XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2019. FEBRUÁR

„Mag-Tár-Házi találkozások”
Mindenkit szeretettel várunk
CSÁNYI VILMOS
etológus
„A kutyák szőrös gyerekek”
című előadására

„Mag-Tár-Házi
találkozások”
2019. március 22.,
péntek 18 óra
Balatonakali
Művelődési Ház
Petőfi u. 2.

A rendezvény
ingyenes!
„IDÉN AKALIBAN KÉT HÓNAPON ÁT VIRÁGZIK A MANDULA”

IX. Akali Bor Napja
Mandulavirágzáskor
I. hétvége,
március 29–30.
II. hétvége,
április 5–6.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Balatonakali Község Önkormányzatának ösztöndíjpályázata helyi fiatalok támogatása céljából a 2018/2019.
tanév első félév eredményeire vonatkozóan a 2018/2019. tanév második
félévére.
Támogató: Az Európai Unió (Európai
Strukturális és Beruházási Alapok) és
Magyarország Kormánya.
„Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben Tihany térségében”
elnevezésű, EFOP-1.5.2-16-2017-00001
azonosítószámú pályázat keretében.
A pályázat célja:
Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
A pályázók köre:
Az ösztöndíjpályázatban 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
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 500%-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.
Az ösztöndíj mértéke:
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, ebbe
beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése),

és az utazási költségeket is. Az ösztöndíj
összege havi 14 000 forint, időtartama 5
hónap (február-június hónapokban).
Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
A támogatott fiatalok ösztöndíjra való
jogosultsága a középiskolai, felsőoktatási intézményi jogviszony igazolás alapján történik. A tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok ösztöndíjpályázatának
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 az önkormányzat képviselő-testületének döntése
alapján történik.
Pályázatok benyújtási határideje:
2019. február 28. A benyújtás módja: személyesen vagy postai úton, Balatonakali
Község Önkormányzata, Balatonakali,
Kossuth u. 45.

k
Több helyen folynak
a munkálatok és újabbak is
indulnak
A kedvező időjárásnak köszönhetően,
jó ütemben halad a települési csapadékvíz elvezető csatornarendszer kivitelezése. A munkálatok két helyszínen folynak.
Az egyik az úgynevezett CSA-1 szakasz.
Ez a Pántlika utca és a Gyöngyvirág
utca kereszteződésétől indulva északra, a Hóvirág utcán, majd a Pacsirta
utcán, Pántlika utcán, Dörgicsei utcán,
Forráspark mellett, Kutirét utcát keresztezve, a meglévő árok szélesítésével a
Szentgál utcai átereszig tart. A másik
szakasz a Kossuth utcai főtértől, egy 50
m-t kinyúlva keletre vezeti le a keletkezett csapadékvizet, a színpad mellet a
Balatonba.
A CSA-1 szakasznál a 71-es út és

