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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2020 karácsony
Érdekes karácsony előtt állunk.
Balatonakali életében mindig közösségi esemény volt a karácsony. Évről
évre úgy éltük meg az ünnepeket, hogy
december 22-én közösen részesei voltunk egy gyönyörű, mondhatni nagy
családi eseménynek. Lelkes amatőr színészek, profi műsorával tisztelegtünk
az ünnep alkalmával mindazoknak,
akik részesei a település aktív közösségi életének. Idén ebben a formában
nem tudunk ünnepelni. Sajnos, nem lesz
módunk gyönyörködni abban, hogy egyegy helybéli milyen módon brillírozik
saját szerepében a színpadon, a mi boldogságunk érdekében.
Mindezek ellenében úgy gondolom,
cseppet se búsuljunk, hisz kiváló színészeink meg fogják találni az alkalmat,
hogy a jövőben ismét elkápráztassanak
bennünket. Megteremtik a lehetőséget
nekünk egy másik alkalommal, hogy
ismét állva, vastapssal köszönjük meg
munkájukat, az arcunkra csalt mosolyt
és néha könnyeket.
Jelen helyzetben talán az a legfontosabb feladatunk, hogy egészségesek maradjunk mindannyian. Ne csak
magunkra, hanem mindannyiunkra
vigyázzunk! Vegyünk erőt magunkon és
tartsuk tiszteletben azon embertársaink
elvárását is, akik egy kicsit jobban tartanak a veszélyektől. Ne jelentsen senkinek gondot, hogy felvegye a maszkot
ott, ahol kell. Persze véletlen se essünk
abba a hibába, hogy rettegve kuporgunk
a szoba sarkában, várva a legrosszabbakat.
Tudatosan ügyelnünk kell arra, hogy
minden egyes nap folyamán magasabb
legyen azon órák száma, melyeket boldogságban, szeretetben, örömmel töltünk
el, mint azoké, amikor szomorkodunk,
kesergünk vagy mérgelődünk. Hogy is
lehet ezt a gyakorlatban kivitelezni?
Nagyon egyszerű. Mindenekelőtt menjünk szabadlevegőre naponta többször.
Sétáljunk sokat, hisz Balatonakali és a
környék egyaránt gyönyörű. Főzzünk
finom, egészséges és különleges ételeket, talán még a csoki is megengedett
kis mértékben, vagy egy pohár bor, de
az csak a javából. Néha kapcsoljuk ki a

televíziót és egy napra felejtsük el a híradót. Beszélgessünk szeretteinkkel, hisz
ezt már úgyis elfeledtük.
Éljük meg úgy az előttünk álló, korábban általam érdekesnek nevezett karácsonyt, hogy a jelenlegi helyzetet a jó
oldaláról nézzük. Idén nem kell minden
este a falukarácsonyra készülni. Nem
kell a háziasszonyoknak pucolni az ablakokat, mosni a függönyöket, mert jönnek
a vendégek. Csak akkor kell nekiállni, ha
lesz erre energia, de akár januárban is jó
lesz. Úgy várakozzunk a karácsonyra,
hogy pihenjünk sokat, ne úgy kelljen
beesni a fa alá, mint ahogy tettük ezt
az elmúlt évtizedek rohanásában. Hogy
igazán át tudjuk élni karácsony ünnepét,
le kell lassulnunk lélekben, munkában
egyaránt. Erre nem igazán volt lehetőségünk a korábbi években. Az egészségünk megőrzésének ez is elengedhetetlen része.
A családok minden tagja jobban fog
örülni egy olyan férjnek, aki nem december 24-én este teszi le a munkaeszközét,
egy olyan anyának, aki nem kötényben,
árkos szemekkel rogy le az ünnepi asztalhoz, elfelejtett főzőkanállal a kezében
és persze olyan csemetéknek, akik nem
az online oktatás égisze alatt tönkre játszott PC elől pattannak fel a harmadik
kérésre, hogy talán vacsorára odaérjenek
a közös asztalhoz.
Szóval úgy néz ki, hogy idén a szükség megteremti azt az állapotot, amikor a
szűk családi körnek meglesz a lehetősége arra, hogy meghitt, közös karácsonyi
vacsoránál ünnepeljenek. Férj borosta
nélkül, ingben, aki rácsodálkozva veszi
észre, hogy ott ül az asztalnál a feleség,
aki ezúttal nem, mint háziasszony szerepel a darabban, hanem inkább, mint
nő. És nem is akármilyen! Gyermekek,
akik most kivették a merőkanalat anyjuk
kezéből, mert mostanra rájöttek, hogy
nekik is van néha egy kis feladatuk.
Használjuk ki ezt az alkalmat, ha
már egyszer így alakult! Amennyiben
egészségünk van, akkor ne keressünk
semmi kifogást arra, hogy miért is nem
így teszünk, mert igazán nincs valós
kifogás! Éljük meg mindannyian boldogságban 2020 karácsonyát!
k

