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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nem volt hiába
a hosszú várakozás
2017-ben, több hónapos előkészítő
munkát követően adta be pályázatát
önkormányzatunk, a TOP-1.4.1-16-VE12017-00010 kódszámon nyilvántartott,
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra. Talán a következők szerinti megfogalmazás lenne a
közérthető: Az önkormányzati óvoda
fejlesztésére beadtunk egy pályázatot,
közel két és fél éve.
Mit is tartalmaz a beadott igényünk
műszakilag?
– A teljes épület külső nyílászáróinak
cseréjét
– A teljes épület födém szigetelését
– A teljes épület külső hőszigetelését
– Vizesblokk felújítása, mozgáskorlátozott illemhelység kialakítását
– Mosdó helység teljes felújítását
– Belső burkolatok cseréjét
– Kerítés felújítást
– Napelemes rendszer telepítését
– Füves minisportpálya építését
– Locsolórendszer kialakítását
– Belső járda építését
– Növényültetést
– Belső festést.
A fentiekben vázlatosan felsorolt,
bemutatott építési tevékenységek mellett, eszközbeszerzést is építettünk be
a pályázati anyagunkba, a következő
eszközökre: kültéri játékok, összezárható fektetők, matractartó állvány, kerti
árnyékoló rendszer, tv, projektor, laptop,
kerékpár, mini cd berendezés, vetítővászon, többféle szőnyeg, tornaszőnyeg,
sporteszközök, roller, futóbicikli, fejlesztő játékok, könyvek, zeneszerszám,
hangszer, szekrények, fényképezőgép,
alkotó játékok, számítógép, terítők, textíliák, törölközők.
Nem ez az első alkalom, amikor forráshoz próbáltunk jutni, annak érdekében, hogy a képviselő-testület és a
falu lakosai számára az egyik legfontosabb feladat az óvodai nevelés technikai
feltételein jelentősen javítani tudjunk.
Azzal mindannyian tisztában vagyunk,
hogy Balatonakaliban, az óvodai ellátást
biztosító óvónők, dadus a legjobb tudá-

sa szerint, magas színvonalon végzik
munkájukat. A gyermekeink jó helyen
vannak az akali óvodában! Viszont azt
is mindannyian szeretnénk, hogy még
szebb körülmények között teljen fiatalságuk ezen meghatározó időszaka.
Az elmúlt időszakban nem sikerült
nagyobb mértékű forrást szereznünk az
ingatlan felújítására. Mindezek ellenére
polgármesterségem alatt, az önkormányzat mindenkori költségvetése, mindig
biztosította az összes szükséges kiadáshoz a forrásokat. Gyermekeinknek soha
nem kellett semmiben sem hiányt szenvedniük.
Hosszas várakozással töltött idő elmúltával, a Pénzügyminisztérium Regionális
Fejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkársága, ez
év január 21-én arról tájékoztatott, hogy
68 946 874,- Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte meg pályázatunkat.
A Balatonakali Napköziotthonos
Óvoda fennállása óta soha nem részesült ilyen mértékű állami támogatásban.
Ebből kifolyólag megépítése óta soha
nem volt ilyen lehetősége az épület és
udvar, korábban vázolt nagymértékű fejlesztésének.
Az elért siker érdekében sokan sokat dolgoztunk. Ezúton tolmácsolom
Balatonakali lakóinak nevében a települési elismerést Ihász Csilla pályázatíró,
Tulman Renáta pénzügyi vezető kolléganőimnek, az előkészítés hosszú folyamatában részt vevő tervezőknek, műszaki
tanácsadóknak, pályázat előkészítésében
közreműködő minden külső segítőnek,
vállalkozásnak.
Boldogsággal tölt el a tény, hogy ilyen
mértékű fejlődés elé nézünk. Feledteti a
sok kellemetlen magyarázkodást, hogy
miért is nem a település saját forrásait költjük az ovinkra, miért várjuk a
pályázati forrást, mint valami messiást.
Azt gondolom, hogy mára mindannyian
értjük, miért volt fontos ez a várakozás.
Méltó ajándékot prezentált az önkormányzat pár főből álló pályázati munkaszervezete, az idén 25 éves fennállását
ünneplő óvodánknak, az oda járó mindenkori gyermekeknek és a szülőknek
egyaránt.
Miután kellőképpen megéltük a saját