a Hóvirág utca közti szakasz készült
el. Ezen a nyomvonalon, hamarosan
folytatják a munkát a Hóvirág utcában,
illetve a másik irányban is, a Forráspark
utáni szakaszon, a Balaton felé. A nyaralótelepen lévő régi medret kiszélesítik és
gyephézagos burkolólappal bélelik ki a
folyásmedret. Kicserélik a Kutirét utcai
és Szentgál utcai átereszeket. A 71-es
útnál ideiglenesen aszfaltozott átvágást
cserélni fogják a végső helyreállítás
során, amikor a kereszteződést teljes szélességben újra aszfaltozzák. Új aszfaltot
kap teljes szélességében a Gyöngyvirág
utca egy szakasza is, a Hóvirág és a
Pántlika utcák között.
A Kossuth utcai szakaszon már közel
vannak a munkák végéhez. Az aknafedések elkészítését követően, már csak a
vasút melletti áteresz kiburkolása és az
oda tervezett iszapfogó beépítése marad
hátra. Ezen a szakaszon a főtér és a Vasút
tér közti részen is új burkolatot kap az
utca, teljes szélességében. Természetesen
az aszfaltozási munkákat együtt készítik
el az összes helyen, amint a munkák
abba a szakaszba érnek. A kivitelezők
a tavasz végére végeznek a munkával
vállalásuk szerint.
Köszönöm a lakosságnak a türelmet,
és kérem, még egy kicsit tartsanak ki!
Egyben kérem, hogy ha valakinek az
ingatlanját érintő külön kérése van, akkor
időben jelezze azt. Amennyiben lehetséges próbálunk egyeztetni a kivitelezővel,
utólag viszont már nehéz figyelembe
venni a kéréseket.
A főtéren végzett csatornaépítési munkálatokat követően nyílik meg
annak a lehetősége, hogy elkezdjük a
tér újjávarázsolását. Amint levonulnak
a csatornások, átveszik a helyüket a tér
megszépítésére vállalkozó kivitelezők.
Amennyiben a testület elfogadja a 2019es költségvetést február 15-én, akkor
azonnal döntünk a kivitelező kiválasztásáról is. Az előzetes egyeztetések alapján
van kivitelező, aki vállalja a nyárra a
teljes munka elvégzését.
A tér felújítási munkálatai a közlekedési rend megváltozását is magával
hozzák.
A Kossuth utca egy szakasza a jövőben egyirányú lesz. A Petőfi utcáról nem
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lehet majd balra kanyarodni a Kossuth
utcára, hanem el kell menni a Vasút tér
felé és az eddig a Főtértől a Vasút tér felé
egyirányú utca irányának megfordításával érhető el a főtér, ahonnan a Kossuth
utca egyirányú lesz a Petőfi utca felé.
Kérem a lakosságot, hogy a változást
követően, ami feltehetően kora tavaszra
várható, fokozott figyelemmel közlekedjenek ezen a szakaszon.
Február végén, március elején az
Üdülő utcában (Sági utcától nyugatra) is
vízépítési és csatornázási munkálatokat
indít az önkormányzat. Ennek célja az
ott lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok közművesítése, valamint az eddig
almérővel rendelkező táborok főmérősítése. Ez a fejlesztés nyitja meg a lehetőséget a TÜZÉP további növekedéséhez.
A közműfejlesztés elengedhetetlen lépés
annak okán is, hogy a jövőben terveznénk ennek az utcának az aszfaltozását
is.
Koncz Imre polgármester
k
Lajos Bátyánk öröksége
Tisztelt akali lakosok és üdülőtulajdonosok! Már egy éve, hogy élete 93.
évében eltávozott közülünk Kutor Lajos,
aki évtizedekkel ezelőtt érkezett községünkbe nyaralóként, de igazi akaliként
halt meg, és olyan dolgot vitt véghez,
amit előtte még senki.
Gyereke nem volt, és teljes vagyonát – amely a Strand utcai kis házából
és jelentős mennyiségű pénzből tevődik össze – nem törvényes örököseire,
hanem az Önkormányzatra hagyta, azzal
a testamentummal, hogy azt örököse
„a jövendő akali nemzedék épülésére
fordítsa”. Akik ismerték, emlékeznek a
vidám, szókimondó, jó szándékú, örök
fiatal cukrász finom fagylaltjára, önzetlenségére, a horgászat, a Balaton iránti
rajongására. Aktívan részt vett a község
életében közösségi emberként, a gyerekek iránti szeretét már életében is
sokszor bizonyította, és halálát követően
is róluk kívánt gondoskodni. Mint Lajos
bátyám által felkért végrendeleti végrehajtónak az a feladatom, hogy akaratát
foganatosítsam, nevezetesen, hogy az
akali fiatalok minél több nemzedéke
részesüljön ebből az adományból, és
persze ne felejtsük el „Cuki” bácsit. A
hagyatéki eljárás a napokban lezárult.
Végakarata érvényesítésének végleges
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módjáról és jogi kereteiről a későbbiekben tájékoztatom a lakosságot.
dr. Palásthy Julianna
k
Új irodában
a művelődésszervezés
Aki programok, szakkörök felől érdeklődve keresné a település szervezőit,
ezentúl a Révész utca 2. felé vegye az
irányt. Stábunk ugyanis új helyre költözött, MAG-TÁR-HÁZunkba.
Az 1841-es épületet egy vidékfejlesztési pályázati forrásnak köszönhetően
sikerült az elmúlt év végére felújítanunk.
A pénzforrás elérése, a kivitelezés megvalósítása ezúttal sem volt egyszerű,
hiszen a pályázat már 2016. májusában
beadásra került. Ezt a határidőt a pályázat kiírását követően 3-szor változtatták
meg, tolták egyre későbbre, ráadásul a
támogatható tevékenységek körében is
eszközöltek változtatásokat. Helyszíni
szemle, hiánypótlás, kiegészítések hada
után, 2017. júliusában kézhez kaptuk a
támogatói okiratot, mely szerint önkormányzatunk 28 127 045 Ft-ot, a konzorciumi partner Polgárőr Egyesület
727 920 Ft-ot kapott. Ez a támogatási
konstrukció megkövetelt minimum 25
% önerőt.
A közbeszerzési eljárás, majd utóellenőrzés következett, egyúttal a munkálatok
is el kellett, hogy kezdődjenek, hiszen
a 2018. év végi határidőt szerettük volna tartani. (Eredetileg 2017. év végére
szólt pályázatunk, de a hosszas elbírálás
ezt felülírta.) Közben többletforráshoz
jutottunk, a korábbi 25%-os önerőből
még 10%-ot átvállalt az önkormányzat esetében a pályáztató. Így végül az
önkormányzat 31 877 317,- Ft-ot kapott,
a Polgárőrséggel együtt 32 605 237,- Ft
támogatást élvez a projekt.
Az átadás-átvétel 2018. decemberben megtörtént, egyúttal elindult a használatbavételi engedélyezés folyamata.
Közösségünk pedig karácsonyi ajándékként a szeretet ünnepén birtokba vehette
az épületet. A betlehemes játék végén
Mária és a kisded, angyalok és pásztorok segítségével kereste fel Mag-TárHázunkat, hogy ott ünnepeljünk, beszélgessünk még a műsorokat, polgármesteri
köszöntőt követően.
Amíg a használatbavételi engedélyre
és a hivatalos átadóra várunk, kis csapatunk már elfoglalta a felső szintet,
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ahol a napi szervezés-tervezés, pályázati forrásteremtés és projektmenedzsment munkálatok folynak. Egyelőre a
berendezés minimál, kissé „összehordott”, de közösségi bázisként működésre
irányulóan eszközfejlesztésre pályázatot
nyújtottunk már be, melyből asztalok,
bútorok, konferenciaszékek, és a MagTár-Házi előadások hátteréhez egy alap
hangosítás beszerzése valósulhat meg,
siker esetén. (3 000 000.- Ft-os keretös�szegből.
A felső szint kialakításában iroda és
találkozók, megbeszélések, képzések
remek háttere is lett. Balatonakali generációk és civilek Mag-Tár-Háza hivatalos megnevezésünk utal is erre, és
valóban helyet és háttér infrastruktúrát
is biztosít ezeknek. 2019-ben itt zajlanak már angol óráink, valamint több
egyeztetés, legutóbb értékőr program is
zajlott már a felső szinten. Az alsó szint
a Mag-Tár-Házi Találkozások rendezvénysorozatának tere mellett a közösségi foglalkozásokat is kiszolgálja majd,
jelenleg még a magas páratartalom miatt
erre nem alkalmas, de amint „kiszárad”,
valamennyi művelődési házi kis programunk, tornánk, klubunk, átkerül ide,
hiszen a ház önfenntartó. Napelemeink
már termelnek, energetikus számítások
szerint az ebből nyert energia az épület
fűtését (hőszivattyús), valamint villamos
energia igényét lefedi.
Hamarosan hivatalos átadóra hívjuk majd kedves közösségünket, ennek
időpontjáról tájékoztatást adunk majd
online felületeinken, hirdetőinken.
(Lapzártánkig nincs információnk, az
avató személyének, államtitkár úrnak is
megfelelő időpontról.)
Mag-Tár-Házunk „nyitva tartása”: a
rendezvények, képzések mellett az irodai feladatok ellátását hétköznapokon
általában 8–16 óra között látjuk el, ilyenkor „nyitva” vagyunk. Elérhetőségeink
e-mailben változatlanok: program@
balatonakali.hu, programbalatonakali@
gmail.com, telefonon pedig új számon:
87-655-858 vagyunk elérhetőek.
Találkozzunk Mag-Tár-Házunkban!
ICs
k
Balatonakali értékei
Magtárházunk közösségi térként nem
is debütálhatott volna hozzá illőbb rendezvénnyel, mint a február 7-i késő
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délutáni órákban a Nemzeti Művelődési
Intézet Veszprém Megyei Irodájának
szervezésében zajló beszélgető esttel,
ahol szeretett településünk értékei kerültek a középpontba.
A program bevezetőjében az NMI
munkatársai a helyi értékek számbavételének fontosságát és annak a helyi
közösségi életre gyakorolt pozitív hatásait hangsúlyozták.
Fontosnak tartották kiemelni, hogy az
értéktárak elkészítése, tartalommal való
megtöltése a helyi közösségek joga, de
egyben felelőssége is, ebbe semmilyen
„külső szervnek”, vagy ítélő bizottságnak nincs joga beleszólni. Tehát az
Akali Értéktárat önöknek, nekünk akaliaknak kell összeállítani! (Természetesen
az Értéktár Bizottság tagjai kiemelt
„munkát” végeznek e téren).
Minderre az összejövetel is rávilágított, ugyanis az est második részében
minden résztvevő cetlikre írhatta fel,
hogy hirtelen mi jut eszébe, mit tart
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Akaliban értéknek. A közel húsz résztvevő tollából szinte záporoztak az ötletek,
melyek közül kiemelkedő számban javasolták napjaink közösségi rendezvényeit (karácsonyi ünnepség, Férfi-Nőnap,
nyári gyermektáborok, stb.) A program
persze nem állhat meg csupán cetlikre írt
ötleteknél! Kérünk mindenkit, fontolják
meg, az akali kultúrának, természeti,
vagy emberi alkotásoknak melyek azok
az elemei, melyek méltók arra, hogy
Értéktárunkat gazdagítsák. A javaslatokat természetesen leírással, indokolva,
illetve lehetőség szerint fénykép vagy
egyéb melléklettel érdemes ellátni.
Végezetül jómagam vázoltam elkép-
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zeléseimet az értéktár megfogalmazására, összeállítására vonatkozóan, mely
reményeim szerint egy olyan közös
munkával elkészített gyűjtemény lesz,
mely mind tartalmában, mind üzenetében új minőséget fog képviselni, és
nem csak a helyi turisztikai ismeretterjesztés zászlóshajója, hanem az akali
öntudat erősítője is lesz.
TB
(Az ötleteket személyesen az Értéktár
Bizottság tagjaihoz, Hudák Józsefné Éva
nénihez, Pálmüller Józsefhez, vagy Törő
Balázshoz juttassák el, illetve küldhetik a programbalatonakali@gmail.com
email címre)
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PROGRAMSOROLÓ FEBRUÁR–MÁJUS
Állandó foglalkozásaink:
Nyugdíjas torna: kedd, csütörtök
15:00-16:00, gyermekjóga: szerda,
17:00-17:45, fitness: szerda 18:00-19:00,
jóga: csütörtök 17:45-19:00, teremfoci
(március végéig): péntek 17:00-18:00
Zánka.
Gazdafórum: február 23., szombat,
15 óra.
IX. AKALI GAZDAFÓRUM. A Balatonakali Történelmi Szőlőhegyek Borút
Egyesület szervezésében, Balatonakali
Önkormányzata támogatásával immár
kilencedik alkalommal ismét szakmai
tájékoztatót tartunk helyi és környékbeli
szőlő-, bortermelőknek.
Helyszín:
Művelődési
Ház
Balatonakali, Petőfi u. 2. (a vasútállomás felett).
Időpont: 2019. február 23., szombat
15 óra
PROGRAM
15.00 Regisztráció. Köszöntő: Koncz
Imre polgármester.
15.10 Az Akali Borút Egyesületről.
Mörk András alelnök.
15.15-15.45 A szőlő-bortermelés
tapasztalatai a 2018-as évjáratban. Mörk
András, a
NAIK Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet Badacsony, képviseletében.
15.45-16.15 A kisüzemi bortermelésről… Vendégeink: Baloghné Király
Mónika elnök, Karl Lajos hegybíró
Balatonfüred-Szőlős Hegyközség.
16.15-16.25 Szünet.
16.25.-17.00 A szőlő növényvédelme, a BASF technológia ismertetése.
Horváth Edit területi képviselő.
17.00-17.15 Borok palackozása,
palackozás előtti kezelése. Scher Zoltán
Interker-Wein munkatársa, Szentantalfa.
(Termékbemutató.)
17.15 Bormustra, a 2018. évjáratú
borok kóstolója, büfé a Borút Egyesület
kínálásával.
Minden szőlő-bortermelés iránt érdeklődőt szívesen látnak a szervezők a gazdafórumra.
A részvétel ingyenes!
Támogatóink a NEA-KK-18-SZ0083 és a NEA-KK-18-M-0306 pályázat
alapján: Nemzeti Együttműködési Alap,
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Fórum a fenntartható fejlődésről:
március 5., kedd, 14 óra
Fórum a fenntarthatóságról, a Magyar
Innováció és Hatékonyság Nonprofit
Kft. szakmai közreműködésével, a

