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SPORTÖLTÖZŐ ÁTADÓ

Március 17-én, szombaton a labdarugó mérkőzést
megelőzően 14:30 órai kezdettel
sportöltözőnket
és felújított sportpályánkat hivatalosan átadja
Kontrát Károly,
parlamenti államtitkár,
miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A levágott faágakról
és a zöld hulladékról!
Köszönet mindenkinek, aki őszi felhívásunkra átadta a kertjében keletkező
faágat, nyesedéket. Az idén enyhe volt
a tél, ezért már az eddig elkészített apríték elegendő a fűtéshez, így már nincs
többre szükségünk. A már kitett ágakkal
is nehezen fogunk tudni megbirkózni,
mert a közmunkások száma az eddigi
hatról kettőre csökkent, és az ő jövőbeni
szerződésük is kétséges.
Kérünk tehát mindenkit, állandó
lakost és üdülőtulajdonost, kertgondozó
vállalkozókat, hogy a mai naptól fogva semmiféle faágat, sem egyéb nyesedéket, vegyes hulladékról és zsákos
szemétről nem beszélve, ne rakjanak ki
közterületre.
A kerti hulladékot a PROBIO ZRT.
díjmentesen átveszi a szemétszállítási
szerződéssel rendelkezőktől, a balatonfüredi volt hulladéklerakó helyén épült
komposztáló üzem területén. Érdeklődni
a 87/342-633 telefonszámon lehet.
Mindenféle egyéb hulladék lerakása
pedig, legközelebb Tapolcán lehetséges
a NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.-nél.
Cím 8300 Tapolca, Halápi u. 33, telefon: 06 87/709-831. Kérünk mindenkit,
segítse munkánkat, óvja és védje környezetünket, ne rakjon ki semmiféle
hulladékot közterületre.
Azokat, akik felhívásunknak nem
tesznek eleget, szankcionálni fogjuk!
Köszönöm mindenki megértő közreműködését.
Mészáros Géza faluüzemeltető
k
Lakossági
hulladékszállítás
2017. október 16-ával kezdődő héttől
2018. áprilisig, pénteki napon történik a
lakossági szemétszállítás a településen.
A szelektív hulladék szállítása minden
hónap harmadik hét keddjén történik,
ezek lesznek a szállítási napok: február
20., március 20., április 17., majd május
15.
k
Pályázati hírek
A Hermann Ottó Intézet által meghirdetett, „zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására” elnevezésű,
röviden „Tanya és Zártkert” pályázatként emlegetett kiírásra Balatonakali
Község Önkormányzata is beadta pályázati anyagát, melynek elbírálása valamikor március elején várható.
A pályázatban rendelkezésre álló
keretösszeg 1,9 milliárd forint, az
egyes pályázók maximum 10 millió
forintra pályázhattak, mely összeget
Önkormányzatunk is megigényelte.
Az alábbiakban röviden összegezzük
a pályázatban szereplő, megvalósítani
kívánt fejlesztéseket:
Ezek egyike a településről a Fenyehegyre vezető (086/2,086/1,087 helyrajzi számokkal jelölt külterületen haladó)
közút teljes hosszának korszerűsítése.
A 087-es számon lévő útszakasz rendezésben szabályozott jogi nyomvonala
a gyakorlatban használt természetben
lévővel nem vág össze, sőt, több ízben
nyomvonal-vezetésében és irányában is
helyenként több tíz méterrel eltér attól
(a fenyves erdősávba érve a gyakorlattal ellentétben az út bal, és nem jobb
kanyart ír le). A pályázati kiírás reményt
keltett bennünk, hogy annak révén ezt is
sikerül majd rendeznünk. Az utat teljes
hosszában, tehát a Kökény utcától a
Fenye-kapuig bazaltmeddővel kívánjuk
stabilizálni.
Ehhez az úthoz kapcsolódik a Fenyehegyen kelet-nyugati irányban haladó,
847-es helyrajzi számon lévő bitumenes
útszakasz kátyúinak javítása is, a közút
teljes hosszán. E két út minőségének
javítása révén kívánunk a szőlőhegyi
ingatlantulajdonosok közlekedési viszonyain javítani, hangsúlyozva, hogy ezek
a külterületen haladó és zártkerti utak
elsősorban a mezőgazdasági hasznosítású területek elérését szolgálják, így
azokon mezőgazdasági haszongépjárművekkel végzett forgalom is zajlik.
Az útfejlesztés mellett (az útfejlesztés
önmagában nem volt beadható, párosítani kellett a pályázat egy másik alcéljával)
a Nagymocsár néven közismert, 088/1es helyrajzi számmal jelölt, a Fenyei-út
mellett lévő területen, 1,5 hektáron kívánunk mandulást telepíteni.
A terület ugyan a Magyar Állam

