XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

2020. OKTÓBER

2 – 2020. OKTÓBER

AKALI HÍREK

XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jó évet zárt aZ akali
Mandulavirág Strand
Önkormányzatunk elmúlt 10 éves
működése során több százmillió
forintot költött a strand fejlesztésére.
Mindannyian jól tudjuk, hogy a főként
turizmusból élő településünk minden, az
ágazathoz valamely szálon kapcsolódó
lakosának közvetlenül, vagy közvetetten
anyagi hasznot hoz, a méltán kedvelt
települési fürdőhelyünk. Amikor a vendég tervezi az utazását, az egyik legfontosabb szempont a balatoni üdülés során,
hogy milyen a strand. Az elmúlt évtizedben mindig büszkék lehettünk, hisz a
strandunk az ott dolgozók, szolgáltatók
és az önkormányzati döntéshozók jóvoltából a környék legjobbjai közt volt, és
van ma is.
Az idei esztendő minden tekintetben
különbözött az előttünk álló évektől.
Nem tudtuk 2020. június elején, hogy
milyen évet fogunk zárni. A tervezés
során több volt a pesszimista gondolat,
mint a bizakodás. Bár meg kell jegyezni, hogy jó páran akként vélekedtek,
hogy az egész világra kiterjedő pandémiás helyzet okozta korlátozások miatt,
a Balatonnál sok turistával kell számolnunk. Így utólag azt kell megállapítanunk, hogy nekik lett igazuk, valóban
sokan voltak.
A rengeteg bizonytalanság miatt, idén
csak július 1-től szedtünk belépőjegyet a
strandon. Ez nagyon jó döntés volt, hisz
a korábbi tapasztalataink alapján tudjuk,
hogy a júniusi időszakban nem egyszerű
annyi bevételt szerezni, hogy fedezze a
kiadásainkat (vízimentő, orvos, alkalmazottak stb.). Döntésünkkel a strandon
belül kereskedő vállalkozásokat is segíteni próbáltuk, csakúgy, mint a szezon
eleji fürdőzőket.
A későbbi nyitás mellett további új
működést befolyásoló tényezőket kellett
figyelembe vennünk. A szokásos takarító szolgáltatás mellett, külön fertőtlenítő
munkatársat kellett alkalmaznunk, hogy
eleget tudjunk tenni maradéktalanul a
járványügyi előírásoknak. Mivel komolyan vettük az előírásokat és a vendégeinket a maximális biztonságban szerettük
volna tudni, ezért mindent megtettünk a
siker érdekében. Létszám korlátozással

kellet számolnunk, hisz az előírások
2010 főben maximálták az egyszerre a
strandon tartózkodó személyek számát.
Bizonyos szolgáltatásokat szüneteltetni
kellett, mert például a strandkönyvtárban
és gyermekjátszóban nem tudtuk garantálni az íróeszközök, könyvek, újságok,
játszóeszközök folyamatos fertőtlenítését és a másfél méteres védőtávolságot.
A vízi eszköz kölcsönző nyitva tartását
korlátoznunk kellett, mivel a bérköltségekkel is takarékoskodtunk.
Az év eleji rengeteg önkormányzati költségvetést érintő elvonás és a
bizonytalan jövőbeni helyzet következtében módosítanunk kellett az önkormányzat 2020. évi költségvetését.
Nagyságrendileg 40 M forint bevételkieséssel és további 17 M forint saját megszorító intézkedéssel terveztünk, miután
módosítottuk az eredeti költségvetést.
Közben a folyamatos pályázatainknak
köszönhetően két, a jövőnket és a strandunk minőségét nagyban befolyásoló
projektben dolgoztunk. Folyt a strandi
vizesblokkok teljes felújítása és a vízicsúszda újjá varázsolása. A vizesblokkok
a nyár első felében elkészültek, már csak
az elszámolás van hátra, a csúszda pedig
várhatóan decemberben fog ismét teljes
szépségében pompázni.
Mivel idén minden nagyon kiszámíthatatlan volt, ezért most nem pályáztunk a Kékhullám zászló minősítésre.
Balatonakali strandja az elmúlt évek
során mindig a legmagasabb minősítéssel bíró fürdőhelyek közt szerepelt. Úgy
véltük, hogy ebben a helyzetben nem
tudjuk maradéktalanul teljesíteni a legmagasabb elvárásokat, viszont a maximum alá nem szívesen adnánk a szintet.
Nagyon reméljük, hogy 2021-ben, a sok
mindenben megújult strandunk ismét a
legjobban közé kerülhet.
A sok nehézség ellenére úgy érzem,
hogy bevétel tekintetében panaszra
semmi okunk nem lehet. Az elmúlt 10
év folyamán bevételeink folyamatosan
növekedtek. 2010-ben 15,8 M Ft nettó
árbevétele volt a strandnak, 2019-ben
pedig már majdnem 33 M Ft nettó
bevétellel büszkélkedhettünk. Ez több
mint 108%-os bevétel növekedést jelent
amellett, hogy jegyárainkat csak kis