boldogságunkat, már kezdhetjük is a
további, nem kis mértékű előkészületeket a kivitelezés előkészítésére. A teljes
szükséges dokumentáció ellenőrzése,
hiányzó tervek, dokumentumok előállítása, közbeszerzési eljárás előkészítése.
Sajnos, azzal mindenképpen számolnunk
kell, hogy a két és fél éve megtervezett
költségek mára már nagyot emelkedtek.
Persze úgy gondolom ez nem jelent
problémát. Majd azt szívesen hozzáteszi a település. Az eredeti pályázaton
több mint másfél évre terveztük a teljes
projekt megvalósulását. A tervezett mérföldkövek megváltoztatását követően,
jelen időben is szükségünk lesz erre.
Természetesen, ez minden érdekelttől kellő fegyelmet követel meg!
Számítanunk kell arra, hogy lesz egy
időszak, amikor mindenképpen át kell
helyeznünk az óvodai nevelést, ideiglenesen, egy másik, rendelkezésünkre álló
helyszínre, például a Művelődési Házba.
(Milyen jó, hogy van egy másik használatba vont közösségi terünk is.) Ez által
az ottani rendezvényeket kell korlátoznunk arra az időre. Természetesen erről
minden érdekelt szülő kellő időben értesülni fog. Egyelőre ez még messze van!
Úgy vélem, hogy ebben minden településünkön élő, józanul gondolkodó
ember partner lesz. Hiszen már az elmúlt
10 évben is sok mindenben voltak partnereink. Több útfelújítás, épületfejlesztés
időlegesen bosszúságot okozhatott, de a
végeredmény minden esetben feledtette a
bosszúságot. Az itt élő és üdülő tulajdonnal rendelkező közösség összetartásának
is köszönhetően, Balatonakali jelenleg
is a legjobb úton halad előre. A jelen
tervezett fejlesztésnek is köszönhetően,
egyre élhetőbb települést építünk. Csak
biztatni tudok mindenkit, hogy tegyünk
érte közösen, ahogy eddig is tettük!
Isten éltesse sokáig a 25 éves
Balatonakali Napköziotthonos Óvodát!
Koncz Imre polgármester
k
Siker a Magyar Falu
Programban is
Nagy örömömre szolgál, hogy beszámolhatok a kedves olvasóknak egy újabb
sikerről. Az előzmények 2019. augusztusáig érnek vissza. Arra az időszakra,
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amikor magyar települések nagy részén
gőzerővel zajlott a választási kampány.
Természetesen Balatonakalit is érintették ezek a szelek és voltak nálunk is,
akik a propagandával töltötték az idejüket. Nekem viszont nem volt időm kampányolni, hisz kötött a beadási határidő
a Magyar Falu Program pályázatai kapcsán. Tovább bonyolította a helyzetet,
hogy pályázatos kolléganőnk – akire
mindig számíthatok, jómagam és a település egyaránt – azon a pár napon, az
előkészítési időszakban, régóta várt szabadságát töltötte.
Mindent összevetve mégis azt kell
mondanom, hogy most is volt érteleme
a munkámnak. Mire a beadáshoz érkeztünk már Csilla ismét erősítette a csapatot. Két pályázatot sikerült beadnunk:
– Önkormányzati tulajdonú utak felújítása MFP-ÖTU/2019. 24 676 858,- Ft
igénnyel.
– Temető fejlesztés (ravatalozóra)
MFP-FFT/2019. 30 000 000,- Ft igén�nyel.
Az utóbbit sajnos elutasították, viszont
az útfelújítási pályázatunkat támogathatónak ítélték meg a teljes igényelt összeg
tekintetében.
A település vezetése már régóta halad
azon koncepció mentén, melynek értelmében különös figyelmet kell fordítani
azon települési területek fejlesztésére,
melyek sok itt élő számára teremtenek
jövedelmet közvetlen vagy közvetetten.
Egy ilyen fontos terület a települési
strand. Már 2017-ben is tudtunk több
mint 30 M Ft támogatást szerezni közvetlen a strandi fejlesztéseinkre, és jelenleg is dolgozunk egy nagy pályázaton.
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Ezt a koncepciót erősítette a strandra
vezető Balaton utca közelmúltbeli teljes
felújítása is, és a jelen megnyert forrás is
illeszkedik a fejlesztési sorozathoz.
A Magyar Falu Program keretei közt
megnyert közel 25 M Ft támogatásból a
Strand utcát és a csatlakozó parkolókat
lesz módunk újjá varázsolni. A projekt
jelenlegi állása szerint a Balaton utcától
a Strand utca nyugati felén lévő 288/1
hrsz. ingatlan nyugati végéig tervezzük
a felújítást. A támogatási összeg erre ad
fedezetet.
A műszaki tartalom tekintetében ezen
a területen teljes aszfaltozást hajtunk
végre. Az utca keleti végén a strand bejárat közelében a parkolók térkő burkolatot
kapnak. Mozgáskorlátozottak számára
kijelölt parkolót alakítunk ki. A szegélykövek végig cserélve lesznek, kezeljük
a vízelvezetést, új táblák kerülnek ki, és
némi zöldterület rendezés is része lesz a
fejlesztésnek.
A kivitelezés ütemezésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom
az érdekelteket és a lakosságot. Ha az
önkormányzat februári testületi ülésén
kiválasztja a kivitelezőt, akkor várhatóan
a szerződéskötést követően, márciusban
elindulnak a kivitelezési munkálatok. A