Kedves Akaliak,
Nyaralótulajdonosok!
Békességben, boldogságban, szeretetben és nem utolsó sorban egészségben eltöltött karácsonyi ünnepeket
kívánok Önöknek! Kívánom, hogy minden család számára 2021-ben egy olyan
esztendő jöjjön el, amikor minden régi
vágyunk valóra válik, miközben feledve
az összes megszorítást, újra öleléssel,
kézfogással köszönthetjük egymást!
Koncz Imre polgármester
k
Mandulavirág Strand

Harmadik alkalommal nyert el támogatási forrást a települési önkormányzatunk a Kisfaludy Program keretei közt.
Még ugyan a cikk írásakor nincs a
kezünkben a támogató okirat, viszont
a kiíró hivatalos oldalán már megjelent
a támogatottak felsorolása. Korábban
108 M Ft és 34 M Ft támogatást ítéltek
meg, ez alkalommal pedig a jelen kiírás
legmagasabb pályázható összegét, ami
30 millió Ft.
Az évek során kidolgozott fejlesztési koncepció mentén haladunk előre,
figyelembe véve az éppen aktuális kiírás
adta lehetőségeket. Az elmúlt pályázati
ciklus forrásaiból teljesen megújítottuk a
két vizesblokkot és egy külön forrásból
hamarosan befejeződik a csúszda felújítása is. A legújabb projekt keretei közt,
új burkolatot kap az egyetlen megmaradt
régi járdafelület a büfék előtt, és vele
együtt a járda melletti balesetveszélyes
csapadékvíz elvezetőt is kicseréljük. A
strand főbejárat felőli részének kialakítjuk a komplett automata öntözési rendszerét, és némi informatikai fejlesztéssel
folyamatosan üzemelő, honlapunkon
elérhető webkamera rendszert építünk
ki azon vendégeink számára, akik rá
szeretnének tekinteni a vízre, mielőtt
elindulnak strandolni.
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Amint megkapjuk a támogató okiratot, elindíthatjuk a kivitelezési munkák
versenyeztetését, hogy minél előbb neki
tudjunk állni a kivitelezési munkáknak. Szerencsére a Magyar Turisztikai
Ügynökség megszívlelte az előző körnél tett javaslatomat és nem tavasszal,
hanem már a szezon után, ősszel kiírták
a pályázatot. Ez megteremti a lehetőségét minden érintett önkormányzat számára, hogy végre időben elkészüljenek
a tervezett kivitelezések Balaton szerte.
Természetesen még ebben az esetben
is kockázati tényező, hogy találunk-e
megfelelő kivitelezőt a feladatok szakszerű elvégzésére, a rendelkezésünkre
álló határidőig. A beadott pályázatunk
értelmében, tavasszal be kell fejezni a
kivitelezési munkálatokat.
Amennyiben terveink megvalósulnak,
úgy ismét egyet lépünk felfelé a strandok
színvonalát mutató létrán. Ha a turizmus
helyzete javulni fog – márpedig erre
nagyon számítunk –, akkor jó esél�lyel indulhatunk 2021-ben a Kékhullám
Zászló minősítésért.
Koncz Imre polgármester
k
Elindult az óvodánk
felújítása
Sokan vagyunk, akik már régóta vártuk azt a pillanatot, amikor végre elindulhat a kivitelezés az óvodánál. Közel
négy éve dolgozunk több kollégámmal azon, hogy a Településfejlesztési
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Operatív Program keretei közt forrást
találjunk az akali óvoda fejlesztésére.
A TOP-1.4.1.-2016 pályázati kiírás
szerinti projekt beadásának előkészítését
kezdtük meg 2016-ban. Az előkészületi
munkák során hosszasan mérlegeltük,
hogy milyen konstrukcióban tervezzünk. Hamar bebizonyosodott, hogy a
hosszú évek statisztikai adatai alapján,
vélhetően a jövőben is a jelenlegi létszámmal számolhatunk biztonságban,
nem kell létszám növekedésre számolni. Mérlegeltük az esetleges bölcsödei
fejlesztés lehetőségeit is, viszont az igények ismeretében megállapítható volt,
hogy ott nem jók az esélyeink.
Beadott pályázatunk első körben tartaléklistára került, forráshiány miatt.
Majd több mint két év elteltével kaptunk
jelzést, hogy támogatni fogják a pályáza-
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tunkat. Ennek értelmében közel 69 M Ft
támogatásban részesültünk.
Az eszközbeszerzések mellet két csoportra szedtük az építési tevékenységeket
és e szerint folytatta le az önkormányzat
a közbeszerzési eljárást. Az első részfeladatban az épület külső és belső felújítási munkái szerepelnek, a második
részfeladatban pedig a kinti fejlesztések, mint füves sportpálya, kerítések,
járda, növénytelepítés, locsolórendszer.