mértékben emeltük, a kiadott üzletek
bérleti díját pedig tíz éve egyáltalán nem
változtattuk. Az idei esztendőben eredetileg 27 M Ft nettó bevétellel terveztük a
költségvetést, majd a vírushelyzet miatti
módosítást követően már csak nettó 16,6
M forinttal terveztünk. Mindezek ellenére kiváló kollégáink kemény munkájának is köszönhetően záráskor nettó 29,8
M Ft-os árbevételt jelentett strandgondnokunk. Ezt a kiváló teljesítményt, és
az igen nehéz körülmények közt végzett
munkát a település lakói, és minden a
turizmusban érdekelt magánszemély és
vállalkozás nevében, jó szívvel köszönöm meg minden kollégának és szolgáltatónak, aki a sikerhez hozzájárult.
A strandunkon működő vállalkozásoknál is nehezen indult a szezon, de
vélhetően a nyár végére, még ha nem is
a legjobb évet zárták, de nyereséget termeltek. A strandgondnoki beszámoló és
a rendőrségi jelentések alapján a jövőben
az Akalifornia Café&Bistro üzemeltetési
körülményeire jobban oda kell figyelnie
a település vezetésének, mivel az elmúlt
szezonban túl sok alkalommal kellett
kihívni a rendőrséget, főként csendháborítás miatt.
Komoly problémát okozott a strandolók ellátásában, hogy a Lángos Büfé
szerződési kötelmével ellentétben nem
nyitotta ki üzletét. Mivel két pontban
is vétkesen megszegte a bérlő a területbérleti szerződésben foglaltakat (elmulasztotta a határidőre történő fizetést,
valamint nem nyitotta meg üzletét),
ezért az önkormányzatnak nem maradt
más választása, mint felmondani a szerződést. A strandi üzlet megnyitásának
elmulasztása mellett, a büfét üzemeltető
vállalkozás új üzletet bérelt a településen
(Pántlika Vendéglő).
Ez az eset azt bizonyítja, hogy nem
volt jó döntés korábban engedélyezni az önkormányzatnak, hogy a valaha
három külön vállalkozás által üzemeltett
büfék közül a középső kivásárlásához
hozzájáruljon. Azzal, hogy a két meghatározó üzlet közül az egyik szerződését
szegve nem nyitott ki, igen kellemetlen
helyzetbe hozta a települést, mivel emiatt nagyon sok kritikát kaptunk idén.
Másrészt igen nehéz feladat elé állította
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a másik büfé személyzetét, akik legnagyobb igyekezetük ellenére sem tudtak
minden esetben helytállni.
A jövőben ennek a problémának a
megoldására komoly energiát kell fordítania a településnek. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy
ilyen gondok miatt egy másik települést
válasszanak a turisták. Biztosítanunk kell
a zavartalan szolgáltatást olyan módon,
hogy arra mindannyian büszkék lehessünk, mindamellett az önkormányzat
vagyonával és vagyon értékű jogaival
felelősen kell gazdálkodnunk.
Az önkormányzati munkaszervezet
az elmúlt tíz évvel megegyező lendülettel dolgozik továbbra is a település
és a strand fejlesztésén. Saját forrásaink sajnos mindig csak kis mértékben
állnak rendelkezésre, ezért elengedhetetlen a folyamatos pályázati források
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kutatása, illetve minden elérhető forrás felhasználása. A
napokban mintegy 30 M Ft
igényt adtunk be a strandi fejlesztések következő ütemére.
Ebben a pályázatban a strand
egy részének automata locsolására, valamint a főbejáratot,
a büfék előtt elhaladó, parti
sétánnyal összekötő járda felújítására adtunk be igényt.
Bizakodva tekintünk előre. Nagy reményeket fűzünk
azon elképzelésünkhöz, mely
szerint 2021-ben egy sok
téren megújított, vendégeink
kényelmét és komfort elvárásait sokkal jobban szolgáló,
továbbra is magas színvonalú
fürdőhelyet nyithatunk.
Koncz Imre polgármester