tulajdona, de azt kezelésre átadta
Önkormányzatunknak, így lehetőség
nyílt rá, hogy ezen a területen növeljük a
település saját mandulásainak méretét.
Bár a pályázat pontozási útmutatója
alapján remélhetőleg magas pontszámot
fogunk elérni, ám jókora, minimum tízszeres a túljelentkezők száma, így nagy a
verseny a támogatások elnyeréséért.
k
MAG-TÁR-HÁZ projekt.
Elkezdődött a magtár
felújítása
A tönkrement tetőszerkezet és födémek eltávolításával, valamint tereprendezéssel január közepén megkezdődött
az 1841-ben épült magtár épületének
felújítása, mely az elkészülte után, mint
„MAG-TÁR-HÁZ”, közösségi térként
fogja szolgálni településünket.
Az azóta folyó munkák során az épület teljes belső berendezését eltávolították, lapzártánkkor a belső térben az
aljzat betonozása folyt.
A munkálatok során egészen érdekes,
az épület építéstörténetére vonatkozó
elemek láttak napvilágot, úgy mint az
északi falon lévő befalazott ajtónyílás,
vagy ami talán még érdekesebb, a vakolat eltávolításával megfigyelhetővé vált
(szükséges, hiszen szigetelt lesz az épület, ám az eredeti vakolat struktúrája és
mintázata vissza lesz állítva), a nyugati homlokfal épületen belüli felén két,
egymásba kapcsolódó, befalazott boltív,
mely boltívek az ehhez a falszakaszhoz
kapcsolódó északi és déli fal sarkán is
jelentkeznek. A falakon kívül árokásás
történt, amely során a nyugati fal mellett jól megfigyelhető az iszapos-homokos talajbetöltés, ami talán az egykori
malomárok lehetett...
Hudák Józsefné Éva néni kutatásaiból tudjuk, hogy az épület eredetileg a
Kuti-réti forrás vize által működtetett
(igen, eredetileg erre folyt) malom volt
– bár ennek tisztázása még pontosításokra szorul, hiszen, például egyetlen
korabeli térképen sem jelölik az épületet
malomként – úgy véljük, az előkerült
elemek akár ezt is alátámaszthatják, de
legalábbis feltűnő, hogy az épület több
ciklusban épülhetett, azon átalakításokat
végeztek.
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Az épületben a jövőnek szóló üzenetet is „elrejtettek”, hiszen az első szint
lépcsőfeljárójának oldalgerendájába a
Gy M monogramot, illetve az 1841es évszámot véste az utókor számára
az épületben tevékenykedő, talán ács-,
vagy asztalosmester.
Előkerült több, vélhetően a Somogy
megyei Mernyén (a Kegyes Tanítórend
egykori uradalmi központja) égetett tégla is, mutatva ezzel, hogy oly sok mellett
ezt az épületet is a piaristák helyi tevékenységéhez köthetjük.
Látható, hogy egyetlen régi épület
felújítása kapcsán is mennyi érdekesség,
talány, kérdés merülhet fel településünk
múltjával kapcsolatban…
T. B.
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HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi
szemléletben, Tihany
térségben
Rengeteg lehetőség FIATALOKNAK,
közösségeinknek
Január elsején elindult a több településsel közösen megvalósuló EFOP1.5.2-16-os projekt, mely keretében
közel 30 milliós fejlesztés valósul meg
Balatonakali önkormányzati szolgáltatásaiban, 2 év alatt.
Mivel a projekt két évig tart, ezért
igyekszünk minden, újság megjelenési
alkalommal hírt adni az aktualitásokról,
amelyből lesz bőven, hiszen az összes
sportfoglalkozást, néhány rendezvényt,
strandi nyári munkát, tanfolyamokat,
eszközfejlesztéseket stb. tartalmaz a
program.
Január elseje óta 2 főállású munkatársunk látja el a projekt szervezésével kapcsolatos teendőket: Kovács Réka Ifjúsági
referensként, Törő Balázs önkéntes koordinátorként.
Mivel a teljes projekt közbeszerzése
még nem történt meg, ezért még minden folyamatot nem tudunk indítani.
Itt kell megjegyezni, hogy valamen�nyi egészségmegőrzéssel kapcsolatos,
sportfoglalkozásunkat fedezi a program.
Ezáltal bővíthetővé válik a fitness, jóga,
ping-pong, valamint a gerinctorna foglalkozások köre. Elsőként egy gyermek
sportfoglalkozást szeretnénk elindítani.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a helyi
fiatalokat (középiskolás kortól) tanulmányi ösztöndíjjal tudjuk a következő
időszakban motiválni, ezt írásunk végén
részletesen megtekinthetik. Várjuk a
pályázatokat hó végéig! Nyári strandi
és közösségi tereken való munkára már
most várjuk a helyi fiatalok jelentkezését. Kérjük a programbalatonakali@
gmail címre egy rövid e-maillel jelezzétek, amennyiben csúszdásként, vagy
napozóágy kölcsönzősként dolgoznátok
a nyáron.
Közösségi önszerveződő rendezvényeink, úgy mint férfinap, nőnap, karácsony és a kórus működése szakmai
segítséget, betanítót, felkészítőt kaphat a
program által.
A Forrás parkban wifit építünk ki,