November végén megtörtént a munkaterület átadása, az első részfeladatot
végző vállalkozás részére, és várhatóan
január elején munkaterületet kap a külső, főként mélyépítési munkákat készítő
vállalkozás is. Terveink szerint 2021.
májusában tud visszaköltözni az ovi a
megújult helyére.
Az óvodások addig izgalmas kaland-
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ként élik meg, hogy jelenleg a Művelődési
Ház az ovi otthona. Az önkormányzat és
dolgozói mindenben igyekeznek a kedvükre tenni gyermekeink igényeinek, és
segíteni az óvodai pedagógusok, dadus
munkáját.
Amennyiben jár is bárminemű kellemetlenséggel a felújítás, a végeredmény
mindent kárpótolni fog. Reméljük, hogy
a felújítás ismét sok évig szolgálja a
gyermekek kényelmét, és persze bízunk
abban is, hogy a méltán jó hírnevű óvodánk a fejlesztés által könnyebben tudja
tartani a már régóta megszokott magas
színvonalat, egy élhető, gyönyörű vidéki
környezetben.
Koncz Imre polgármester
k
Bursa Hungarica pályázat
hirdetménye
Balatonakali község polgármestere, a Magyarország Kormánya által a
478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § 4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, 2020. november
20-án a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatra, „A” típusú pályázatot benyújtó 1 diák támogatásáról döntött. Nem támogatott, ill. érvénytelen
pályázat nem volt. Támogatás mértéke
5000,- Ft/hó.
k
Települési
tüzelőtámogatás
A szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II. 27.) számú helyi rendelet 12. §-a
alapján, a rászorulók részére a téli fűtés
biztosításához, természetbeni ellátás formájában, ingyenesen tűzifa vagy szén
adható.
Az a személy részesíthető e támogatásban, akinek háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft),
egyszemélyes háztartás esetén 300%-át
(85.500 Ft), és ha a lakása fával vagy
szénnel fűthető. A támogatás mértéke
háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa,
vagy 4 q szén, alkalmanként. A támogatás a fűtési szezonban háztartásonként
legfeljebb 5 m3 tűzifa, vagy 10 q szén
formájában biztosítható.
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A Belügyminisztérium által támogatott, kiosztható tűzifamennyiség megérkezett az önkormányzathoz.
A szociális célú tűzifa igényeket kérjük január 15-ig leadni a hivatalban.
k
Tihanyi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjének4/2020. (XI. 09.)
számú jegyzői intézkedése
az ügyfélfogadás veszélyhelyzet alatti
rendjéről.
K IVO NAT
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein 2020.
november 10. napján 0.00 órától a személyes ügyfélfogadás szünetel!
Az ügyintézés lehetséges formái:
ELEKTRONIKUSAN és TELEFONON.
Balatonakali kirendeltség:
Koncz Imre polgármester: polgarmester@balatonakali.hu; 87/444-527.
Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető:
hivatal@balatonakali.hu; 87/544-005.
Anyakönyv.
Tulman Renáta, Resze-Teklovics Barbara: penzugy@balatonakali.hu; Pénzügy,
szemétszállításhoz zsák. 87/544-047.
Szabóné Rummel Erika: adougy@balatonakali.hu; 87/544-048.
Meretei Anikó: igazgatas@balatonakali.
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hu; 87/444-255/3-as mellék. Lakcím,
igazgatási-szociális ügyek, föld kifüggesztés, anyakönyv .
Mészáros Géza: falugondnok@balatonakali.hu; 20/957-7246. Településüzemeltetés.
Ihász Csilla művelődésszervező: program@balatonakali.hu 87/655-858.
Kéri Katalin főépítész: foepitesz@balatonakali.hu. Elérhető még csütörtökönként 9-16 óra között a 87/444-527 számon.
A halaszthatatlan és személyes jelenlétet nem nélkülözhető ügyben (pl.
anyakönyvezés) ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
A hivatalba belépni csengő és kézfertőtlenítő használatát követően
KIZÁRÓLAG SZÁJMASZKBAN lehet.
Köszönjük megértésüket!
Dr. Percze Tünde jegyző
k
Lakossági és szelektív
hulladékszállítás
2020. október 16. és 2021. április
14. között, pénteki napokon történik a
lakossági szemétszállítás a településen.
Szelektív hulladék: minden hónap harmadik hét kedd, ennek értelmében a
szállítási napok: december 15., január
19., február 16.