Az Idősek Világnapját ünnepeltük településünkön
Október elsején házhoz ment a
köszöntés Balatonakaliban. Jelen helyzetben nincs mód közös ünneplésre, így
az ünnepelteket kis ajándékkal, otthonukban keresték fel munkatársaink, a
járványügyi szabályokat, távolságot ter-

mészetesen tartva. Vigyázunk az idősekre, és köszöntjük őket ezúton is:
„Balatonakali Község Önkormányzatának nevében szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Idősek Világnapja
alkalmából. Sajnos, jelen, pandémiás

helyzetben nem tudunk személyesen
találkozni, így kérjük, ezúton fogadják
jókívánságainkat, szerény ajándékunkat!
Jó egészséget, sok örömet, hosszú, boldog életet kívánunk!
Koncz Imre polgármester
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Beiskolázási támogatás

Még október 31-ig benyújthatóak
a közép- és felsőoktatásban tanulók
számára a kérelmek.
Balatonakali Község Önkormányzat
képviselő-testületének 6/2017. (VIII.
23.) Önkormányzati rendelete, mely a
szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.
27.) Önkormányzati rendeletének módosítása, alapján az önkormányzat egyszeri
tanévkezdési beiskolázási támogatásban
részesíti azokat az állandó lakosú általános, közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulókat,
ill. szüleiket, akiknél a családban az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
500%-át.
AZ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM FOR-

MANYOMTATVÁNYA
LETÖLTHETŐ A HONLAPRÓL VAGY BESZEREZHETŐ AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN.
A kitöltött nyomtatványokat, ügyfélfogadási időben a pénzügyi osztályon
szíveskedjenek leadni! A közép- és a felsőoktatási intézmény tanulói esetében az
oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, általános iskolás
tanuló esetén a diákigazolvány fénymásolatát mellékelni szükséges.
Kérjük, hogy adategyeztetés céljából,
hozzák magukkal a következő okmányokat: személyi igazolvány (kiskorú személy esetén törvényes képviselő, nagykorú személy esetén saját), lakcímkártya,
adóazonosító jel, TAJ-kártya, bankszámla szám!

A kérelem pozitív elbírálása esetén a
támogatás összegét az adatlapon megadott bankszámla számra utaljuk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda
8-16 óráig, péntek 8-13 óráig (ebédidő:
12-12:30-ig).
A dokumentumok benyújtási határideje, valamint a kifizetés folyamatos, az
alábbiak szerint:
– Középiskolások benyújtási és kifizetési határidő: 2020. szeptember 1. –
október 31. (22.000,- Ft/fő).
– Főiskolások benyújtási és kifizetési
határidő: 2020. szeptember 14. – október
31. (26.000,- Ft/fő)
További információ: Resze-Teklovics
Barbara, Tulman Renáta pénzügyi ügyintézők 87/544-047

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonakali Község Önkormányzata
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot,
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
„A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén, állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében),
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
„B típusú” pályázatra a balatonakali
állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a
2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek; és a 2021/2022.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. A
pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek

felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy
főre jutó jövedelem ne haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
500%-át, azaz 142.500 Ft-ot.
Nem igényelhetnek ösztöndíjat: a
Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatói; doktori
(PhD) képzésben részt vevők; kizárólag
külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók és/vagy vendéghallgatói
képzésben részt vevők.
Az önkormányzat 2020. december
4-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat,
a döntésről 2020. december 8-ig értesíti
a pályázókat.
Az „A típusú” ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, folyósításának kezdete legkorábban 2021. márciusa.
A „B típusú” ösztöndíj időtartama
3x10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév, folyósításának kezdete
a 2021/2022. tanév első féléve.
A pályázat kötelező mellékletei: 1. A
felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti jogviszony-igazolás (A típus esetén). 2. Érvényes személyi igazolvány,
lakcímkártya és adókártya fénymásolata. 3. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről. 4. Igazolás az egy
háztartásban élők számáról. 5. Közös

