmai és civil szervezeteket, valamint 
az egyházakat is. 

Balatonfüred város Kossuth terén álló 
világháborús emlékmű is jelzi, hogy elő-
deink is állítottak emléket az áldozatok 
tiszteletére. 

Az eltelt 100 esztendő alatt azonban 
már a hozzátartozók és leszármazottak 
közül is csak néhányan élnek, s felgyor-
sult világunkban egyre kevesebb idő 
jut az emlékezésre, a tiszteletadásra. A 
centenáriumi év jó alkalom arra, hogy az 
újabb generációk is megismerjék törté-
nelmünk ezen időszakát, a háborút lezáró 
békediktátum máig ható következmé-

nyeit. A helytörténeti kiállítás képet adna 
Balatonfüred és a környező 20 település, 
nagyjából a hajdani balatonfüredi járás 
emlékeiről. 

A tárlat jó alkalom lesz, hogy bemu-
tassuk gazdag helytörténeti anyagunkat 
és egyúttal letegyük egy (vagy több) 
újabb gyűjtemény alapjait. 

Az emléktárgyak, dokumentumok 
több jelentéssel bírnak, mint egysze-
rű kiállítási tárgyak: a mögöttük élt 
embereket, családokat, közösségeket, 
településeket szeretnénk rajtuk keresztül 
megidézni, megörökíteni az önök család-
ját, nagyszüleit, dédszüleit, a családok 
egykori ismerőseit. így kívánunk nekik 
maradandó emléket állítani. 

Kérünk tehát mindenkit, aki szívesen 
hozzájárul e közös emlékezet életben 
tartásához, a kiállítás megvalósításához. 

Aki a családjukban őrzött
– egykori leveleket, képeslapokat, 

tábori levelezőlapokat, naplókat;
– a háború ideje alatt készült térképe-

ket, fényképeket (a hadszíntéren vagy a 
hátországban készülteket, katonai arcké-
peket, életképeket);

– egykori újságokat, folyóiratokat; 
– a háború ideje alatt kiadott, azzal 

kapcsolatos témájú könyveket; 
– a háború idejéből származó tárgyakat 

(fegyvereket, kitüntetéseket, jelvénye-
ket, zászlókat, a  mindennapi hadiélethez 
szükséges eszközöket); 

– a hadifogság emlékeit szívesen 
felajánlja számunkra vagy kölcsönzi 
egy tárlat erejéig, az jelezze ilyen irányú 
szándékát!

A kölcsönadásról, illetve az adomá-
nyozásról adatfelvételi lapot, megállapo-
dást készítünk, melyet a dokumentumok 
átadásával egy időben átadunk.

A kiállítás tervezett helyszíne és idő-
pontja: Balatonfüred, Kisfaludy Galéria, 
2014. szeptember. (Pontos dátum később 
realizálódik.)

A fotókat papír alapon és jpg formá-
tumban, e-mailben is eljuttathatják.

 A fényképek fájltípusa: jpg. Méret: 
hosszabbik oldal minimum 1400 pixel. 

Kérjük, a maximum méret ne haladja 
meg az 5 MB-ot. 

jelentkezésüket várjuk a 87/343-
070/12-es mellék, vagy a 87/580-040-es 
telefonszámon, illetve a bfhtgy@gmail.
com, vagy az igazgato@varosikonyvtar.t-
online.hu e-mail címen vagy személye-
sen. 

A tárgyak és a fotók leadási helye: a 
városi Múzeum, 8230 Balatonfüred, 
Blaha Lujza u. 3., illetve a városi 
Könyvtár, 8230 Balatonfüred, Kossuth 
Lajos u. 35.

Postacím: 8230 Balatonfüred, Blaha 
Lujza u. 3., illetve 8230 Balatonfüred, 
Kossuth Lajos u. 35. 

E-mail cím: bfhtgy@gmail.com, vagy 
igazgato@varosikonyvtar.t-online.hu

A leadás határideje: 2014. március 
31.