befejezési határidő június legelejére van
előirányozva. Természetesen a kivitelezési időszakban az ott lakók számára
biztosítva lesz az átjárás, viszont lesz
pár olyan nap – erről a kivitelező előre
tájékoztatja az érintetteket – amikor le
lesz zárva az utca.
A fejlesztés egyik fontos célja, hogy a
Balaton Kiemelt Üdülőövezetében folyó
ádáz versenyben, településünk egy kicsit
előbbre lépjen. Balatonakali, ezen fejlesztés következtében ismét egy kicsit
többet ad az idelátogatóknak, egyben
komfortosabbá, élhetőbbé teszi a települést a lakosság számára.
Koncz Imre polgármester
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k
Hírek
a gyógyszerellátásról
Értesítem a lakosságot, hogy rengeteg próbálkozásunk ellenére sem tudjuk megoldani a korábban jól működő
fiókgyógyszertár újraélesztését. Ennek,
sajnos egy nagyon egyszerű, rajtunk
kívülálló oka van. A régi tulajdonos
eladta a Balatonfüreden lévő Marina
Gyógyszertárat, aminek része volt a
Balatonakaliban lévő fiókgyógyszertár.
Az új tulajdonosnak nincs gyógyszerésze, aki a nyitvatartási időben itt tudna lenni. A jelenlegi jogszabály szerint
a teljes nyitvatartási időben kötelező
a gyógyszerész jelenléte, nem elegendő a gyógyszertári asszisztens. Mivel a
múltban az előző tulajdonos idejében,
már volt egy olyan alkalom, amikor a
tiszti főgyógyszerész, valami jóakaró
bejelentése okán eljárt a gyógyszerész
pár órás távolléte miatt, így az új tulaj
nem meri felvállalni a gyógyszerész
esetleges hiánya miatti kockázatot. Egy
esetleges következő incidens a számára
rengeteg profitot hozó füredi gyógyszertár működését is veszélybe sodorhatná.
Ennek tudatában, egy számunkra kedvezőtlen, racionális döntés hozott a Marina
Gyógyszertár tulajdonosa. Visszaadta a
Balatonakaliban lévő fiók működését.
Személy szerint is próbáltam megtenni mindent, hogy gyógyszerészt szerezzünk. Az Önkormányzat felajánlotta az
ingyen szolgálati lakást is az esetleges
megoldás sikerének érdekében, továbbá
a teljes bérleti díjtól is eltekintenénk,
de sajnos ez sem bizonyult elegendőnek. A SZOTE-n hirdetést helyeztünk
el melynek értelemében gyógyszerészt
kerestünk a tihanyi és a balatonakali
fiókgyógyszertárakban alkalmazotti státuszban ellátandó feladatellátásra. Dr.
Kovács Zalán gyógyszerész úr, a Marina
Gyógyszertár Kft. új tulajdonosa alkal-
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mazta volna és fizette volna a bérét, ha
valaki jelentkezik. Egy jelentkező sem
volt a végzősök között, aki a felajánlott
ingyen szolgálati lakás +400 ezer Ft-os
nettó fizetésért felhívott volna, hogy
érdeklődjön. Ez azt jelenti, hogy minden
végzősnek Szegeden is ennél jobb helye
van.
A probléma orvoslására Dr. Balla
György háziorvosunk próbált gyógyírt
találni. Mivel a doktor úr számára elvi
kérdés a betegek gyors, szakszerű ellátása, és ennek a mai világban elengedhetetlen részei a gyógyszerek, így maga
vállalt plusz feladatot az alap gyógyszerellátás biztosításában. Mint ahogy
tudjuk mindannyian, a doktor úr a körzete becsületes ellátása mellett, nagyon
sokszor éjszakai ügyeletet is ellát, így
feladata van bőven. Ennek ellenére úgy
ítélte meg, hogy egy úgynevezett kézi
gyógyszertárral enyhíteni tud az ellátási
gondok nehézségein.
A gyógyszertároló szekrény és hűtő
legyártatását és beszerzését településüzemeltetőnk megoldotta. A szükséges
engedélyek és néhány alapgyógyszer
már doktor úr rendelkezésére állnak,
így elindulhat az alap gyógyszerkészlet,
ilyen formában történő forgalmazása.
Reméljük, hogy ezen intézkedéssel
valamelyest megoldódik a gyógyszerellátás nagy része. Természetesen, amen�nyiben a kedves olvasók közül bárki
az önkormányzat számára, eddig nem
ismert információval rendelkezik az ügy
jobb megoldására, az kérem, jelezze. Ha
látókörünkbe kerül egy olyan gyógyszerész, aki olthatatlan vágyat érez arra,
hogy a Balatonakaliban lévő fiókgyógyszertár gyógyszerésze legyen 5–10 évig,
akkor a jelenlegi helyzetet újra kell
értékelni.
Koncz Imre polgármester
k
Benzinkút kérdés
A legtöbben már nem emlékszünk
arra, hogy pontosan mikor volt utoljára üzemelő benzinkút Balatonakaliban.
Abban viszont szinte mindannyian egyet
értünk, hogy szükség lenne rá, még
akkor is, ha egyre jobban terjed az úgynevezett hibrid, vagy akár teljesen elektromos működésű autók népszerűsége.
Mai tudásunk szerint még sokáig szükség lesz benzinkutakra, hisz a drágább,
elektromos üzemeltetést a lakosság túl-
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nyomó többsége nem engedheti meg
magának. Mindamellett az sem elhanyagolható, hogy jelenleg még nagyon
messze állunk attól a technikától, hogy
olyan elektromos gyorstöltő rendszer
legyen az utakon, ami kiszolgálná az
igényeket.