háztartásban élő tanuló testvérek esetén
iskolalátogatási igazolás. 6. A pályázó
szociális rászorultsága igazolására az
alábbiakat kell csatolni: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél
a 2020. szeptembert megelőző 6 havi
(2020. 03. 01.–08. 31-ig) nettó jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást; b) egyéb jövedelmeknél (pl.: vállalkozók, munkanélküliek esetén) pedig
a 2020. szeptembert megelőző 12 havi
jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást, 2019. évről adóbevallást;
c) tanulmányi eredménye (pl.: köztársasági, tehetséges diáknak járó ösztöndíj
stb.) és más jogcímen megítélt ösztöndíj
havi mértékét igazoló dokumentumokat.
Pályázni a https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx oldalon történt előzetes
regisztráció után a személyes és pályázati
adatok feltöltésével lehetséges. Korábbi
pályázati évben regisztráltak a már meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be. A kinyomtatott pályázatot
a Polgármesteri Hivatalban a pályázó
által aláírva, 1 példányban, a mellékletekkel együtt kell benyújtani. Pályázati
anyagok hiánypótlására a benyújtási
határidőn túl lehetőség nincs! Figyelem!
A hiányos mellékletekkel benyújtott
pályázat érvénytelen, a bírálatban nem
vesz részt! A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5.
Balatonakali Község Önkormányzata
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Közművelődési támogatások a
Hungarikum, a Nemzeti Kulturális
Alap és a Megyei Önkormányzat szerveitől.
Az elmúlt időszakban több pályázatot
is benyújtottunk, hiszen rendezvényeink
mérsékeltsége mellett a forrásteremtésre
nagyobb hangsúlyt tudtunk fektetni, és
a megcsappant programokra szánható
összegek miatt erre egyébként is minden
eddiginél nagyobb szükség van.

Október elején kaptuk a hírt,
miszerint a Hungarikum pályázata
Közalapítványunknak sikeres volt, 4
millió forintnyi támogatás megítélését
jelzi ez. Mint a pályázat neve is utal rá,
ez a projekt a hungarikumok és helyi,
térségi értékek köré szerveződik.
Első eleme a szüret, már le is zajlott,
idén kicsit másként kényszerültünk megrendezni. (A szemfülesek azt is érzékelhetik, hogy október elején kaptuk meg a
támogatási értesítést, nem az összeget,
így ténylegesen csak ekkortól tudtunk
tervezni-szervezni…)
A felvonulás távolságtartása, kisvonaton zsúfolódás és közös kínáló asztalok
járványügyi aggálya miatt idén nem volt
parádés, látványos menetünk a településen, így csak néhány helyre szerveztünk
eseményeket, távolságtartással, szigorú szabályokkal. Talán a legszomorúbb
a huszárok látványos felvonulásának
nélkülözése volt, mellyel végre idén a
támogatásnak hála kicsit megújíthattuk
volna, kibővíthettük volna a programokat, attrakciót.
Balatonakali – jó bor, mandula, vendégszeretet. Akár ez a települési mottó is lehetne jelen pályázatunk címe,
hiszen felöleli azokat a területeket,
melyek a program meghatározó elemei.
Értékszemléink két fő területre fókuszálva, a bor és mandula köré szerveznek
bemutatókat helyi, nemzeti értékeinkre
építve.
Értékeink köré csoportosítva terveztünk egész napos programokat a Balatonfelvidéki bortermelés legfőbb eseményéhez, a szürethez kapcsolódóan, valamint
az akali mandula köré szerveződő Akali
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Pályázati hírek

