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„Ádventi házunk van sokablakos.
Minden este nyitunk egy ablakot.”
Balatonakali Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját
falukarácsonyára december 22-én, kedden 17 órai kezdettel a Művelődési Házba.
Nyitogassuk együtt az ablakokat ünnepi műsorunkban, melyben versek, dalok, gondolatok
és táncok tárulnak elénk, majd elevenítsük fel a betlehemezés hagyományát.
Közreműködnek a helyi gyermekek, felnőttek – minden korosztályból.
Fogadják szeretettel műsoraink után a „szeretetvacsorát”, melengető forró italokat
és sült gesztenyét önkormányzatunktól és az Ifjúsági Klubtól.

Valamennyi lakosunknak, olvasónknak
áldott, békés ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk
stábunk és önkormányzatunk nevében!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Forrás Park
A kiválasztott kivitelezők nagy lendülettel kezdték meg a munkálatokat.
Örömmel tölt el, hogy a lakosság körében komoly érdeklődésre tart számot
minden egyes munkafolyamat. Az idősebb generáció méregeti, hogy vajon
megfelelő szélességű lesz-e a járda a
kényelmes sétához, a gyermekes családok pedig találgatnak, milyenek lesznek a játékok.
A tervezési folyamatoknál igyekeztünk minden szempontot figyelembe venni, amellett a kivitelezés során
minden nap személyesen kísérem figyelemmel a kivitelezők tevékenységét. Pontosan mire is számíthatunk, ha
elkészül az új közösségi tér?
A legfontosabb szempont mindenekelőtt, hogy a gyermekek érdekeit
szolgálja. A jelenleg kiásott gödrök
nem egy dísztó helyét jelölik, hanem
a játszóeszközök ütéscsillapító felületének a helyét hivatottak szolgálni. A
legnagyobb eszköz egy kéttornyú, kétcsúszdás, több funkciós játék lesz. A jelenlegi széles csúszda és a hinta marad
a helyén új ütéscsillapítóval. A játékok
telepítésével megbízott vállalkozás
már készíti az új fészekhintát, libikókát, homokozót, kis mászókát, nagy
függeszkedőt, két rugós játékot, köteles lengő gerendát. A játszó eszközökön kívül egy filagória, asztalospadok,
padok, szeméttárolók és ivókút is helyet kapnak. A teret a már elkészült járófelületek szelik át, több mint 1,5 m
szélességben, ahol mindenki kényelmesen sétálhat és ha elfárad, a járda
mellé helyezett padokon megpihenhet.
Az egyik sétaút közvetlen kapcsolatot
teremt az orvosi rendelők előtt hamarosan megvalósítandó, akadálymentes
bejáróval. A játszóeszközök és a térelemek elhelyezését követően tereprendezés zárja a munkálatok sorát. A
településüzemeltető segítségével szerény kertrendezés teszi majd teljessé a
látványt.
Településünkön első ízben a felnőttek számára is tervezünk egy kis
„játszóteret”. A hatszögletű kiülőnek
kialakított területről egy kis hídon átszelve az új patakmedret, járda vezet
majd a felnőtt kültéri testedző gépek
parkjához. Itt hét eszköz és két pados