óvodánk, fogorvosi rendelőnk, orvosi
rendelőnk, falugondnoki szolgálatunk
és közművelődésünk számítógépekkel,
ill. laptopokkal bővül, az Egészségház
hőszigetelést kap, projektor és vetítővászon beszerzés valósul meg.
Nyelvi kompetenciák fejlesztése
az aktív korú lakosság számára, helyi
munkatársak számára képességet javító
intézkedések történnek szeptembertől.
Ezek angol és német nyelvű kompetenciák fejlesztését, informatikai képzést
jelentenek majd 100-100 órában. Kérjük,
amennyiben ezen képzések bármelyike
érdekli, ugyancsak jelezze a fentebb
közölt e-mail címen!
Rendezvényeink közül a gyermeknap,
Mikulás, egy vízi sportokat bemutató és
egy egészségnap valósul majd meg a
következő időszakban.
k
ÚJ Ösztöndíj pályázat
Balatonakali Község Önkormányzatának ösztöndíjpályázata helyi fiatalok
támogatása céljából a 2017/2018. tanév
első félév eredményeire vonatkozóan a
második félévre.
1. A pályázat célja
Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
2. A pályázók köre
Az ösztöndíj pályázaton kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű 13 évnél idősebb és
24 évnél fiatalabb diákok jelentkezhetnek, akik középiskolai, vagy felsőoktatási intézményben (hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Hátrányos helyzetűek, az elbírálás

szempontjából azok az egyének, akiknél a családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 300 %-át.
A jogosultság megállapításához a
jövedelmi viszonyokról nyilatkozatot
kell benyújtani.
A pályázat tartalmazza a pályázó
személyes adatait, félévi értesítőjét,
tanulmányi előmenetelét, esetleges elért
eredményeit, dicséreteit, helyi közösségi
munkáját.
3. Az ösztöndíj mértéke
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, ebbe
beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése)
mellett az utazási költségeket is.
Az ösztöndíj összege havi 14.000
forint, időtartama 5 hónap (február-június hónapokban).
4. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott fiatalok ösztöndíjra való
jogosultságát a középiskolai, felsőoktatási intézményi jogviszony igazolás
alapján történik.
A tanulói jogviszonnyal rendelkező
fiatalok ösztöndíj-pályázatának elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:
– hátrányos helyzet értékelése a 2.
pontban felsorolt szempontok szerint,
– tanulmányi eredmény (félévi bizonyítvány másolata),
– közösségi szerepvállalás.
A pályázatok értékelése a konzorcium
tagjainak együttes döntése alapján történik, a jelentkezők lakóhelye szerinti települési önkormányzat javaslatai alapján.
Pályázatok benyújtási határideje:
2018. február 28. A benyújtás módja: személyesen vagy postai úton: Balatonakali
Község Önkormányzata, Balatonakali,
Kossuth u. 45.
I. Cs.
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(Folytatás a 4. oldalról)
Folyamatban lévő
pályázatunkról
A Közép- és Kelet-európai Történelem