bor napja mandulavirágzáskor elnevezésű eseményre, amely 2021-ben ráadásul
jubilál, hiszen tizedik alkalommal kerül
megrendezésre! Nem tudhatjuk, mit hoznak a következő hónapok, de reméljük
a tavaszi értékszemlénk már gördülékenyebben szervezhető…
Első alkalommal próbálunk majd a
megyei múzeum dolgozói segítségével
egy olyan attrakciót is belecsempészni a
szőlőhegyi túraútba, egy adott pincerom
segítségével, ahol a néprajzi és jelen
csodák mellett mélyebb történeti távlatba (római kor, középkor) helyeznénk a
balatoni szőlő- és borkultúrát. Már 2020ban is szívesen megkóstoltuk volna az
Akali meggyes-mandula tortát, mely
csak pár lépéssel maradt le az ország
tortája címről 2019-ben, de bízunk benne, hogy a következő év kedvez majd
ennek is. A torta készítője, megálmodója
Dezse Gergő cukrászmester, örömmel
tart velünk, ha lehet.
Ami igazán egyedi és innovatív eleme
Hungarikum pályázatunknak, mellesleg
kivitelezése sem egyszerű, és nem is
olcsó… Egy bemutató tér kialakítására
kerül majd sor egy platform segítségével. Itt a helyi értékek megjelenítése az
érdeklődők, helyiek és turisták számá-
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ra QR kóddal, okos eszközökkel válik
elérhetővé, megtekinthetővé. A település bizonyos pontjain kihelyezett táblák
segítik majd ezt. Ez a modern infokommunikációs lehetőség örök érvényű
lehet, hiszen „csak” aktualizálni kell,
további anyagi vonzata az üzemeltetés
során nem várható, ugyanakkor sokáig
fennmarad, a turisták számára egyszerűen megismerhetővé teszi értékeinket.
Az 5000 fő alatti rendezvények támogatására a megyei önkormányzat is biztosított idén forrást, erre irányulóan is
adtunk be kérvényt a nyár folyamán.
Mivel csak szeptember végétől élt a
dotáció, így a szüret eseményei közül
a néptáncbemutató, operett és magyar
nóta a Veszprém Megyei Önkormányzat
(Emberi Erőforrás Támogatáskezelő –
„Előadóművészeti szervezetek többlettámogatása”) támogatásával valósult meg.

A zene az kell, az körülölel –
hagyomány, értékőrzés, terápia zenével
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Terveink szerint a helyi Levendula
nyugdíjas klubban Rábaközi Ritával
találkozhatnak szép korúink, akivel
már énekeltek együtt nyáron az Ősök
Parkjában – itt a régi zenei értékek
felkutatása is cél lesz. A közös éneklés
során a régi helyi, hagyományos dalokat
is feltárjuk, ugyanakkor jelenlegi feladatunknak azt érezzük, hogy a karantén
hatásait oldjuk.
Természetesen most, amikor megint
a szigorítás felé tendálunk, nem biztos,
hogy lesz erre lehetőségünk, de reméljük
2021. elején már igen.
A közös éneklés, kórusban éneklés
pozitív hatásait számos szakirodalomból
ismerhetjük.
Kistelepülés lévén a közösségépítés
sem elhanyagolható, de a mentális hatás,
stressz oldás, társas kapcsolatok alakí-

tása is prioritás, mindezekkel a helyi
Asszonykórusban szembesülhetnek
lakóink, akár az urak is a hölgyek mellett.
Becsempésszük majd a talált kincseket a ringató, zeneovi alkalmakba is.
Óvodás gyermekeknek szóló zenei programot nyújtunk, melynek keretén belül a
gyermekek játékos interaktív formában
hangszerekkel és élő zenei élményekkel
gazdagodnak, élmény és felfedezés központú komplex zenei tehetséggondozó
program keretében.
Célunk, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük a zene szeretete iránt,
fogékonnyá váljanak későbbiekben a
hangszeres zenetanulásra, lehetőség nyílik a tehetséges gyermekek kiemelésére,
az alapfokú művészeti képzés előiskolájaként megalapozzuk a gyermekek szé-

les körű kulturális érdeklődését, mely
jótékony hatással van a gyermek családi
környezetére is.
Ez a művelődési házban vendégeskedő ovis hónapok alatt is megtörténhet,
vagy a korábban már megismert alkalmak, pl. farsang során, ha a pandémia
engedi… (amíg az óvodában munkálatok zajlanak a felújítás miatt, addig a
gyerekek a helyi kultúrházba települnek
majd át!). Rendkívüli terheket okozott
az elmúlt (és elkövetkező) pandémiás
időszak az emberekben, kicsikben, fiatalokban, idősekben, a közösségi életben
egyaránt.
Ez a projekt nagy felkiáltójel jelen
helyzetben, reméljük, hogy tudunk élni
a megítélt támogatással, a zene lehetőségeivel. Mielőbb daloljunk együtt!
I. Cs.