Művelődési Házban. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében, a fenntarthatósági célok
támogatásának érdekében a fenntartható
fejlődés fórumok alapvető célja a klíma
alkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló energiahatékonysági
tevékenységek lakossági szintű ismereteinek és feltételeinek kialakítása, ahol a
MI6 által fejlesztett és kivitelezett oktatási program biztosítja a fórumok magas
szakmai minőségét és hatékonyságát.
A fenntartható fejlődés fórumokon
érintjük az energiatudatosság és energiatakarékosság, fenntartható település,
épületenergetika, megújuló energiaforrások, fenntartható közlekedés, helyi gazdaságfejlesztés, hulladékmentes háztartás témaköreit.
A klímaváltozás mérséklését segítendő energiahatékonysággal kapcsolatos
szemléletformálás és a lakossági oktatási
programunk kidolgozása révén bővülnek
a helyi hivatalokban dolgozók, civil szervezetek, a családok, általában a lakosság
energiafelhasználással összefüggő ismeretei, mely következtében javul települési szinten a klíma adaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.
I. Költségkímélő, energiahatékonysági praktikák
Hazai kutatások szerint a háztartások
közel 20%-ában – mely főként a pályázat
célcsoportját érintik –, az energiaszámlák felemésztik a jövedelem nagyjából
egyharmadát. A képet tovább árnyalja
a KSH jelentése, amely szerint a létminimum környékén élők fogyasztásában
folyamatosan nő a háztartási energiára
fordított kiadások részaránya. Oktatási
programunk az alacsony jövedelemmel
rendelkező háztartásoknak is segítséget
kíván nyújtani energiaszámláik csökkentésében néhány egyszerű, az energiamegtakarítást szolgáló praktika/ismeret
elsajátításával.
II. Pénzügyi kalauz otthoni energiahatékonysági beruházások megvalósításához.
A „Költségkímélő, energiahatékonysági praktikák” c. programunkban az
egyszerű spórolási ötleteken túl szükséges a kevésbé költséges és drágább
beruházások bemutatása is. Ahhoz, hogy
egy kis jövedelmű háztartás, akár egy
kisebb beruházást megvalósítson, a döntés meghozatalához szükséges annak
elsajátítása, hogy egy adott háztartás ki