Fotó: Nagy R.
A korábban Áfor, majd azt követően
MOL benzinkút megszűnését követően, kénytelenek vagyunk a szentantalfai,
révfülöpi, nagyvázsonyi, vagy valamelyik balatonfüredi kutat használni. Ez
igazán akkor kellemetlen, ha éppen füvet
nyírunk és csak öt liter benzinre lenne
szükségünk.
2010-ben volt egy vállalkozói kezdeményezés, melynek az eredménye
lehetett volna egy új üzemanyagkút,
Balatonakali nyugati határánál. Az ötlet
azóta sem valósult meg, az önkormányzat pedig folyamatosan kapja a jelzéseket, hogy a lakosságnak szüksége lenne
erre. Mára megállapítható, hogy a korábbi vállalkozói szándék nincs belátható
időintervallumon belül. Így aztán, ha a
település szeretne eleget tenni az efféle
elvárásoknak, akkor magának kell megoldani az ellátást.

Elsősorban azt kell tisztázni, hogy
pontosan mi az elvárása a település
lakosainak, vagy pontosabban mondva a
demokrácia elvén, a meghatározó többségnek. Ezt csak úgy lehet biztonsággal,
igazságosan megállapítani, ha felmérjük
az igényeket. Nem gondolunk semmiféle
népszavazásra. Viszont kívánatos lenne
egy közvéleménykutatást tartani. Ez a
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kutatás akkor lehetne hiteles, ha mindenki, akinek van véleménye, (akár támogató akár ellenző) kinyilvánítaná azt.
Aki pedig nem nyilvánítana véleményt,
annak a számára közömbös az ügy, ezt
is tiszteletben kell tartani.
Jelen Akali Hírek belső oldalában
található egy lap, melyen két személynek van lehetősége véleményt nyilvánítani. Az A/4-es lapot középen el kell
vágni kétfelé, így két külön leadható lap
keletkezik. Amennyiben további lapra
van szükség, mert többen vannak a családban, akkor a hivatalban (Balatonakali,
Kossuth u. 45.) Meretei Anikó igazgatási
és szociális ügyintéző kollégánknál lehet
igényelni. Fontos, hogy minden állandó
Balatonakali lakhellyel rendelkező, 18.
életévét betöltött állampolgár véleményt
nyilváníthat.
Mindenki csak egy lapot adhat be!
A véleményeket szintén a hivatalba
kell eljuttatni az emeleti folyosón lévő
gyűjtődobozba, vagy kitöltve, aláírva,
lefényképezve e-mailben az igazgatas@
balatonakali.hu címre, legkésőbb 2020.
március 15-ig.
Milyen lehetősége van ma a településünknek töltőállomás építésére?
A lehetőségeink erősen korlátozottak.
A településrendezési eszközök pontosan
meghatározzák azt, hogy Balatonakali
közigazgatási területén, mely építési
övezetben helyezhető el üzemanyagtöltő
állomás. Egyetlen ilyen terület van, ami
jelenleg az önkormányzat tulajdonában
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áll. Ez pedig a Balatonakali 190/2 hrsz.
ingatlan, ami a Dörgicsei út, a 71-es főút,
valamint a Sági utcához vezető, főúttal
párhuzamos, jelenleg használaton kívüli,
Vt3 övezeti besorolású terület. Ennek a
területnek is leginkább a Dörgicsei út
felőli része.
Amennyiben – annak ismeretében,
hogy csak ezen az egy helyen lehet töltőállomás –, a többség támogatni tudja
a benzinkút létesítésének elvi ötletét,
akkor lehet tovább haladni az ügyben.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy jelenleg még csak az információk begyűjtése
van folyamatban. Információk a lakosságtól, információk az esetleges üzemeltetés lehetőségeiről, bekerülési költségekről, megvalósulás időtartamáról,
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szükséges engedélyekről. Amennyiben
a lakosság körében bárminemű kérdés megfogalmazódik, amit jelen rövid
információ nem tartalmaz, akkor kérem,
keressenek személyesen, hisz mindan�nyiunk számára fontos, hogy ha építünk,
akkor azt a helyi igények kiszolgálása
érdekében tegyük, lehetőleg minél több
információ birtokában.
Koncz Imre polgármester
k
Munkalehetőség!
A nyári szezonra keresünk a strandra
diákmunkásokat az alábbi munkakörökbe:
– vízibicikli kölcsönző, jó fizikummal
rendelkező fiú, angol, és/vagy német
nyelvtudással,
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– pénztáros, 18 év feletti, angol, és/
vagy német nyelvtudással,
– napozóágy kölcsönző.
Kovács Ágnes strandgondnok
k
LAKOSSÁGI ÉS SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
2019. október 16. és 2020. áprilisi
14. között pénteki napokon történik a
lakossági szemétszállítás a településen.
Szelektív hulladék: minden hónap harmadik hét kedd, ezek lesznek a szállítási
napok: február 18., március 17., április
21. A szolgáltatási területen a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként a Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
honlapján a hulladékszállítási menetrend
menüpont alatt megtekinthető.