Január 11-ig fennmaradnak a koronavírus-járvány elleni védekezés
második ütemének szigorú védelmi intézkedései!
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Homályból a fényre
– avagy rejtett üvegfestészeti
értékünk nyomában
Az adventi időszakban talán még bensőségesebb az az élmény, melyet egyegy apró, félhomályos falusi templom
meglátogatása jelent, főleg akkor, ha
a kintről beszűrődő fény olyan színes
ólomüveg ablakokon árad be, mint amilyenek a balatonakali római katolikus
templomban találhatók.
Amilyen meghitt a hangulata, ezeknek az első ránézésre sokkal „régebbinek tűnő”, már-már historizáló hatást
keltő ablakoknak, olyan „profán” a történetük.
Profán, ám egyúttal nagyon is különös, hiszen hátterében egy, Akaliban
ma is legendás, a maga korában csillagászatinak számító lottónyeremény
áll: 1971-ben ugyanis, a Ságpusztán élő
Slemmer Ferenc lottóötöse révén több,
mint kétmillió forinttal lett gazdagabb,
melyből nem csak az összes pusztán lakó
családot támogatta, hanem Sallai László
plébánosunk javaslatára, a község római
katolikus temploma számára, húszezer
forint értékben négy darab ólomüvegablak gyártását finanszírozta.
Az ablakokon a készítőre vonatkozó
információt nem láthatunk, ám egy kis
levéltári (Veszprémi Főegyház Megyei
Levéltár) kutakodás révén sikerült fényt
deríteni arra, hogy a munkával Mohay
Attila, Budafokon ténykedő üvegfestő
iparművészt bízták meg, aki – az ezidáig
előkerült iratok tanúbizonysága szerint
– a templom búcsújára, Szent Kereszt
felmagasztalásának ünnepére készítette
el az alkotásokat.
A szentek választása feltehetően nem
véletlen: Szent Ferenc az állíttató névadó
védőszentje, kordáján (derekáról lógó
kötélen) a csomókkal, kezein stigmák.
A hazánkért könyörgő Mária alakja

inkább kötődik a két világháború közti
kánonhoz, mint a helyenként a templomokba is beszivárgó – munkás-paraszt
ábrázolásokat életre hívó – ideológiához.
Mária „feltűnése” vélhetően Slemmer
Ferenc Mária nevű feleségéhez köthető.
A hetvenes évekig befalazott, ám
az üvegablakok készítésekor kibontott kórusfeljáró ablaknyílásában az
Erzsébet-legenda került megörökítésre.
A kenyér Isten akaratából rózsává változott, így Erzsébet jósága mellett, tisztességén sem esett csorba, hiszen rokonai
nem érték hazugságon. Talán nem tévedünk nagyot, ha az Erzsébet ábrázolás mögött Ferenc valamely nőrokonát,
vagy a település megbecsült Erzsikéjét, a
plébános testvérét, azaz a Sallai Erzsébet

iránt tanúsított tiszteletet sejtjük. „Szent
László, könyörögj érettünk!” – hirdeti
a sekrestye ólomüveg ablakának felirata. Kétségtelen, Sallai Lászlónak, az
Akaliban 1934-től 1990-ig szolgáló egyházfinak tisztelete és alakja máig eleven
a falu emlékezetében, mindez szimbolikusan „szent raktára” ablakán került
megörökítésre.
A levéltári források egy másik, azóta
talán teljesen elfeledett felajánlásra is
rámutattak, méghozzá az akkoriban már
az Egyesült Államokban élő, de akali
születésű Fournier Nándor adományozására, aki Máriahegyi János, budapesti
szobrászművésszel készíttette el a templom új keresztelőkútját, 1972-ben.
Törő Balázs