tudja kalkulálni a várható energia költségek csökkenését, ezáltal a beruházás
várható megtérülését is, illetve fel tudja
mérni, hogy a háztartás költségvetéséhez
mérten milyen mértékű fejlesztésekkel
érdemes tervezni.
Nőnap: március 9., szombat, 19 óra
Kedves
Lányok,
Asszonyok!
Szeretettel meghívjuk önöket és kedves
családjukat a Balatonakali kultúrházba 2019. március 9., szombat 19 órára
szervezett ingyenes Nőnapi köszöntő
műsorra!
Kérjük, maradjanak velünk a műsor
utáni hajnalig tartó, zártkörű Nőnapi
bulira, melyen DJ Mezzo Budai Gyula
retró bulijával, sok finomsággal és tombola sorsolással várjuk az ünnepelni
vágyó Hölgyeket és Urakat!
Báli belépők igényelhetők Szabóné
Rummel Erikánál vagy Lampérthné
Ibolyánál, a Balatonakali hivatalban.
A rendezvény lebonyolításához köszönettel fogadjuk felajánlásaikat! (Ital, süti,
tombolatárgy stb.)
Március 15-i megemlékezés.
Idei március 15-i ünnepi megemlékezésünkre is nagy szeretettel várunk
minden kedves akali lakosunkat, melyet
ezúttal is 15-én, 14 órától, az 1848-49es forradalom és szabadságharc emlékművénél tartunk. Idén Király Nóra énekes ünnepi összeállítását hallhatjuk, akit
Legeza Márton kísér tekerőn.
A megemlékezés során átadásra kerül
majd a „Balatonakali Tiszteleti Polgára”
elismerés is.
Horgászegyesületi gyűlés: március
16., szombat.
A focicsapat első mérkőzése: március 17., vasárnap, 15 óra Balatonszepezden.
Mag-Tár-Házi találkozás Csányi
Vilmos etológussal március 22., péntek, 18 óra.
Tavaszi szemétszedés: március 23.,
szombat, 10 óra.
IX. Akali Bor Napja Mandulavirágzáskor március 29-30. péntek-szombat
I. hétvége.
Mandulatündér futóverseny március 30., szombat, 10 óra.
A nevezés várhatóan lapzártánkkor
zárul, az esetleges fennmaradó, megüresedő helyekről az esemény facebook
oldalán találnak további információt.
Helyszíni nevezés nem lesz!
Futamok, távok: 500 m gyerekfutam,
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5 km (örömfutam), 10 km és FM (chipes
időméréssel).
Nevezési díjak: Gyerekkör: 3300,Ft; 5 és 10 km: 4400,- Ft; Félmaraton:
5000,- Ft.
Rajtcél állomás: Balatonakali Strand.
Rajtcsomag osztás: 10:00 órától
12:30-ig.
13:00 órakor indul a gyerekfutam. Itt
nincs díjazás, csak az éremért futnak,
nem korosztályos, nevezhető: 4-12 éves
korig.
13:20-kor tombola húzások 25 db
5-10 000,- Ft-os díj, és a fődíj: Tom Tom
GPS óra.
13:50-kor bemelegítés a fő futamokra
(5, 10, FM).
14:00 órakor futamindítás – mindenki
egyszerre rajtol: 5 km, 10 K, FM (a chipeket a Watchman adja).
Díjazások: az 5 km-es örömfutamon
nincs díjazás, befutóérmet adunk. A 10
km és az FM távon az első 3 abszolút
befutó éremakasztót és egyéb díjakat
kap szponzori felajánlással.
Díjátadók: a 10 km-es táv befutóinak
15:10-kor (szintidő nincs). Az FM távon
16:30-kor (szintidő nincs, de szeretnénk,
ha 17:00 óráig mindenki beérne).
IX. Akali Bor Napja Mandulavirágzáskor április 5-6. péntek-szombat II.
hétvége.
Horgásztalálkozó április 13., szombat.
Húsvéti játszóház április 18., csütörtök, 15 óra.
Májusfa állítás április 30., kedd.
Tavaszi túra május 11., szombat.
Akalifornia futóverseny május 18.,
szombat, 16:30-22:00.
Gyermeknap május 26., vasárnap.