BALATONAKALI SPORTEGYESÜLET HÍREI
A 2019-2020-as bajnoki szezon tervezett tavaszi menetrendje. Várjuk kedves
szurkolóinkat, hajrá, Akali!
Zalahaláp - Balatonakali 2020. március 14. 12:00
Balatonakali - Balatonederics 2020.
március 21. 15:00
Nemesvita - Balatonakali 2020. március 29. 10:00
Balatonakali - Lesenceistvánd-Uzsa
2020. április 11. 17:00
Balatonszepezd - Balatonakali 2020.
április 19. 17:00
Balatonakali - Nemesgulács-Kisapáti
2020. április 25. 17:00
Monostorapáti - Balatonakali 2020.
május 3. 14:00

Balatonakali - Diszel 2020. május 9.
17:00
Révfülöp - Balatonakali 2020. május
17. 17:00
Balatonakali - Tapolcai Öregfiúk
2020. május 23. 17:00
Káptalantóti - Balatonakali 2020.
május 31. 17:00
Balatonakali - Dörgicse-Mencshely
2020. június 7. 17:00.
Lapzártakor érkezett a hír a sportegyesület részére: 200 000.- Ft pályázati támogatás, melyből egy új garnitúra
mezt vásárol magának az egyesület.
Törő Balázs

„ÚJ ÉV – ÚJ KEZDET”
Akár ez is lehetne Óvodánk új szlogenje!
Idei év első szülői értekezletére, nagy
örömhírrel érkezett településünk polgármestere.
Az önkormányzat által beadott óvoda fejlesztési pályázat pozitív elbírálást
nyert.
Itt szeretnénk mindazoknak a munkáját megköszönni, akik a pályázatírásban
részt vettek!

Nem is érkezhetett volna jobbkor a
hír, hiszen ebben az évben 25 ÉVES lesz
óvodánk!
Sok feladat és hosszú út áll még
előttünk, amelyben az Szmk maximális
támogatást ígér, hiszen nagyon fontos
lesz az összefogás!
Szülői munkaközösség nevében:
Réfi-Nagy Alexandra,
Nagy-Siklósi Viktória
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Januári disznóvágás Balatonakaliban

Ismét eltelt egy esztendő, január második hétvégéjén, immár kilencedik alkalommal vehettünk részt falusi disznóvágáson. A szervezőcsapat már decemberben
készült a rendezvényre, a balástyai Böllérnapi disznó legfinomabb részeit füstölte,
hogy a tombolán gazdára találjanak majd.
A böllér- és főzőcsapatban régi és új
segítőket köszönthettünk. Böllércsapatunk
már kora reggel nekikészülődött, hogy
időben az asztalra kerülhessenek a finomságok: Hosszú Richárd, Hosszú Péter,
Hosszú Gyula, Czaun Gábor, Czaun Zsolt,
Duna Tibor, Ther Zsolt, Kovács Balázs,
Czaun István, Tóth László, Takács Ferenc,
Kovács József, Bakonyi Ádám. Rekordidő
alatt szétbontották a malackánkat és indulhatott a különböző részek feldolgozása.
Idén párhuzamosan két csapat dolgozott
azon, hogy a hurkák, kolbászok és a frissensült szeletek időben a sütőlapra kerülhessenek és a napközben érkező vendégeket mindig friss kínálni való várhassa.
A frissensülteket Hosszú Péter, Fazekas
Marci és Diószegi Zoltán sütötte és kínálta
az érdeklődőknek. Czaun István évek óta
a forróvíz, a rizsfőzés és a hurkaabálás
felelőse, neki köszönhetően minden időben rendelkezésre áll a böllércsapat és a
főzőmesterek számára.
A konyhasátorban új főzőmestert
köszönthettünk, idén Szegvári Tibor
vállalta a leves főzést és a disznótoros
káposzta elkészítését. Jó hangulatban és
gyorsan készültek az üstben a finomságok,
dr. Palásthy Julianna, Antal Zsuzsanna és
Lampérthné Ibolya szorgosan dolgoztak
a keze alá. Délután, amint a hurkák és
kolbászok sütésre alkalmassá váltak, Tibor
tálcaszám vitte az óvodai konyhára sütni
azokat, hogy frissen sülve tálalhassuk a
vendégeknek a nagyteremben.
Időközben a zenekar is megérkezett,
meglepetéssel készültek, első zeneszámukként a Happy Birthday-t játszották
el dr. Balla György háziorvosunknak,
aki akkor ünnepelte a 60. szülinapját és
éppen a kiülő alatt falatozott a családjával. A jelenlévők is sorra koccintottak
erre a kerek évfordulóra a doktor úrral.
A délután és este folyamán folyamatosan játszották a népi nótákat, a közönség
nem egyszer dalra is fakadt, láthatóan jó
hangulatban énekeltek egymással.
Este 17 órára vártuk a kultúrház termébe vendégeinket, ahol a leves és káposzta feltálalása után mindenki eldönthette,
mit szeretne még megkóstolni a melegen