Sajnos az elmúlt időszak a könyvtár életében is hozott megszorításokat,
működésünket jelentősen behatárolták a
törvényi előírások.
Mind a községi könyvtár, mind a
strandkönyvtár a megszokott nyitva tartástól eltérően, vagy sajnos a strand
esetében egyáltalán nem tudott nyitva
tartani.
Nyári olvasóink nagyon hiányolták a
már megszokott lehetőséget, nem csak a
kölcsönzés, de a hírlapolvasás terén is.
Reménykedjünk benne, hogy a következő szezonban már korlátozások nélkül szolgáltathatjuk a kultúrát olvasóink
felé.
Örömmel számolhatunk be arról,
hogy a nyár folyamán két alkalommal is
megtelt érdeklődő családokkal a strandkönyvtár környéke, ahol a Ringató foglalkozások, és az ovimuzsika csodálatos
ötvözete csábította magához a kisgyermekes családokat.
Rábaközi Rita zeneterapeuta közreműködésével, hangszerekkel kísért,

gyermekverses, dalos foglalkozás zajlott
a strandkönyvtár teraszán. Kisebb és
nagyobb gyermekek, szüleikkel kapcsolódtak be a verselésbe, éneklésbe.
Vidám hangulatú összejövetel sike-

redett, gyönyörű környezetben. Bízunk
benne, hogy számos alkalommal láthatjuk még vendégül Ritát, és a hangszereit.
Kovács Ágnes

Könyvtári hírek

LAKOSSÁGI ÉS SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
2020. október 16. és 2021. áprilisi
14. között pénteki napokon történik a
lakossági szemétszállítás a településen,
tehát az első pénteki szemétszállítási nap
október 16-ra esik.

2020. október 23-án, pénteken a szemétszállítás rendje változatlan marad.
Szelektív hulladékszállítás: minden hónap harmadik keddjén.
Ennek értelmében az idén: október
20., november 17., december 15.

A szolgáltatási területen a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként a Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
honlapján a „hulladékszállítási menetrend” menüpont alatt megtekinthető.
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Horgászhírek

Búcsúi horgászverseny
Szeptember 20-án lezajlott az egyesület búcsúi horgászversenye, melyen 35 induló mérte össze tudását.
Az alábbi eredmények születtek:
Utánpótlás
1. Bácsi Bence, 2. Meilinger Máté, 3. Meilinger Gergő.
Felnőtt
1. Vincze Márk, 2. Fekete István, 3. Fülöp Norbert, 4. Kunszt
Péter, 5. Bánó Zoltán.
Senior kategóriában nem fogott halat senki.
Fotókat készítette: Tilesch Attila, Akali TV.

BALATONAKALI SPORTEGYESÜLET HÍREI
A 2020-2021-es bajnoki küzdelmek őszi szezonjának
hátralévő mérkőzései
Tapolcai Öregfiúk-Balatonakali 2020. október 18. 10:00
Balatonakali-Nagyvázsony 2020. október 24. 14:30
Diszel-Balatonakali 2020. november 01. 14:00
Balatonakali-Révfülöp 2020. november 07. 14:00
Dörgicse-Balatonakali 2020. november 15. 11:00