Májusfa kitáncolás május 31., péntek 19 óra.
Rendkívüli hír!
IX. Akali Bor Napja Mandulavirágzáskor 2019. március 29-30., április
5-6.
„Idén Akaliban két hónapig virágzik a mandula!”
Azok közül, akik gyakrabban böngészik településünk honlapját, talán már
többeknek szemet szúrt, hogy az idei
bor napja mandulavirágzáskor elnevezésű rendezvény két hétvégén is megrendezésre kerül… és valóban, a hír igaz,
nem elírás!
Az elmúlt évek sikeres rendezvényein
felbuzdulva, valamint a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén két hétvégén is nyitott pincék várják a Fenye- és
Les-hegyre kirándulókat.
A program mindazonáltal a szokásos mederben zajlik majd, elöljáróban:
mindkét pénteken a szakmáé, ismeretterjesztésé a főszerep, hisz előadások zajlanak a szőlő-bor, a mandula, valamint a
helyi értékek témakörökben.
Március 29-én, pénteken nyitnak
kiállításaink, melyek során ezúttal a
Mencshelyi Csipkeverő Hagyományokat
Ápoló Baráti Kör alkotásait, és Nesó
Sándor, a népművészet mesterének
pásztorfaragásait csodálhatjuk meg a
Művelődési ház nagytermében, illetve
a Mag-Tár-Házban. Ezek mellett a helyi
szőlészet és borászat tárgykultúrájának
felvillantása, továbbá a Balaton-felvidéki
szőlőhegyeket bemutató fotótárlat teszi
még színesebbé a rendezvényt. Persze
ezúttal sem maradhat el a mandulás sütemények versenye sem!
Ahogy fentebb írtuk, mindkét szombaton a szokásos módon a nyitott pincéké
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a főszerep, ám a második hétvége szombatján mindez új kísérő rendezvényekkel
is bővül, méghozzá előreláthatólag majd
a Nagymocsár területén (a Hóvirág utcai
közkúttól a Fenye-hegyre tartó út jobb
oldalán önkormányzati kezelésben lévő
füves területen) zajló solymász, valamint
pásztorkutya bemutatókkal (melyben a
kutyák még birkaterelési ügyességükről
is tanúbizonyságot tesznek), melyeket
természetesen igyekszünk úgy időzíteni,
hogy azokat vagy a szőlőhegyre menet,
vagy onnan hazafele tartva útba ejthesse
a borozni vágyó közönség is.
A második hétvégén a Nemzeti Park
szakértő felügyelete mellett akali gyermekek segítségével, egy remek kis természetvédelmi program zajlik, ugyanis
a Fenye-hegyen fészkelő gyurgyalagok
lakóhelyéűl szolgáló partfalat fogjuk
megtisztítani, megújítani, hogy a hamarosan visszaérkező színpompás madarakat otthonos körülmények fogadják.
A szombati napot – április 6-án –
településünk lüktető faluközpontjában,
a termelői piac standjaival körülvett Fék
Üzletház szomszédságában kialakított
téren kívánjuk megkoronázni egy operett előadás keretében.
Bízunk benne, hogy mind a helyi
lakosok, mind a hozzánk látogató érdeklődők tetszését el fogja nyerni a program
két hétvégessé bővítése, bízunk a jó időben és a sok-sok mandulavirágban!
TB
A rendezvény a NEA-KK-18-SZ0083, a NEA-KK-18-M-030, valamint a
HUNG-2018/5095 azonosítójú pályázatok támogatásával valósul meg.