tartókban feltálalt finomságokból, saját
kezűleg állíthatta össze a disznótoros
vacsorára valót.
Mire mindenki jóllakott, a zsűri is dönteni tudott a süteményversenyre benevezett sós és édes sütemények díjazásáról.
Dr. Palásthy Julianna képviselő adhatta
át a díjakat és gratulációkat a nyerteseknek. Idén is finomabbnál finomabb, és új
süteményeket kóstolhatott a zsűri többi
tagjával együtt, nem volt egyszerű dolguk,
hogy rangsorolják a benevezett édességeket.
Ezután következett a tombolahúzás,
ahol idén először Balástyáról hazahozott,
Tóth László és Vági Gyula bácsi által
már felfüstölt disznótoros csomagokat is
kisorsoltunk. Emellett húsleves alapokat,
kocsonyacsomagokat, hurka- és kolbászcsomagokat és a fődíjat, egy egész füstölt
sonkát sorsoltunk ki. Idén Czaun Gabi
bácsi volt a szerencsés nyertes, aki hazavihette a főnyereményt.
A korábban már említett személyek
mellett a képviselő-testület nevében szeretnénk köszönetet mondani:
– Az akali ifjúsági klubnak, akik már
hagyományosan főzik a forralt bort a rendezvényen, és mindenkit meginvitálnak
egy pohárra. A bort külön köszönjük a
Nivegy-völgyi Péringer Antalnak és pincészetének.
– Tóth Bélának, Sümegi Istvánnak és
feleségének, akik a párolt káposztákat felajánlották a disznótoros kiegészítőjeként.
– Kovács Ágnesnek, aki a háttérben
segít, fáradhatatlanul főzi a teát, kávét és
mindig tudja, hogy mit hol találunk.
– Kovács Rékának, aki egész nap kínálta a vendégeket, fogadta a süteményeket.
– Balatonakali önkormányzat fizikai
állománya dolgozóinak, közmunkásainak,

akik a sátorállításban, berendezések szállításában, vízellátásban és a végső rendrakásban segítettek.
– Minden balatonakali háziasszonynak,
akik egész nap frissen hozták a süteményeket, amikkel napközben és este is megkínálhattuk a vendégeket.
– A napközbeni és esti terítésnél felszolgált borok és pálinkák „beszállítóinak”.
– Kiss Józsefnek, aki 4 disznó belsőségeit és csontját ajánlotta fel főzési alapanyagnak.
– Fazekas Andrásnak, aki közel 50 kg
hurka alapanyagot ajánlott fel.
– A kultúrház konyhai háttércsapata
tagjainak, akik az ételek felszolgálásában,
a mosogatásban és a rendrakásban segítettek: Sümeginé Papp Teréznek, Sümegi
Istvánnak, Konczné Rédling Anikónak,
Ihász Csillának, Sokhegyi Ágnesnek,
Jankóné Vági Violának és Nagy-Siklósi
Viktóriának és minden szorgos segítőnknek.
Horváth Anett
A süteményverseny helyezettei:
Sós:
1. helyezett: Vági Viola rágcsái
2. helyezett: Köményes sajtos Bakonyi
Istvánnétól
3. helyezett: Felvidéki kolbászos-sajtos
Sümegi Terikétől
Édes:
1. helyezett Ivanics Ildikó csokis sütije
2. helyezett : Krémes kocka Bakonyiné
Kovács Marikától
3. helyezett: Kókusz kocka Sümegi
Terikétől
Különdíj:
Szabóné W. Bori sajttortája
Dr. Palásthy Julianna a zsűri elnöke (zsűri tagok: Kristóf Lilla, Gömöri
Ferenc).
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PROGRAMSOROLÓ

Február
15., szombat 19 óra Férfinap – Chilie
buli a művelődési házban.
18., kedd 18 óra Ökokör a Mag-TárHázban
29., szombat 15 óra Gazdafórum a
művelődési házban.

Március
7., szombat 19 óra Nőnap – DJ Herczeg Szilárd
13/15. Nemzeti ünnep – egyeztetés
alatt.
14., szombat 10 óra Horgászegyesületi
gyűlés a művelődési házban
27., péntek 18 óra Mag-Tár-Házi
Találkozások a Mag-Tár-Házban
28., szombat 9 óra Szemétszedés a
településen.
Április
3-4., péntek, szombat Akali Bor Napja
Mandulavirágzáskor
9., csütörtök Húsvéti játszóház a
Művelődési Házban.
Program előzetesek,
ajánlók
X. Akali Gazdafórum
Immár tizedik alkalommal kerül
megrendezésre Balatonakaliban, a
Művelődési Házban 2020. február
29-én, szombaton 15 órai kezdettel a
Balatonakali Történelmi Szőlőhegyek
Borút Egyesület szervezésében és a
Balatonakali Önkormányzat támogatásával, az Akali Gazdafórum.
Tervezett programunkból:
Polgármester urunk, valamint alelnökünk köszöntő beszéde után először
a 2019-es év szőlő-, bortermelésének
tapasztalatairól hallhatunk a NAIK
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
badacsonyi munkatársának tolmácsolásában.
Ezt követően Müller Gábor a Világi
Winery borásza mutatja be a hallgatóknak a Dél-Szlovákiai Borvidéket, színesítve előadását a borászat borainak
kóstolójával.
Majd a szőlő növényvédelmét két
nézőpontból is szemléljük. Egyfelől a
BASF technológiáról, másik oldalról
pedig a biotermesztésről hallhatunk előadásokat.