AKALI HÍREK
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PROGRAMSOROLÓ

Köszönjük minden kedves lakónknak,
vendégünknek, hogy nyári programjaink részesei voltak! Ha óvatosan is, de
együtt lehettünk.
Köszönjük a fellépőknek is a segítséget, hogy sok esetben ingyen, vagy
kedvezményekkel igyekeztek a nehéz
helyzet megsegítésére! Paulikovics Pál
és művész barátai például idén ingyen
szervezték és bonyolították le a nyári
gitárkoncerteket. De segítséget kaptunk
pályázatból is, így például a nagyon
színvonalas, attraktív harangkoncert is
önkormányzatunk számára térítés mentesen valósult meg.
Önkormányzatunk és szerény szervezői stábunk ugyanakkor a Neoton és
Tankcsapda részére biztosította szabadtéri színpadunkat, kiszolgáló helyiségeit
és személyzetét, köztük sok önkéntest,
hogy 500 nézős koncerteket szervezhessenek saját maguk az együttesek.
Településünk büdzséje nem bírta volna
el, hogy a két zenekar koncertjét finanszírozzuk – akár belépőjegyes formában is –, ezzel talán a saját szervezésű
koncerteknél jegyvásárláskor is szembesülhettek a nézők, hiszen a „mi” belépőjegyeink kedvezőbbek voltak idén is,
mint a két befogadott csapaté. Sokszor
elmondjuk, de nem elégszer hangsúlyozzuk, hogy a nagyobb, belépőjegyesként
hirdetett zenekarok meghívása esetében
önkormányzatunk a hang, fény, színpadfedés jelentős költségeit minden esetben
saját forrásból vagy pályázatból finanszírozza, nem építi be a jegyekbe, hiszen
akkor ezek a belépőjegyek is drágábbak
lennénk… Így például a Budapest Bár
koncert saját szervezéséhez is hozzátettünk jelentős anyagi hátteret. Ezek a
koncertek, bár szedünk belépőjegyet, de
nem profitorientáltak, inkább turisztikai
szolgáltatásként, a szálláshelyek, a település népszerűsítéséért, idegenforgalmi
célokból szerveződnek, így is megmutatjuk településünket, ezzel is támogatjuk a
szálláskiadókat, helyi szolgáltatókat.
Sajnos nincsenek jó kilátásaink az
őszre és télre... A jelenlegi helyzet alapján, ami percről-percre változhat, az idei
évre már csak kültéri rendezvényeket
tervezünk. Az őszi horgászversenyek a
horgászegyesület szervezésében megrendezésre kerültek, sajnos az október
24-re tervezett pontyfogó találkozó

elmarad, mivel a strand egy korábban
elmaradt nemzetközi horgászversenye,
az IBCC azokban a napokban zajlik
(október 22-28.).
Az őszi túra a Közalapítvány által
szintén megszervezésre kerül, a tervezett időpont október 23., péntek
délután.
Október 23-ra ezúttal nem együtt
emlékezünk, csupán honlapunkon,
facebook oldalunkon keresztül.
A novemberi horgászbál is elmarad,
mint a testvér települési Böllérnap is.
A Mikulásnak is írunk majd, és
kérjük, hogy a házakhoz juttassa el
a kis csomagokat december 6-án a
késő délutáni, esti órákban, az aktuális
járványhelyzet szerint, bentről integetve
lehet esetleg találkozni is a nagyszakállúval...
Az adventi várakozás időszakára
készülünk egy új, közösségi akcióval,
de a személyes jelenlét minimálisra korlátozása ebben az esetben is megvalósul majd. Terveink szerint lesz adventi
koszorú, melyet minden vasárnap meg
is gyújtunk közösen, utána pedig egy
kis sétára indulunk. (November 29-én
nincs séta még! December 6., 13., 20.
adventi sétával) Sétáink során felkeressük az adventi számokat, kalendáriumot
falunkban.
Az élő adventi kalendárium megalkotására pedig szeretettel hívjuk
lakóinkat! Fogadjon örökbe ön is
egy adventi napot! Várjuk közösségi
programunkba azok jelentkezését, akik
szívesen részt vesznek ebben a kezdeményezésben. A 24 adventi kalendáriumi szám örökbefogadása olyan módon
történik, hogy a programba jelentkező
kap egy számot, azaz egy napot, amikor
kivilágítja az otthona egyik ablakát vagy
a ház/udvar utcáról jól látható szegletét, ahol a szám elhelyezésre kerül.
Elsején kivilágításra kerül az 1-es számú
ablak, 2-án a kettes számú, és így tovább
24-ig. A jelentkezők szerint tudjuk sorba
állítani a számokat/házakat, hogy az
útvonal „körbemenjen”. A kalendáriumi
ablakok/udvar részleteket honlapunkon,
közösségi oldalainkon is megjelenítjük. Jelentkezés: programbalatonakali@
gmail.com vagy program@balatonakali.
hu, vagy hivatalos facebookos oldalaink: Balatonakali Község Önkormányzat