LEVENDULA HÍRCSOKOR
A Magyar Kultúra napja
A Magyar Kultúra napi megemlékezést ebben az évben is a Művelődési
Házban tartottuk, a Levendula Nyugdíjas
Klub meghívására jöttünk össze, hogy
felidézzük a száz éve elhunyt Ady Endre

életét, és munkásságát. A zenés betétekkel színesített összeállítást Kovács
Ágnes készítette, Varga Imréné Irénke
néni pedig meglepetés verssel állított
emléket a költőóriásnak.
Kötetlen beszélgetéssel folytattuk a

programot, ahol szó került többek között
a veszprémi Petőfi színház Ádámok,
és Évák rendhagyó előadásáról, helytörténeti vonatkozású témákról, MagTár-Házunk múltjáról, közösségi életben
betöltött szerepéről.

Irénke néni szaval A magyar kultúra napi összejövetelen
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Lomtalanítás: május 6-10.
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Az elmúlt években kialakított
rend helyett az ÉBH Nonprofit
Kft. megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem közterületről,
hanem előzetes egyeztetést követően, évente egy alkalommal,
ingyenesen házhoz menő rendszerben 2 m3-es mennyiségigszállítja el a lomhulladékokat.
A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az ingatlanhasználó
a lomhulladékait összegyűjti,
kerítésen belül elhelyezi, és egy
meghatározott időpontban, az
ingatlanhasználó jelentétében
Társaságunk munkatársainak átadja.
Lomhulladék: háztartásokban,
normál háztartási mennyiségben
keletkező, olyan nagy darabos,
ami nem fér bele a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe pl.
bútor, ágybetét, kerékpár, szőnyeg, babakocsi, kerti bútor.
A természetes személy ingatlanhasználók részére az ingyenes házhoz menő lomtalanítási
szolgáltatást az alábbi módon és
feltételekkel nyújtjuk:
A szolgáltatást csak az az ingatlanhasználó veheti igénybe,
aki rendelkezik közszolgáltatási
szerződéssel és díjtartozása nem
áll fenn.
A szállítási napot (munkanap)
Társaságunk az ingatlantulajdonosok felé postai úton meg-

BEKE köszönet

Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület
nevében szeretnénk megköszönni támogatásukat, hogy egyesületünk részére a
2017. évi szja 1%-ot átutalták! Az átutalt
összeg: 26 405 Ft.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is
támogassák egyesületünket!
az Egyesület vezetősége
k

Az Alapítvány Hírei

Előzetes tavaszi túránkhoz és
pünkösd előtti szomszédolásunkhoz: A Balatonakaliért Támogatási

küldött tájékoztatóban jelöli
meg. Társaságunk munkatársai
a lomtalanítás napján 7-15 óra
között végzik a lomhulladékok
átvételét. A hulladék átadásánál
személyesen szükséges jelen
lenni az ingatlantulajdonosnak
vagy meghatalmazottjának.
Előzetes egyeztetés nélkül, közterületre kihelyezett lomhulladékot nem szállítjuk el. A 2 m3
feletti lomhulladék mennyiség
esetén a többlethulladékot térítési díj ellenében konténerben
tudjuk elszállítani. A többlet
lomhulladék elszállítás díjáról
és módjáról az Ügyfélszolgálaton az időpont egyeztetésekor
tudunk információt adni.
A következő hulladéktípusok
nem minősülnek lomhulladéknak, ezért a lomtalanítási szolgáltatás keretében nem áll módunkban ezeket elszállítani. Az
alábbi tájékoztató segítségével
szeretnénk segítséget nyújtani a
hulladékok megfelelő elhelyezésében:
A lomhulladékok gyűjtése során
NEM ADHATÓK ÁT az alábbi
hulladékok
Gumiabroncs hulladék: a gumiabroncsok az autószervízekben
a gumik cseréjekor leadhatók.
Veszélyes hulladék (festékek,
lakkok, permetszerek stb.):
egyeztetett időpontban a Fűzfői
Közalapítvány csapata és segítőink nagy
szeretettel hívnak mindenkit május 11-én
szombaton, hagyományos tavaszi falukerülő túránkra, melynek keretében ezúttal
a dörgicsei Becce-hegyet célozzuk meg!
Túránkon segítségünkre lesz egy kedves ornitológus barátunk is, aki a séta
útvonalán élő madárfajokkal, valamint
a területen elhelyezett madárodújainak
ifjú lakóival ismertet majd meg minket.
Június 1-jén, szombaton 10 órai indulással idei szomszédolásunk alkalmából a „szembe szomszédos” Szemesre
látogatunk! Rendhagyó programunkra