A fórumon bemutatkozik Steierlein
Imre Borászati Szaküzlete is Szentjakabfáról.
A találkozót várhatóan 18 óra körül a
Borút Egyesület tagjainak kínálásában,
büfével és a 2019-es borok mustrájával
zárjuk.
Erre, az immár jubileumi rendezvényre, szeretettel várnak a szervezők minden
szőlő-bortermeléssel foglalkozó gazdát,
valamint az e téma iránt érdeklődőt.
A részvétel ingyenes! (A programváltoztatás joga fenntartva!)
Müller Istvánné
k

Ökokör –
Út a hulladékcsökkentés
felé, pólóból kenyeres
zsák készítése
Mikor azt halljuk, hogy lassan több
műanyag lesz vizeinkben, mint hal, hogy
hetente egy bankkártyányi műanyagot
eszünk meg, hogy az ivóvíz is mikroműanyagokkal szennyezett, akkor felmerül
a kérdés, hogy hogyan és mit tehetünk
ez ellen?
Hogyan kezdjünk hozzá a „hulladékmentes” életmódhoz? Mik az első
lépések?
Az Ökokör első találkozóján – február
18-án kedden, 18 órától a Magtárház
emeletén – egyrészt ezeket a kérdéseket járjuk körbe, másrészt hasznos
tippeket és praktikákat oszthatunk meg
egymással a témában. Emellett a kézműves kedvűek készíthetnek kinőtt pólóból
kenyeres zsákot! Ehhez kérünk mindenkit, hogy egy kinőtt, már nem használt
(lehetőleg tiszta) pólót hozzon magával! Az Ökokör – Akali, Dörgicse facebook csoport pedig várja új, lelkes, tenni
vágyó tagjait!
Sinkovics Csenge
k
MAG-TÁR-HÁZI
TALÁLKOZÁSOK
Március 27., péntek 18 óra
Hogyan neveljünk, éljünk felelősen,
boldogan anyaként, nőként, emberként?
Vendég: Szekeres Adrien, énekesnő,
édesanya.
Műsorvezető: Tibenszky Moni Lisa,

újságíró, Felelős Szülők Iskolája alapítója.
A program a felelős szülői attitűdökről,
munka-magánélet egyensúlyáról, időbeosztásról, iskola-tanulás, motiváció-büntetés, online-offline témákról szól. A
beszélgetés érinti Szekeres Adrien, énekesnő, gyermekkorát, elveit, véleményét
a harmonikus család titkáról.
Harangkoncert
A besnyői Szironta Együttes a tavasz
folyamán Balatonakaliba látogat harangkoncertjével. A koncert megvalósítására
2020. március 1. és 2020. június 21.
közötti időszakban kerül sor a szabad
kapacitás függvényében. A Szironta előadásában elsősorban klasszikus zeneművek, indulók, keringők szólalnak meg,
Magyarország legnagyobb – és európai
szinten is ritkaságnak számító – hangszerparkján, amerikai kéziharangokon és
melodychimeokon.
k
Giro d’ Italia 2020. –
május 11., hétfő
CSATLAKOZZ!
Számos áthaladó futó és kerékpár
verseny olykor zaklató, zavaró jelenléte mellett idén településünket egy
európai, de inkább világszintű kerékpár
verseny is érinti. Rózsaszínbe öltözik
majd az ország, fesztiválhangulat, felvezető gépjármű karavánok, több órás
teljes útlezárások jellemzik majd az
eseményt országszerte, a Hősök terétől
Nagykanizsáig.
Reméljük, hogy településünk nem
a bosszankodók sorát szaporítja majd,
de egyemberként a program mellé áll,
melyre vonatkozóan háttér információkkal folyamatosan segítik önkormányzatunkat a szervezők.
Kérjük, akinek ötlete, részvételi szándéka van, és tenni szeretne azért, hogy
abban a pár percben ránk figyeljen a
világon akár 80 millió ember(!) a kamerákon keresztül, tartson velünk, segítse
a helyi szervezőket, töltsön velünk egy
Giro-s napot, egy rózsaszín pikniket a
71-es főút mentén! Várjuk érdeklődésüket, ötleteiket ismert szervezői elérhetőségeinken, e-mailben, személyesen,
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ennek ismeretében szervezünk egy február-márciusi összejövetelt, ahol tovább
ötletelgethetünk…
k
Balatonakali
Bor és Zene Fesztivál
kiemelt programjai
Rendezvénynaptárunkat már december elején összeállítottuk a civil szervezetek, lakosság bevonásával. A naptár,
programok ismeretében januárra több
szabadtéri színpadi program is kirajzo-
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lódott; jelenleg biztosra tudjuk ígérni
már a Pannon Várszínház Hair előadását (augusztus 8., szombat), valamint a
Budapest Bár nagykoncertjét (augusztus
21., péntek). Természetesen, amint a
részleteket is látjuk, közzétesszük azokat.