Sallai László c. prépost, tb. kanonok, esperes, plébános hagyatékában található
reklámanyag az 1950-es évek első feléből. Később Mohay Attila egyedül, majd fiával
Budafokon alkotott. A Mohay-dinasztia munkásságához számos nagyszerű
ólomfoglalatú díszüveg köthető, melyek az egész országban díszítik templomainkat,
Debrecentől, Akalin át Szombathelyig.
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ONLINE PROGRAMSOROLÓ

Élő adventi kalendárium
Az idei év sok-sok nehézsége mellett új közösségi megmozdulással teszik
lakóink szebbé az ünnepvárás pillanatait.
Évek óta számos országban, számos
magyarországi településen megszervezik az élő adventi kalendáriumot. A
kezdeményezés lényege, hogy december 1-től 24-ig, épp úgy, mint a csokit
rejtő naptárban, minden nap kinyílik
egy ablak a településen is. Az ablakok kinyitása ebben a folyamatban az
ablak ünnepi díszbe, fénybe öltöztetését
jelenti, adott napra történő kivilágítását,
valamint akár az adventi naptárban egyegy adventi nap számának megjelenítését is. Mire december 24-hez elérünk
Balatonakaliban is lesz 24, erre az alkalomra, szépen kidíszített, számot viselő
ablak, esetleg udvarrészlet.
Minden évben örömmel sétálunk a
karácsonyi hangulatot sugalló utcákon,
kivilágított területeken, a sok szép karácsonyi fény mellett. Idén sétánk során
már a 24 számot is meg tudjuk keresni,
hiszen szentestéig minden szám megjelenik egy-egy helyen. Ehhez segítséget
is találnak lakóink a települési honlapon,
és közösségi oldalainkon, hiszen minden
nap 16 órakor megmutatjuk az aznapi
számot viselő ablakot, némi iránymutatással ellátva, így már azon a napon felkereshetővé válik. A kivilágítást az akcióban részt vevők minden nap 16-20 óráig
biztosítják, egészen Vízkeresztig. Ha
még nem nézte meg az ablakokat sétáljon egyet! Karácsonytól Vízkeresztig
sétálva minden szám világít!
Nagyon köszönjük ezúton is azoknak
a lakóinknak a jószándékát, igyekezetét,
akik a közösségért, a közös készülődés
öröméért velünk játszanak, készülnek
estéről estére. „Örökbefogadóink” név
szerint: Antal Zsuzsanna, Biczó Anna, Dr.
Balla György, Fekete László, Hegedűs
Nóra, Horváth Erika, Hudák Éva, Ihász
Csilla, Jánosiné Bogdán Eszter, Kovács
Ágnes, Kremer Etelka, Madarászné
Horváth Tímea, Nagy Imréné, Réfi Nagy
Alexandra, Rozgonyi Melinda, Simon
Istvánné, Simon Tímea, Sümeginé Papp
Teréz, Szabóné Watzek Borbála, Tóthné
Hegedűs Krisztina, Vári Kovács Katalin.
Ebben a nehéz helyzetben ez különösen
nagy értéket ad, az ajándék adóját és
szemlélőjét is feltölti, jó érzés keríti
hatalmába. Sétáljanak, tekintsék meg
naponta online internetes elérhetőségeink által, illetve minden vasárnap az

adventi gyertyagyújtás mellett online
vagy az Akali Tv-ben.
Kicsit „más”, de azért örüljünk,
készüljünk együtt!

Adventi vasárnapok
A templomok előtti téren gyertyagyújtás (magánúton, gyülekezést kerülve).
16,00 órakor online gyertyagyújtás és
adventi séta a település élő kalendáriumi ablakaihoz honlapunkon, közösségi
oldalainkon, 18,00 órakor pedig az Akali
TV műsorában.
Karácsonyi műsor
December 22. kedd 17.00 óra online karácsonyi műsor lesz honlapunkon,
közösségi oldalainkon, majd a szerdai adásban az Akali Tv műsorában.
A műsorban ezúttal is hagyományaink
szerint lesznek dalok, versek, köszöntő. Közreműködnek: többek között
Rábaközi Rita, Szeles József, Koncz
Imre, az idei Szent Család és még néhányan közösségünkből, a lehetőségek és
szabályozás szerint. (azaz napról napra

alakulóban). Tartsanak velünk online és
az Akali TV-n keresztül.