AKALI HÍREK
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, első világháborús emlékművek rendbetételét támogató pályázatra Önkormányzatunk is be kívánja adni
pályamunkáját.
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Úgy véljük, hogy a két világháborúban elhunyt akaliak emlékét őrző emlékmű a felavatása óta eltelt 20 év alatt
megérett a felújításra, környezete pedig
a rendbetételre.
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Törő Bence kitüntetése

Falunk hivatásos néptáncosa, Törő
Bence „A magyar kultúra napja” keretében január 22-én Balatonfüred Város
Díszoklevelét vehette át Bóka István
polgármestertől, a magyar néptánckultúra színvonalas közvetítéséért, mellyel
a Balatonfüred Néptánc Együttes és a
város hírnevét is öregbíti határainkon
innen és azon túl is.
2000. januárjában Sárköziné Sárovits
Hajnalka kezdeményezésére néptánc
tanfolyam indult gyermekek számára a füredi Közösségi házban, Bácsi
Gabriella vezetésével.
Bence az első alkalomtól kezdve
részt vett a próbákon és a fellépéseken. Így alapító tagja a Balatonfüred
Néptánc Együttesnek. Mindig lehetett

rá számítani, lehetett az bármilyen fellépés Balatonfüreden, külföldön vagy
más településeken, néptánc fesztiválokon, vagy az együttes megmérettetésein,
lehetett az tanév közben vagy a nyári
szünetben. Középiskolai éveiben sem
apadt a néptánc iránti lelkesedése, sőt a
Litéri Zöldág Táncegyütteshez is csatlakozott, ahol Vastag Richárd segítségével
fejlesztette néptánc tudását. Ettől kezdve párhuzamosan táncolt a két együttesben. Rövid ideig a Koloska Senior
Táncegyüttes tagjainak ő tartotta a néptánc próbákat.
2015. augusztusában egy hirdetés
keltette fel a figyelmét, mely szerint
az erdélyi Háromszék Táncegyüttes
férfi táncosokat keres. Bence gondol-

ta, hogy szerencsét próbál, s a próba sikerült. Három nap múlva már a
táncegyüttessel utazott el a székelyföldi
Sepsiszentgyörgyre, ahol annak székhelye található.
A hivatásos együttes, az erdélyi népzene és néptánckultúra megőrzését és
továbbadását egy új, egyéni formavilág
megteremtésével kívánja elérni, ezért
hagyományos folklórműsorok mellett
rendszeresen mutat be népszokásokhoz,
rítusokhoz és regionális vonatkozású
történelmi eseményekhez kapcsolódó
táncszínházi produkciókat. Bence ezen
produkciók részese, és ott tartózkodása
óta töretlen lendülettel táncol az együttesben.
K. R.

Bence és a másik kitüntetett, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes néptáncosa, Kucsera Réka
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a Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra napi megemlékezésen az idén húsz éve elhunyt Wass
Albert író, költő előtt róttuk le tiszteletünket. A megemlékezést rendhagyó
módon nem a könyvtárban, hanem a
helyi Levendula Nyugdíjasklub meghívására a Művelődési Házban tartottuk.
A jelenlévők megismerkedtek az író
életével, munkásságával, majd részletek
hangzottak el műveiből. A körünkben
megjelent Hudák Józsefné, Éva néni
megosztotta velünk személyes tapasztalatait, pár éve ugyanis egy erdélyi
kirándulás alkalmával felkeresték az író
szülőfaluját.
Éva néni hozott magával egy CDlemezt is, amiről meghallgattuk a költő
előadásában egy saját versét.
Az est további részében megemlékeztünk még Cseh Tamás munkásságáról
is.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben
az évben is szűk körben, de nagyon
emelkedett hangulatban töltöttük el a

megemlékezés perceit, és nagy örömömre sokan kaptak kedvet arra, hogy
megismerkedjenek Wass Albert műveivel.
Mivel a helyszínen lehetőség nyílt

kölcsönzésre, az érdeklődők ezt rögtön
meg is tették. Ezúton is köszönjük a
Levendula Nyugdíjasklub meghívását, s
aktív közreműködését.
Kovács Ágnes könyvtáros

A nyugdíjas klub tagjai, fiatalok segítségével ismerkedtek a számítástechnika világával.
(EFOP 1-3-5.-2016-00028 pályázat)

Adózzon civiljeinknek!