Ihász Csilla

Elérhetőségeink:
Települési programszervezés
MAG-TÁR-HÁZ
Balatonakali, Révész u. 2.
Tel.: 87/655-858
programbalatonakali@gmail.com
program@balatonakali.hu
Programajánlók, képgalériák, eseménynaptár: www.balatonakali.hu
Balatonakali Fesztivál, Balatonakali
Önkormányzat

Lezajlott programjaink

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 százhúsz
éve született, és 50 éve elhunyt Fekete István
életét, és munkásságát. A film részlettel, felolvasott mű részletekkel színesített összeállítást
Kovács Ágnes készítette, Varga Imréné Irénke
néni pedig személyes hangú megemlékezéssel
tisztelte meg a Magyar Kultúra napját.
Kötetlen beszélgetéssel folytattuk a programot, ahol szó került a jelenlévők Fekete
István olvasmányélményeiről, a Tüskevár
helyszíneiről. A megemlékezésen megtisztelt
bennünket jelenlétével Hudák Józsefné, Éva
néni, a Magyar Kultúra Lovagja, településünk
Tiszteleti Polgára.
K.Á.

Mikulásnapi rendezvényünk vidám gyerekekkel

A karácsonyi műsor egy részlete

A disznóvágás nehéz feladataitól a finomságok készítéséig
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Méltó összefogással, meghitt pillanatokkal sikerült a település karácsonyi ünnepségét feledhetetlenné tenni. A szereplők,
kísérő és fuvarozó szülők önzetlen, alázatos munkáját, idő- és energia ráfordítását ezúton is nagyon köszönjük!

Gratulálunk a fánksütőknek, forraltbor főzőknek, valamint a házigazdáknak is a sikeres rendezvényhez!
Fánkkirálynő: Sokhegyi Erika, édes borkorcsolyák versenyének 1. helyezettje Harmati Pál-Honti Ilona duó,
sós borkorcsolyák első helyezettje: Sokhegyi Erika.
A borfőző verseny 1. helyezettje: Fodorvin Pincészet, különdíj: Balogh Pince, közönségdíj: Forralt Bor-Csi csapat.
(Csapatunk a KultúrBorBár aranyminősítéssel szerepelt.)

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 számítanak a
támogatásra:
Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Számlaszám: 1174806920017455 Adószám: 18921124-1-19.

Balatonakaliért Erdélyi Kör
Egyesület 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 47. Számlaszám: 1208300200154689-00100008
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!

A „Balatonakaliért” Támogatási
Közalapítvány Kuratóriumának valamint a működését ellenőrző Felügyelő Bizottság tagjainak 2019. november 30-án lejárt a megbízatása.
Új tagok vagy a régiek újraválasztása a Képviselő-testület feladata. A
testület legutóbbi ülésén ez meg is
valósult, az alábbiak szerint:
Felügyelő Bizottsági tagok lettek:
Biczó Anna, Jávor Péter, Takácsné
Smidák Éva.
A Kuratórium esetében a korábbi tagok közül Barabás Borbála és
Ther Bence más elfoglaltságuk miatt
lemondtak a tisztségükről. Munkájukat ezúton is nagyon köszönjük!
Tagok: Antal Zsuzsanna, Jankóné

Vági Viola, Törő Balázs, Nagy-Siklósi Viktória, Sinkovics Csenge.
A megbízatások 4 éves időtartamra szólnak.
Személyi változások mellett némi
anyagi gyarapodásról is beszámolhatunk. A már sokat emlegetett főtér
felújítása projektre vonatkozóan támogatási igényt nyújtott be a közalapítvány a kőburkolat cseréjére vonatkozóan, mely kérelemre még 2019.
év végén pozitív elbírálás érkezett,
így jelenleg az elszámolás folyamatában a 3 748 490 forintos támogatás
felhasználására vonatkozó kiﬁzetési
dokumentáció összeállításán dolgozunk.
BTKK

Közalapítványi hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés:

Szívből gratulálunk Prohászka-Végh Annamária és Prohászka Géza kisfiához,
Gergelyhez, sok örömet, boldogságot kívánunk a családnak!
Halálozás:
Búcsúzunk Horváth Imrétől és Csereklyei Jánostól, nyugodjanak békében!

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: december 22. 11,00 óra, 25. 14,00 óra, január 19. 11,00 óra

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, Sörös Zoltán
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 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
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: 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
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
NYITVA TARTÁSA
H-Sz: 6-18, V: 6-14 óráig
Fék ABC nyitva tartás januártól
H-Sz.: 6-18, V.: 6-14 óráig
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-P: 10-20, Szo: 8-21, V: 8-20 óráig
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