KÖszÖNjÜK, hoGy hozzájá-
rUL TárLATUNK sIKErÉhEz, A 
NEMzETI EMLÉKEzET MEGőrzÉ-
sÉhEz, TováBBÉLÉsÉhEz! 

Hári Lenke
Balatonfüred alpolgármestere

IV. AKALI GAZDAFÓRUM
Balatonakali Önkormányzata és az 

Akali Borút Egyesület közös szervezé-
sében szakmai tájékoztatót tartunk sző-
lő-bortermelőknek. helye: Kultúrház, 
Balatonakali, Petőfi u. 2. (a vasútállomás 
felett). Időpontja: 2014. február 22., 
szombat 15 óra.

ProGrAM
14,30 regisztráció
15,00 Polgármesteri köszöntő. Koncz 

Imre polgármester.

15,15 Az Akali Borút Egyesület eddigi 
tevékenysége. Nagy Imre elnök.

15,30 – 16,30 A szőlő-, és bortermelés 
tapasztalatai a 2013-as évjáratban. 
Dr. Májer János igazgató, szőlészeti 
és Borászati Kutatóintézet Bada-
csony.

16,30 – 17,00 A bor minősítésének 
gyakorlata és eddigi tapasztalatai. 
Kulka Gábor, a Balatoni Borrégió 
Minősítő Bizottságának elnöke.

17,00 – 17,30 szünet. 
17,30 – 18,00 A szőlő növényvédelmi 

előrejelzési rendszere, a BAsF tech-
nológia ismertetése. Dr. Mikóczky 
Nárcisz területi szakreferens BAsF.

18,00 Büfé, borbemutató a Balatonakali 
Borút Egyesület kínálásával.

Minden szőlő-, bortermelés iránt érdek-
lődőt szívesen látnak a szervezők a 
gazdafórumra.

A részvétel ingyenes!



2014. FEBRUÁR – 9  XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

LEVENDULA HÍRCSOKOR
Bár már 2014-et írunk, a Levendula 

Klub életében vissza kell tekintenünk 
az elmúlt év végére. Klubtagjaink 2 sze-
mélyautóval beutaztak Balatonfüredre. A 
füredi galériában saját készítésű díszek-
kel dekorált fenyőfák sokaságát állították 
ki. volt amelyiket csak horgolt, – volt 
amelyiket mandulából –, és volt amelyi-
ket csipkéből készült díszek ékesítették. 

Kaptuk az ötleteket, mi mindenből lehet 
fenyődíszt készíteni. El is határoztuk, 
hogy jövőre a mi klubunk is benevez a 
versenybe. 

A Művelődési házban felállított 
fenyőfát, már hagyományosan a nyugdí-
jasok díszítik. reméljük, hogy nem csak 
nekünk tetszett. 

A karácsonyi vásáron mi is ott voltunk 

saját készítésű függelékeinkkel. A hor-
golt gömbök, aranyos angyalkák, hímzett 
szívek hamar elfogytak. Tanulság, jövőre 
még többet kell készíteni. 

 Megemlékeztünk a magyar kultúra 
napjáról. Vargáné Irénke, Simonné 
Lujzika, Hudákné Évike olvasott verset 
magyar költőktől.

Hegedűs Dezsőné

A magyar kultúra napja alkalmából
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én írta 

a himnuszt. Ennek emlékére ünnepeljük 
ezt a napot 191 éve.

A kultúra napján szeretettel, barátság-
gal gondolok Dr. Józsa Tivadar főorvos 
úrra és kedves feleségére.

Pár héttel ezelőtt klubunk két tagja, 
Hudák Józsefné (Éva) és Nyéki Mihályné 
(Kati) meglátogatták pécselyi otthonuk-
ban főorvos urat és feleségét. Kedves 
szóval, köszöntővel, barátsággal és az 
önkormányzat ajándékával érkeztek a 
doktor úrék otthonába.

Beszélgetések, emlékezések, sok-sok 

szép érzés, gondolatok, köszönetek 
hangzottak el.

Hálásak voltak, megköszönték, hogy 
nem felejtették el az akaliak a régi dok-
tort.