Január
Egyelőre a bizonytalan helyzet miatt
a 2021-es esztendőre nincs programtervezet, ahogy a lehetőségek kedvezőbbé válnak, Mag-Tár-Házunk megnyitja kapuit, de a korlátozott hely miatt,
másként alakulnak majd hagyományos
programjaink is (elmarad a disznóvágás,
férfinap és nőnap, vagy más formában
kerül megrendezésre).
Farsang tervezett időpontja: február
6. – helyszíne: Mag-Tár-Ház.
Kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat és a közösségi médiát, hirdetőinket. Felmerülő kérdéseikkel, kéréseikkel továbbra is forduljanak bizalommal
szervező munkatársainkhoz a Mag-TárHáz ismert elérhetőségein, nyitva tartása
alatt. (Szabadság: december 23.–január
3.)
Boldog Karácsonyt kívánunk!
Programszervezés
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Képes beszámoló az alapítvány őszi túrájáról

Hosszú idő után végre ismét „alapítványos” túrára gyülekeztünk az október 23-i nyáriasan meleg ünnepnapon.
Örömünkre az előzetes várakozásoknál jóval többen, több,
mint negyvenen vágtunk neki a nagyjából 12 kilométeres távnak, túlzás nélkül, kicsik és nagyok, a 88 évestől az óvodásokig,
kiegészülve egy jókora „kutyaszekcióval”.
A települést a pántlika dűlőn át elhagyva, a magyalon átvágva
(erre még visszatérünk), majd a mészkemence mellett közelítettük meg a „böcseri erdőt”, útközben rengeteg gombát és még egy
agancsot is találva.
A becseri erdész- és vadászháznál kurátortársaink jóvoltából – a vírushelyzetben szükséges higiéniai szabályok betartása
mellett – felszolgált frissítő és harapnivaló, illetve Bernát Attila,
a térségben működő Nagyvázsonyi Kinizsi Vadásztársaság hivatásos vadásza várt minket.
Atilla nagyjából húsz perces előadását – amit kötetlen kérdezz-felelek is színesített –, mindenki tágra nyílt fülekkel hallgatta, melynek során a térség vadgazdálkodásával kapcsolatban
tudtunk meg a legfontosabbak mellett sok-sok érdekességet.
A háznál elköltött piknik és beszélgetés után a Fenye- és Leshegyek közt húzódó Horog-völgyet vettük célba, melynek északi
bejáratánál készítettük el közös csoportképünket.
A százféle színben pompázó völgyön leereszkedve még
együtt mozgott a csapat, ám a Fenyén kicsit már szétszakadt a
jókedvű társaság.
Köszönjük mindenki részvételét, a rögtönzött mozgó italbolt
szolgáltatását, Attila szíves vendéglátását és lebilincselő előadását!
Mondhatnánk, soha rosszabb túrát, ám valami mégis beárnyékolta ezt a vidám őszi napot, hisz kérdésként merülhet fel, vajon
sétálhat-e még az akali közösség ezen az útvonalon a jövőben?
Aki a természetet járja, nem idegen számára az egyre gyakrabban észlelhető jelenség, a sokszor értelmetlennek tűnő bekerítési tendencia, melyet a Pántlika kastélytól északra elterülő
Magyal nevű, egykor fás legelőként funkcionáló és ma is legeltetett karsztbokorerdőben frissen tapasztaltunk.
Az épp arra jártunkkor is dolgozó kerítést építő munkások
szerint a terület lekerítését az illegális hulladékelhelyezés meggátolása indokolja és „csak” az utak környezetét érinti (…), míg
mások úgy tudják (?), hogy az óriási, nagyjából 40 hektáros
területet állattartás céljából kerítik el. Óvatosan tesszük hozzá,
hogy mindkét válasz sántít, hisz a négyzet alakú területet három
oldalról teljes egészében bekerítik, nem csak az utakat vágják át
– de a negyedik oldalon vajon miért nem gátolják meg a tartandó
állatok elszökését?
Egy szó, mint száz, sokakat foglalkoztat a kérdés, vajon mi
célt szolgál a kerítés? A kerítés, mely védett területet kerít el,
olyan megközelítőleg természetes formájában fennmaradt élőhelyet, melyet például rendszeresen látogatnak lepkekutatók,
kirándulók, a Fenyére közlekedők.
Persze, magánterületről van szó, ám az erről a területről történő kizárás is rávilágít arra a tényre, hogy az itt lakók mennyire
kiszorulnak az őket körülvevő tájból, ami ugyan egy hosszú
folyamat eredménye, ám egyúttal nagyon abszurd jelenség.
Az öncélú lekerítések (is) olyan feszültségekre erősítenek
rá, melyek nem a rendkívül összetett balatoni közösség jövőjét
szolgálják.
Írta és fényképezte: Törő Balázs, a „Balatonakaliért” támogatási közalapítvány kuratóriumának elnöke.