és Balatonakali Fesztivál. Mag-Tár-Ház
iroda: 87/655-858.
Karácsonyunk, december 22-én,
rövid kinti műsorral megtartásra
kerül a Művelődési Ház/Mag-Tár-Ház
udvarán, a karácsonyfánál. Korábbi
szereplőinket, kórusunkat ezúttal is
hívjuk, hogy nem Kovács családként
ugyan, de egy rövid, kültéri közösségi
karácsonyi műsorral ünnepeljünk ezúttal
is együtt. Betanítók Rábaközi Rita és
Szeles József, a korábbi éveknek megfelelően.
Szilveszteri rendezvényünk, bálunk
idén már nem lesz. A Művelődési ház,
Mag-Tár-Ház magán, lakossági célra
sem vehető igénybe, óévbúcsúztató vagy
esti rendezvény céljára a jelenlegi szabályozás miatt.
Amennyiben bármely programunk
megakadna, elmaradni kényszerülne, az
Akali Tv-t hívjuk segítségül, hogy mégis
eljusson a nézőkhöz.
Várjuk Önöket rendezvényeinkre,
előtte honlapunkra, közösségi oldalainkra, hirdetőinkre, hogy a rendezvény
mellett az arra vonatkozó aktuális, országos, helyi COVID-hírekről, szabályokról
tájékozódjanak! Megértésüket, együttműködésüket ezekben a nehéz időkben
különösen köszönjük!
Programváltoztatás joga fenntartva!
Mag-Tár-Ház programszervezés
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Köszönjük a nyári közös élményeket, visszafogott ősszel és téllel várjuk Önöket programjainkra!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KLÍMÁVAL FŰTENI TÉLEN-5 megdönthetetlen érv mellette
-

Költséghatékony
Környezetbarát
Kisebb beruházás
Fűtés-hűtés , dupla kihasználtság
21. századi kényelem
Bemutatótermünkben a készülékek megtekinthetők.

PROBIO BALATONFÜREDI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

Hőszivattyú, hűtő-fűtő mennyezet.
Értékesítés - Kivitelezés – Szervíz
TAPOLCA, Keszthelyi u.51

www.profibauteam.hu

TEL: 06-30-4554-000

Nyitva: H-P 8-12, 13-17

Sz-8-17

Email: profibauteam@gmail.com

Részletekről érdeklődjön üzletünkben

TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁR!
A Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület nevében szeretném megköszönni támogatásukat! 1%-os támogatás összege:
6.530- Ft volt, a 2019.évi szja bevallások után (6 fő). A befizetett összeget az alapító okiratban meghatározott
célokra használjuk fel. Kérjük továbbra is támogassa célkitűzéseinket! Adószámunk: 19381655-1-19
Balatonakali, 2020. szeptember 25. Támogató segítségüket köszönve:
Kemendy Miklós a kuratórium elnöke
TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁR!
A „Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány nevében köszönöm támogatásukat! Az 1%-os támogatások összege
342.607.- Ft volt, a 2019. évi szja bevallások után (42 fő). A felajánlott összeget az alapító okiratban meghatározott
célokra használjuk fel. Kérjük továbbra is támogassa célkitűzéseinket! Adószámunk: 18921124-1-19
Balatonakali, 2020. szeptember 25. Támogató segítségüket köszönve:
Törő Balázs kuratórium elnöke

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés:
Szeretettel gratulálunk Balogh Alex és Ódor Adrienn kislányához Elizához,
valamint Nagy Flóra és Kerényi Mihály Barnabás kisfiához Kerényi Conorhoz.
Sok boldogságot a kis családoknak!
Házasságkötés:
Gratulálunk Balla Lilly és Mátó István, Ordódy András és Veres Anita Éva,
Hokker Xénia és Herczeg Róbert, Sélley Szabolcs Tivadar és Sapszon Mária,
Hegedűs Gábor és Jászter Veronika,
valamint Nagy Tibor és Marián Krisztina Borbála házasságkötéséhez!
Halálozás:
Búcsúzunk dr. Magyar Bélánétól, Herczeg Lajosnétól,
valamint Gosztonyi Károly Lászlónétól,
nyugodjanak békében.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: minden hónap utolsó vasárnapján 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, 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

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.

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
November 1-től H-Sz: 6-19, V: 6-16 óráig
Kiszállítás telefonszáma: 06-30-562-7474.
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
November 1-től H-Cs: 10-20, P: 10-21, Sz: 8-21,
V: 8-20 óráig
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