Búcsúzáskor két szép könyvet küld-
tek ajándékba a Balatonakali Könyvtár 
részére.

Köszönöm, hogy én a kultúra ünnepén 
két szép versét felolvashatom. A harma-
dik kedves vers, Sallai Erzsi néni kedves 
sorai a doktor úrékról szól.

Továbbra is tisztelettel gondolok 
főorvos úrra és kedves feleségére. A 

jóisten adjon erőt, egészséget, szeretetet 
mindkettőjüknek.

Barátsággal, szeretettel
Varga Imréné

A MAGYAR KULTúRA NAPjA
2014. január 23-án 17 órakor a 

Balatonakali Községi Könyvtár megem-
lékezést tartott a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából.

A rendezvényen a Balatonakaliban 
működő civil szervezetek képviselői, 
kultúra iránt érdeklődő közszereplői 
ismertették meg egymást kedvenc ver-
sükkel, prózarészletükkel.

A BEKE képviseletében Hudák 
Józsefné, Éva néni, a Levendula Nyugdí-

jas Klub részéről Hegedűs Dezsőné, Ma-
rika néni kedveskedett a résztvevőknek 
egy-egy verssel.

Településünk Tiszteleti Polgárát, Dr. 
Józsa Tivadart egyik legnagyobb tisz-
telője Varga Imréné, Irénke néni idézte 
meg, majd Simon Józsefné, Lujzi néni is 
tőle olvasott fel egy verset.

Ihász Csilla kisszínházi múltját eleve-
nítette fel, Örkény Tóték című darabjából 
olvasott fel.

A megemlékezésen Koncz Imre pol-
gármester a település küldöttségének 
a XIII. Tordai Művelődési Napokon 
szerzett élményeit is megosztotta a hall-
gatósággal. 

A vetítéssel egybekötött beszámoló 
közelebb hozta hozzánk ezt a kedves 
vajdasági települést.

A résztvevők kifejezték igényüket a 
megemlékezés hagyománnyá tételére.

Kovács Ágnes

Férfinap
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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

Búcsúzunk Krempánszky Józsefnétől és Melkovics Istvánnétől 
és Pataki Istvánnétől. Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

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
Katolikus templom: A téli időszámítás idején a Balatonakali római katolikus 
templomban az istentiszteletek minden vasárnap 10 órakor kezdődnek.
Evangélikus istentisztelet: Minden 4. vasárnap 11,00 órakor.
Református istentisztelet: Minden 3. vasárnap 15,30 órakor.

Születés:
Az idei évben nagyon szorgalmasan látogat bennünket a gólya, számos kisbabát 

köszönthetünk nagy örömünkre! Az év első babája Réfi Rozina, Réfi-Nagy 
Alexandra és ifj. Réfi Ferenc gyermeke. Rédl-Sütöri Judit és Rédl István 

gyermeke Rédl Richárd Dániel, az első kisfiú ez évben.
Hosszú Péter és Horváth Erika Szandra gyermekét Hosszú Emíliát is vártuk 

már, szeretettel köszöntjük, egyúttal kolléganőnknek, Hosszúné Gyöngyinek is 
gratulálunk, mint újdonsült nagymamának. Hivatalunk munkatársnője 
Resze-Teklovics Barbara, férje Resze Norbert, is anyai örömök elé nézett 

Resze Zsanna karácsonykor érkezett. Hivatalunk másik munkatársa Sokhegyi 
Ágota pedig nagyanyai örömök elé nézett; Sokhegyi Ervin és Duna Szandra 

kislánya Sokhegyi Zoé janárban érkezett. Valamennyi kisbabánknak, családjaik-
nak sok boldogságot, jó egészséget kívánunk!

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT:
A 103/20213. (XI. 8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatásokra benyújtott támogatási kérelmünket 10 millió Ft támogatási 
összeggel jóváhagyta a pályáztató, amellyel egy Wolkswagen Transporter 

Kombi HT, 2.0CR TDi 4 ajtós személygépkocsit 
vásárolhat önkormányzatunk.
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