Hulladékégető Kft-hez, térítés
díj ellenében beszállíthatók (elérhetősége: info@fuzfoiegeto.
hu, + 36 88 589960)
Zöld hulladék: A zöldhulladéka
Balatonfüredi Regionális Komposztáló Telepen elhelyezhető
Balatonfüred, Aszófői út (hrsz
087), nyitva tartás: H-P: 7-15,
ápr. 1-től nov. 30.-ig szombaton
8-12 (saját beszállítással).
Építési-bontási hulladék: az
Aszófői úti volt hulladék lerakó
területén Balatonfüred, Aszófői út (hrsz 087), nyitva tartás:
H-P: 7-15, ápr. 1-től nov. 30.-ig
szombaton 8-12, térítési díj ellenében elhelyezhetők 1 tonna
mennyiségig (saját beszállítással).
Gyógyszer hulladék: hulladékká
vált gyógyszereket a gyógyszertárakban leadhatók.
Települési szilárd hulladék:
a rendszeres hulladékszállítás alkalmával hulladékgyűjtő
edényből vagy Társaságunk
emblémájával ellátott zsákban
elszállítjuk.
A házhoz menő szelektív hulladék elszállítása rendszerében
gyűjtött papír, PET, üveg, stb.
hulladékok elszállítása a szolgáltatás keretében megoldott,
lomtalanítás során ezen hulladékok nem kerülnek elszállításra.
minden kedves akali lakosunkat nagy
szeretettel várunk, ismerjük meg somogyi szomszédainkat, akik szintén nagyon
várják érkezésünket!
Hajóra fel!
Részletek a későbbiekben!
TB
A programok az „EFOP-1.3.5-16 –
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL, AKALI EGYÜTT”
elnevezésű pályázat keretében valósulnak meg.
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Disznóvágás januárban

Január 12-én ismét összegyűlt kis
falunk apraja-nagyja, hogy együtt sikerre vigyük rendezvényünket, a januári
disznóvágást. Az összeszokott böllér- és
főzőcsapat tagjai mellett új arcokat is
üdvözölhettünk, akik bátran próbálták
ki magukat egy-egy feladatban. Készült
hurka, kolbász, sültek a finom hússzeletek, főtt a húsleves és a toros káposzta,
reggelire ismét finom májat és sztrapacskát kóstolhattunk és friss húsból készült
délutánra a hamburgerbe való húspogácsa is. A nap folyamán folyamatosan
érkeztek a vendégek, akik az éppen
frissen elkészült ételekből válogathattak
és nem jöttek üres kézzel, finom süteményeket kóstolhattunk. A helyi ifjúsági
klub látta el vendégeinket forralt borral
és náluk lehetett a sütikínálatot is végigkóstolni, Nagy Tamásék császármorzsát
kínáltak desszertként. Fiatalabb vendégeinket forró teával vártuk, aminek

utánpótlásáról Kovács Ágnes gondoskodott. Este 5 órára már szép számú
vendégsereg várta a teremben a vacsorát, amit élő cigányzene kísért végig.
A vacsora után következett a sütemények díjazása, több kategóriában, majd
a tombolahúzás, amelynek fődíját – egy
egész sonkát – Nagy Pistiék vihették
haza. Sorsolásra került sütnivaló hurka,
kolbász, háj, kocsonyaalap, füstölt áru.
Reméljük, függetlenül attól, hogy nyertek-e, jól szórakoztak mindannyian.
Szeretnénk köszönetet mondani segítőinknek, támogatóinknak, akik nélkül ez
a rendezvény nem sikerült volna: a böllércsapat tagjainak: Hosszú Richárdnak,
Hosszú Péternek, Bánó Zoltánnak,
Kovács Józsefnek, Ther Zsoltnak, dr.
Cseke Péternek, Czaun Istvánnak,
Takács Ferencnek, Czaun Gábornak,
Duna Tibornak. Levesfelelősünknek:
Jankó Lászlónak. „Főzőasszonyainknak”