Február és május a személyi jövedelemadó bevallásának a határideje.
A jelenlegi adózásban adónk 1%-áról rendelkezhetünk, így ezt az összeget egy civil szerveződés kapja meg,
amelyből működését, céljait finanszírozhatja. Szervezeteink, melyek számí-

tanak a támogatásra: Balatonakaliért
Támogatási Közalapítvány 8243
Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
Számlaszám: 11748069-20017455.
Adószám: 18921124-1-19.
Balatonakaliért Erdélyi Kör Egyesület 8243 Balatonakali, Kossuth
L.u. 47. Szsz.: 12083002-00154689-

00100008. Adószám: 19381655-1-19.
Balatonakali és Vidéke Sporthorgász
Egyesület 8243 Balatonakali, Pacsirta
u. 10. Számlaszám: 1174806920067278. Adószám: 19901370-1-19.
Kérjük, a támogatandó szervezet
adatait tüntessék fel a megfelelő nyomtatványon!
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PROGRAMSOROLÓ
2018. február 24., szombat 15 óra
VIII. AKALI GAZDAFÓRUM
Balatonakali Önkormányzata, valamint a házigazda Balatonakali Borút
Egyesület közös szervezésében szakmai
tájékoztatót tartunk szőlő-bortermelőknek.
Helye: Művelődési Ház Balatonakali,
Petőfi u. 2. (a vasútállomás felett)
Időpontja: 2018. február 24., szombat
15 óra
PROGRAM
15.00 Regisztráció. Köszöntő: Koncz
Imre polgármester.
15.10 Az Akali Borút Egyesületről.
Réfi-Nagy Alexandra elnök.
15.20-16.00 A szőlő-bortermelés tapasztalatai a 2017-es évjáratban.
Mörk András tudományos segédmunkatárs, NAIK Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet Badacsony.
16.00-16.40 Kaliforniában magyar
borászként… Tapasztalatait megosztja
velünk: Müller Gábor borász.
16.40-17.20 A szőlő növényvédelme, a BASF technológia ismertetése.
Horváth Edit területi képviselő.
17.20 Bormustra, a 2017. évjáratú
borok kóstolója, büfé a Borút Egyesület
kínálásával.
Minden szőlő-bortermelés iránt érdeklődőt szívesen látnak a szervezők a gazdafórumra. A részvétel ingyenes!
Március 3., szombat NŐNAP.
Kedves Lányok, Asszonyok! Szeretettel
meghívjuk Önöket és kedves családjukat a Balatonakali kultúrházba 2018.
március 3., szombat 19 órára szervezett
ingyenes Nőnapi köszöntő műsorra!
Kérjük, maradjanak velünk a műsor
utáni hajnalig tartó zártkörű Nőnapi
bulijára, melyen a DJ SZISZI retró zenéjével, sok finomsággal és tombolasorsolással várjuk az ünnepelni vágyó hölgyeket és urakat!
Buli belépők igényelhetők Szabóné
Rummel Erikánál vagy Lampérthné
Ibolyánál a Balatonakali hivatalban.
A rendezvény lebonyolításához köszönettel fogadjuk felajánlásaikat! (Ital, süti,
tombolatárgy stb.)
15., csütörtök 14,00 Ünnepi megemlékezés a Kossuth szobornál. A zászlófelvonást követően településünk ifjú tör-