8 – 2020. DECEMBER
Online programok,
házhoz ment a nagyszakállú
Sajnos, a járványügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy az adventi programok,
Mikulás várás hagyományos formában
megvalósuljon. Ezért Mikulásunk online
kereste meg a szülőket, hogy gyermekeik
meglepetését, egy távolságtartó találkozást előkészítsenek. Sokan választották
azt a formát, hogy az ablakból meglesik
a Mikulást. Mások kimerészkedtek az

AKALI HÍREK

Mikulás

udvarra, utcára, hogy tisztes távolságból
találkozzanak az Öreggel. Minden akali
kisgyermek 14 éves korig megkapta
csomagját, melyet vasárnap sötétedéskor
röptetett gyalog és helyi segítő autóval
a Mikulás bácsi az otthonokba. Ezúton
is köszönjük, hogy ilyen sok rajzzal
kedveskedtetek neki gyerekek, nekünk
is megmutatta, sőt még lehet, hogy a
honlapra is felvarázsolja remekeiteket,
bár nem túl jó az „Öreg” a digitális kom-
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munikáció, technika világában… Több,
mint 70 gyermeket, 38 helyen talált meg
a kis csomag, melynek összeállításában
helyi manók is segítettek.
Köszönjük a szülők fotóit, melyekből néhányat ízelítőül itt és honlapunkon is megtekinthetnek. Reméljük Rita
néni éneklését, ringató foglalkozását is
sokan megnéztétek, megtanultátok a dalt
melyet hozott nektek, hogy jövőre majd
együtt énekelhessétek Mikuláskor!

AKALI HÍREK
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BALATONAKALI SPORTEGYESÜLET HÍREI
Kedves szurkolóink!
Csapatunk a járványhelyzet újbóli felerősödése miatt utolsó két mérkőzését elhalasztotta,
így a vártnál korábban ért véget a bajnokság őszi
szezonja.
A két elmaradt mérkőzés (Révfülöp hazai,
Dörgicse idegenben) pótlására minden bizonnyal
a tavaszi szezon elején kerül sor.
Az őszi szezonunk összességében pozitívnak
nevezhető, egyedül az Uzsa elleni hazai dön-

A „Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására” című pályázati kiírásra, FCA-KP1-2020/4-000292 azonosító számon,
„Evezzünk egy csónakban!” címmel
benyújtott pályázatunk megfelelt a

tetlen, valamint a szepezdi nagy zakó azok a
mérkőzések, ahol jobb koncentrációval és egy
kis „segítséggel” több pontot is szerezhettünk
volna.
Így a tavaszi folytatást 23 szerzett ponttal
(7-2-2) a negyedik helyen várjuk, bízva abban, és
mindent megtéve azért, hogy a dobogós helyek
valamelyikét a bajnokság végén megszerezzük!
Hajrá, Akali!
T. B.

Horgászhírek
pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért
szervezetünk 1.663.000 forint támogatásra jogosult.
A tervezet szerint 2020. augusztus és
2021. december 31. között számos horgásztalálkozó, a 2021-es napközis tábor,

horgászbál, halasnap, nyári program
megszervezéséhez kaptuk a támogatást.
Jelen helyzetben természetesen változik
a tervezet, de reméljük közösségünk,
településünk mihamarabb részesülhet a
programokból.
Sárközi István elnök

Nyitva tartások

Tihanyi Közös Önkormányzati
Hivatal
Balatonakali Kirendeltsége
ünnepek körüli munkarendek
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonakali Kirendeltségen 2020.
december hónapban az ünnepek körüli
munkarend az alábbiak szerint alakul:
2020. december 24. és 2021. január 3.
között a hivatal zárva lesz, az első munkanap 2021. január 4., hétfő.
Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető
Könyvtár
Tisztelt könyvtárlátogatók, kedves
érdeklődők!
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy a
Balatonakali községi könyvtár 2020. 11.
26-tól 12. 22-ig ügyeleti rendszerben
nyitva lesz kedd–csütörtöki napokon,
15-16 óráig.