és segítőinek: Tóthné Czaun Terinek,
Dunáné Czaun Anettnek, Szánti
Andreának, Antal Zsuzsának. A finom
resztelt máj, sztrapacska és császármorzsa készítőinek: Nagy Tamásnak és
Nagyné Viktóriának. A hatalmas mennyiségű dinsztelt káposzta leszállítóinak és a
tálalásban nyújtott segítségükért: Sümegi
Istvánnak és feleségének Terikének. A
készre sütésben nyújtott segítéségéért:
Szegvári Tibornak. A „benti háttér csapatnak”, akik végig segítették munkánkat: Kovács Ágnesnek, Kovács Rékának,
Törő Balázsnak, Vági Violának, Konczné
Rédling Anikónak, Sokhegyi Ágotának.
Köszönettel tartozunk az önkormányzati dolgozóknak, aki rendezték a helyszínt, sátrat állítottak a rendezvényre és
egyenként mindenkinek, akiket név szerint nem említettünk, de felajánlásával,
munkájával segítette rendezvényünket.
Horváth Anett
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labdarúgó csapatunk hírei

A 2018-2019-es bajnokság tavaszi szezonjának tervezett
menetrendje:
Kérjük Önöket, Titeket, szurkoljunk együtt, előre a bajnoki
címért! Hajrá, Akali!

BALATONSZEPEZD ÖKSC–BALATONAKALI SE.
2019. 03. 17. 15:00 Balatonszepezdi Sportpálya (elmaradt
mérkőzés!)
BALATONAKALI SE–BALATONSZEPEZD ÖKSC. 2019.
03. 23. 15:00 Balatonakali Sportpálya.
MONOSTORAPÁTI SE–BALATONAKALI SE. 2019. 03.
31. 13:00 Monostorapáti Sportpálya.
NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE–BALATONAKALI SE.
2019. 04. 07. 16:30 Nemesgulácsi Sportpálya.
BALATONAKALI SE–TAPOLCA ÖFC. 2019. 04. 13.
16:30 Balatonakali Sportpálya.

BALATONEDERICS SC–BALATONAKALI SE. 2019.
04. 21. 14:00 Balatonedericsi Sportpálya.
BALATONAKALI SE–DÖ-ME SE. 2019. 04. 27. 17:00
Balatonakali Sportpálya.
NEMESVITA SE–BALATONAKALI SE. 2019. 05. 01.
10:00 Nemesvita Sportpálya.
BALATONAKALI SE–ZÁNKA SC. 2019. 05. 04. 17:00
Balatonakali Sportpálya.
LESENCEISTVÁND-UZSA SE–BALATONAKALI SE.
2019. 05. 12. 14:00 Lesenceistvánd-Uzsa Sportpálya.
BALATONAKALI SE–ZALAHALÁPI ISE. 2019. 05. 18.
17:00 Balatonakali Sportpálya.
KÁPTALANTÓTI LKE–BALATONAKALI SE. 2019. 05.
26. 17:00 Káptalantóti Sportpálya.
BALATONAKALI SE–RÉVFÜLÖP NKSE. 2019. 06. 02.
17:00 Balatonakali Sportpálya.

A farsangi csapat
karácsonyi finálé

Ifjú lakosunkat köszöntöttük

Koncz Imre, polgármesterünk Szabó Hubánál járt látogatóban. Hogy ki is
Szabó Huba? Legifjabb lakosaink egyike. Legifjabb, hiszen 2018-ban született; és kis családja is a legifjabb családok egyike, hiszen 2018-ban költöztek
Balatonakaliba, a Dörgicsei utcába.
A két kisgyermekes család egy régi házat vásárolt meg, és lépésről-lépésre
újítgatja azt fel. Huba és nővére Janka is segítik a munkálatokat, ottlétünkkor
is érdeklődve, mosolygósan, kedvesen fogadták a néhány éve szokásba hozott
kisbabás köszöntést.
Úgy tűnik, az utóbbi időben több kisgyermekes család is otthonra lelt településünkön, reméljük, nem lankad a kedv, és egyre több babát mutathatunk be
önöknek újságunk hasábjain.

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 faluüzemeltető 06-20/9577-246
Kéri Katalin települési főépítész:
csütörtök 9.00-12.00-ig.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-87/444-527-es
telefonszámon vagy a
foepitesz@balatonakali.hu email címen.
PROBIO BALATONFÜREDI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633
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: 12:30-16:00, kedd: 8:00-11:30, szerda:
zárva, csütörtök: 8:00-11:00, péntek: 12:00-15:00,
szombat: zárva
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: Gerencsér Péter
rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169
POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok
06-30/621-2378
VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

Fék Üzletház – Fék Kávéház és Étterem: Március 7-én Torkos csütörtökön
a napi étlap 50% kedvezménnyel, plusz minden sütemény 30% kedvezménynyel lesz kapható. Március 8-án, Nőnapon minden süteményt 30% kedvezménnyel kínálunk.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Halálozás
Búcsúzunk Vincze Gyulánétól, nyugodjon békében.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: február 24., vasárnap 11 órakor (közgyűléssel), március 24., vasárnap 11 órakor.

Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről. F. k.: Dr. Szabó Sándor.
Szerkesztőség, fotók: Ihász Csilla, Kovács Réka, Törő Balázs
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255.
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: Iglói János.
E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

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: 6-19-ig, V: 6-16-ig
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-V: 10-21-ig
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00,
vasárnap: 6,30-10,00