17., szombat Horgászegyesületi gyűlés Művelődési Ház Horgászegyesület.
23-24., péntek, szombat VIII.
Akali Bor napja Mandulavirágzáskor
(Előzetes)
Az első napon, péntek délután 15 órától előadások hangzanak el ismert szakemberek tolmácsolásában szőlőre-borra
és mandulára vonatkozóan. Mandulával,
mandulából készült sós és édes sütemények versenyét is tartják. Az
első nap programját az újborok
kóstolásával zárják.
A második napon, szombaton 10-18 óráig a mandulafák
ölelte nyitott pincékkel, borkóstolóval, hozzávaló finom
falatokkal várják a Fenye- és
Les-hegyi gazdák kedves vendégeiket.
A program házigazdái:
Balatonakali Önkormányzata,
Balatonakaliért Közalapítvány
és a szervező Balatonakali
Történelmi Szőlőhegyek Borút
Az elsősorban kobzon és lanton játszó Kátai, histó- Egyesület.
riás énekeivel a modern kori Tinódiak egyikeként,
29., csütörtök 14,00 órától:
elragadó előadásával repít minket vissza történelHúsvéti
játszóház a Művelődési
münk, olykor viharos, de dicső századaiba.
Házban.
Többek között Bakó Ildikó népi ipar16., péntek Tavaszi szemétszedés,
Önkormányzat. Tegyünk együtt tele- művész közreműködésével, aki népi
pülésünk, szőlőhegyünk tisztaságá- tojásfestést tanít majd írókázással, méhért! Csatlakozzanak a Balatonakaliért viasszal.
Április 21. (Előzetes) „Múltunk forTámogatási Közala-pítvány szemétszedési akciójához! Gyűjtsük össze a csu- rásai” c. előadáshoz kapcsolódó túra,
pasz területeken, szőlőhegyen jól látha- amelynek keretében a helyszínen tetó, – sajnos – nagy mennyiségű elszórt kintjük meg szőlőhegyeink rejtett értéhulladékot, szemetet! Az alábbiak sze- keit.
k
rint szervezzük az eseményeket:
MAG-TÁR
9,00-kor Találkozó, gyülekező a FÉK
HÁZI TALÁLKOZÁSOK
ABC előtt. Rövid megbeszélés, techBővülő közösségi tereink mellett új
nikai eszközök kiosztása után indul a
kezdeményezésünkkel programjaink
szemétszedő akció.
Minden csatlakozó számára térítés körét szeretnénk gazdagítani, ahol nem
nélkül biztosítunk kesztyűt és szemét- a könnyed szórakoztatásé az elsődleges
gyűjtő zsákot. A munkát követően közös szerep, hanem az érdekes és hasznos
pihenés, finom falatok várják a segítő- információk megismerését, felvillantását
ket. További információ Mészáros Géza helyezzük előtérbe.
Programsorozatunkban áprilisban
falugondnoknál, a 06-20-971-26-93 tele(április 20., péntek ) Zacher Gábor,
fonszámon.
17, szombat PinkyKék a Dörgicsei májusban Schäffer Erzsébet előadását
Csajos „Fuss csak!” Tavaszköszöntő láthatják-hallhatják majd a Művelődési
futóverseny „vendég” a Balatonakali Házban.
Mindkét program ingyenes!
Strandon.
ténészének, az ELTE-n tanító Virovecz
Nándornak ünnepi gondolatait hallhatjuk, majd Kátai Zoltán énekmondó, históriás énekeivel idézi meg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeit, hőseink emlékét.
Megemlékezésünk a hagyományos
koszorúzásokkal zárul, melynek keretében a világháborús hősök emlékművét
is felkeressük.
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A Balatonakali Sportegyesület hírei

A 2018. évet a Balatonfüreden megrendezett kispályás bajnokság selejtezőivel kezdtük, egy győzelemmel és egy
vereséggel.
Az elért eredmények alapján négy
csoportba sorolták a csapatokat, az Akali
SE az előkelő II. csoportban kapott
helyet.
A csoportkörben le is játszottuk az
első mérkőzésünket, ahol izgalmas
mérkőzésen 2:1 arányban legyőztük az
Alsóörs csapatát.
További mérkőzések:
2018. 02. 25 15.30 DS Veszprém –
Balatonakali SE
A szervezők a mérkőzések kezdési
időpontjának megváltoztatására a jogot
fenntartják, ezért érdemes tájékozódni a
http://furedfoci.uw.hu/ honlapon.
Az átigazolási időszakban leigazoltuk
Tóth Gábort, aki, örömömre szolgál,
hogy helyi lakos.
Ő már sikeresen be is mutatkozott

csapatunkban, a kispályás bajnokságban!
Az öltöző használatba vételi engedélye be lett adva a Veszprém megyei
Labdarúgó Szövetségnek, február 3-án
lesz a helyszíni szemle, mely után már
a csapatok hivatalosan is használatba
vehetik.
A 2017. őszi fordulóból elhalasztott
Balatonakali SE–Révfülöp SE mérkőzést
az időjárás kiszámíthatatlansága miatt, a
pálya minőségének megóvása érdekében
2018. 02. 18-án 13.00-tól Tihanyban
rendezzük meg.
A tavaszi szezon mérkőzései:
2018. 02. 24 14.00 Révfülöp SE –
Balatonakali SE
2018. 03. 03 14.30 Balatonakali SE –
Tapolcai ÖF
2018. 03. 11 15.00 Lesenceistvánd
Uzsa – Balatonakali SE
2018. 03. 17 15.00 Balatonakali SE –
Nemesgulács