Ezen időszakban lehetőség lesz az
alábbi e-mail címen, vagy telefonszámon előre egyeztetett könyvek átvételére, illetve a kikölcsönzött példányok
visszahozására.
Amennyiben kérdése van, kérem, hívja az alábbi telefonszámot, vagy írjon az
e-mail címre!
Kovács Ágnes: +36 20/282-6330;
bakalistrandgondnok@gmail.com.
A könyvek kiválasztásához segítségül ajánljuk Balatonakali honlapján az
oldal alján található linket, és magyarázó
leírást.
A könyvtár a hivatal zárva tartása
miatt 12. 22. és 01. 04. között nem látogatható, első nyitva tartási nap: 2021. 01.
05., kedd.
Művelődési Ház-Mag-Tár-Ház
Mint arról már értesülhettek, novem-

berben beköltözött az óvoda a Művelődési Házba, ahol az ovi épületének felújítása alatt működni fognak, várhatóan áprilisig. Így – járványhelyzettől függetlenül – ez időszak
alatt nem látogatható ez a közösségi terünk. A Mag-Tár-Ház, amennyiben lehetőség lesz a közösségi színterek üzemeltetésére, kinyitására, helyet
ad majd programoknak ebben az időszakban is.
A Mag-Tár-Házi iroda zárva lesz,
szabadság miatt, december 23., szerdától
január 3., vasárnapig.
Ez időszak alatt terembérletre sem
lesz lehetőség, mint azt korábban már
jeleztük is, a jelenlegi jogszabályok
miatt nem vehető igénybe óévbúcsúztatóra sem a Mag-Tár-Ház.
Megértésüket köszönjük.

ORVOSI RENDELÉS

Kedves Betegeink! Az ünnepek alatt változatlan formában dolgozunk! Január 04-08-ig a rendelés technikai okok miatt szünetel! Helyettes orvos: Dr. Lampert Veronika, 8245 Pécsely, Iskola
utca 181. Tel.: 06/87/445- 050. 06-70/9463-158.
HELYETTES ORVOS ELÉRHETŐSÉGE SAJÁT KÖRZETÉBEN:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Dörgicse
8:00-9:00
10:00-11:30
Kisdörgicse 9:15-9:45
Vászoly
10:00-11:30
11:45-13:15
Balatonszőlős 11:45-13:15
8:00-9:45
Pécsely
13:30-14:30
15:00-17:00 14:00-16:00 13:30-14:30
8:00-10:00
Áldott, békés ünnepet kívánunk!
Dr. Balla György háziorvos, Fehér Edit asszisztens
FOGORVOSI SZABADSÁG
Értesítem a kedves betegeket, hogy 2020. december 15-től (kedd) a rendelés szabadság miatt
szünetel. Első munkanap január 4., hétfő. Ünnepnapon nincs rendelés. Kizárólag sürgős esetben,
telefonos egyeztetést követően Balatonfüred Rendelőintézet Fogászata fogadja a betegeket.
(8230 Balatonfüred Csárda u 1. tel:87/580-886)
Dr. Hargitai Zsolt

FENYŐFA VÁSÁR

Idén a Pipacs utcai fenyőfa vásár elmarad, de a beszállító a fodrászaton
keresztül kedvezményesen kínálja fáit a balatonakaliaknak, a füredi
Vásárcsarnokban, a fodrászatban elérhető kuponon keresztül, vásárlás előtt
feltétlen kérje el kuponját. Amennyiben egy-egy napra több fenyő vásárlás is
történik településünkről, lehetőség van kiszállításra is.
(Egyedileg, vásárláskor kapnak erre választ.)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasság:
Hosszú Péter és Horváth Erika Szandra, valamint Simon Tímea és Glázer Péter
József, továbbá Hosszú Szandra és Balassa Bálint
házasságkötéséhez szívből gratulálunk!
Születés:
Szabó Máté Lajos és Watzek Borbála kislánya Ilka Zsófia.
Móró Richárd és Rigó Eszter kislánya Csenge Anna.
Gabnai Sándor és Kárpáti Sára kislánya Nóra Maja.
Gratulálunk a kis családoknak, sok boldogságot, jó egészséget kívánunk!

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: elmaradnak a vasárnapi istentiszteletek, az online térbe
kerülnek át.
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, Tilesch Attila
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

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 +36-87/444-255/3-as melléken Meretei Anikó
igazgatási főmunkatársnál.
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
MAG-TÁR-HÁZ
Települési programszervezés, Révész u. 2.
Tel.: 87/655-858
programbalatonakali@gmail.com
program@balatonakali.hu
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: Hajdú Szilárd
c. r. törzszászlós. T.: +36-70-379-2078
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
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330.
PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM
NYITVA TARTÁSA
H-Sz: 6-19, V: 6-14 óráig
Kiszállítás telefonszáma: 06-30-562-7474.
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Átmenetileg zárva!
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás:
hétfő: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, vasárnap:
6,30-10,00