2018. 03. 24 15.00 DÖME SE –
Balatonakali SE
2018. 03. 31 16.00 Balatonakali SE –
Zánka SC
2018. 04. 07. 16:30 Szigliget BSE
– Balatonakali SE
2018. 04. 14. 16:30 Balatonakali SE
- Monostorapáti SE
2018. 04. 22. 10:00 Nemesvita SE
– Balatonakali SE
2018. 04. 28. 17:00 Balatonakali se
- Balatonszepezd ÖKSC
2018. 05. 05. 17:00 Diszel SE –
Balatonakali SE
2018.05.12. 17:00 Balatonakali SE Káptalantóti LKE
2018.05.20. 14:30 Balatonederics SC
- Balatonakali SE
2018.06.03. 17:00 Balatonakali SE Zalahalápi SE
Minden Szurkolót szeretettel várunk!
Hajrá Akali!
Tóth Gyula

FARSANGOLTUNK...
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Disznóvágás képekben
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Következő lapszámunkban további részleteket olvashatnak a rendezvényről.
Köszönjük valamennyi résztvevő szíves, támogató segítségét!

Szép volt Lányok! Hajrá Fiúk!

Megrendüléssel adjuk hírül,
hogy településünk
közismert lakója,

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30, szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00. Tel.: +36-87/444-255
Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető.
Györffy Szabolcs falugazdász (06-70/436-5093)
Minden héten hétfőn 14 és 16 óra között.
Kéri Katalin települési főépítész:
csütörtök 9.00-12.00-ig. Február hónapban
a főépítészi fogadónap szerdánként lesz.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-87/444-527-es
telefonszámon vagy a
foepitesz@balatonakali.hu email címen.
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat):
minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
PROBIO BALATONFÜREDI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

KUTOR LAJOS,
2018. február 5-én
reggel 6 órakor, életének
94. évében elhunyt.
Balatonakali Község
Önkormányzata
saját halottjának tekinti.

CSALÁDI
KÖZLEMÉNY
A család örömmel adja
tudtul, hogy
Heblinger-Pusztai
Bianka és Heblinger
Zoltán kisﬁa
Heblinger Levin Zoltán
megszületett.

Februári rendezvények a FÉK-ben

Február 14-15 Valentin napi sütemény vásár. Minden sütemény 30%
kedvezménnyel kapható.
Február 15. Torkos csütörtök. Torkos csütörtökön 50% kedvezményes
ételsorral készülünk

ANYAKÖNYVI HÍREK

Halálozás:
Szomorúan búcsúzunk Pálmüller Józsefnétől és Kutor Lajostól.
Nyugodjanak békében!

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban: Minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: Február 25. 11,00; március 25. 11,00; április 1.
Húsvétvasárnap 11,00.
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

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

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–
10,00, szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00,
péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888
GYÓGYSZERTÁR NYITVA:
Hétfő: 12:00-16:00, kedd: 8:00-12:00, szerda: 15:0019:00, csütörtök: 8:00-12:00, péntek: 10:00-14:00,
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási
időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül:
Marina Gyógyszertár, Balatonfüred: 87/580-063
FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–
18,00, szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.
Tel: 87/444-086
RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap
harmadik szerdai napján
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti
KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gelencsér Péter
rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169
POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok
06-30/621-2378
VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680
VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712
VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383
POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.
Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda,
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.
(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra
vonatkozik.) Kossuth u. 31.
Tel.: 87/444-260, 444-382
PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM
NYITVATARTÁSA
H-Sz: 6-18, V: 6-14.
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-P: 10-20. Sz: 8-21. V: 8-20.
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00,
vasárnap: 6,30-10,00