asztal szolgálja ki az igényeit az erősödni vágyóknak. A területileg elkülönített egységre azért van szükség,
mivel ezeket az eszközöket 12 éven
aluli gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják. Talán így egy kis
esélyük lesz a szülőknek arra, hogy a
gyermekeiket ne kelljen folyamatosan
a felnőtt eszközök előtt strázsálva őrizni, hanem inkább a számukra kialakított rész felé orientálódjanak.
A gyermekjátszó eszközök és a térelemek nagy része még idén a helyére
kerül. A kiülő várhatóan február 15-ig
nyeri el végső formáját, a felnőtt eszközök pedig a tavasz elejére kerülhetnek a helyükre, az oda vezető járdával
egyetemben. A park nyugati oldalára
tervezett dísztó megépítése egyenlőre
elmarad. Egyrészt azért, mert a költségei nem állnak rendelkezésünkre,
másrészt pedig azért, mert az elkészült
hidrogeológiai vizsgálat eredménye
mindaddig nem támogatja annak megvalósítását, míg minden kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy nem
lesz negatív hatása a mögötte lévő terület vizesedésére. Az iménti mondat
nem jelenti azt, hogy soha sem lesz ott
tó, viszont további vizsgálatokkal és
szakvéleménnyel kell alátámasztani a
kivitelezés létjogosultságát.
Ha minden körülmény optimális
lesz, akkor tavasz végére a valóságban
is megelevenedik tiszteleti polgárunk,
Pálmüller Jóska bácsi negyed évszázadig csak elméletben létező, kiváló
gondolata.
k
Csapadékvíz és talajvíz
a Kuti-réten
A szépülő Forrás Park közvetlen
szomszédságában a feltörő és a felszíni
víz okoz régóta fejtörést az ott élőknek,
nyaraló lakosoknak és önkormányzatunknak. A nyolcvanas években paradicsomi állapotok uralkodtak a nyaraló
területen, hisz a kicsi sorházak még
újszerűek voltak. Tulajdonosaik, amikor csak tehették, ott töltötték a hétvégét, a nyári szünidőt. Ami a legfontosabb, akkoriban feltörő víznek nem
mutatkoztak jelei. Településtörténeti
leírásokból azonban tudjuk, hogy a területen mindig jellemző volt a magas
vízállás, hisz ez Balatonakali belterü-

letének a legalacsonyabban fekvő lakott területe, mindösszesen 2 méterrel
a Balaton vízszintje felett. Az egyetlen
„patak” fakadási helye. A szárazabb
évtizedet követően a kétezres években
már komoly gondot jelentett a Hokuli
étterem pincéjében feltörő víz. Ezt követően az étterem pincéjéből szárazabb
időszakban is napi 10 m3 vizet kellett
kiszivattyúzni, mára pedig eléri a víz
mennyisége a napi 30 m3 –t.
Az ott élők nagy része egyértelműen
és kizárólag a felszíni csapadékvíz 71es út felőli érkezésében látta az okát a
kialakult helyzetnek. Az előzményeket
most nem kívánom apró részleteiben
taglalni, hisz már ezt megtettük több
esetben és fórumon, kellő részletességgel.
Az önkormányzat már korábban
elkezdte a csapadékvíz elvezetési terveket előkészíteni, mint ahogy a nyaralótelepen problémaként jelentkezett
a magas talajvíz állás. Jelenleg a leginkább kritikus szakasz (a 71-es út átereszétől majdnem a Kuti rét utcáig) elkészült. Ez a szakasz korábban nem volt
összekötve, így a víz nagy eső esetén
elterült a Hokuli étterem környékén.
A beáramló felszíni víz elvezetése ettől kezdve nem terheli a nevezett szakaszt.
Az önkormányzat mérlegelte a megoldási lehetőségeket, mert tudatában
volt annak, hogy a felszíni vizek elvezetése csupán részleges megoldást
hozhat és ez önmagában nem oldja
meg a felszín alatti vizekből adódó
problémákat. Valójában az alulról feltörő víz hatványozott problémát jelent
a felszíni vízzel szemben.
Ezért párhuzamban a csapadékvíz
elvezető kivitelezésével az ok felkutatására hidrogeológusokat bíztunk meg.
A mára elkészült szakvélemény egyértelműen beigazolta feltételezésünk helyességét. A tanulmány, kérésünknek
megfelelően megoldási javaslatokat
is tartalmaz. A teljes szakvélemény
hamarosan megjelenik honlapunkon,
viszont a szakértők által készített ös�szefoglaló az alábbiakban olvasható.
Szakértői összefoglaló
A vizsgált terület Balatonakali legmélyebb pontján helyezkedik el, a
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nagy reliefenergiájú domboldalból É-i,
ÉNy-i és ÉK-i irányból is errefelé folynak le természetes módon a felszíni és
a felszín alatti vizek is. A területhez tehát igen nagy felszíni és felszín alatti
vízgyűjtő kapcsolódik. Jelentős problémát okozott és okoz – különösen a
Hokuli vendéglő környezetében –,
hogy a Dörgicsei út vízelvezetésének
megvalósulásával a lefolyó csapadékvizek rendezett mederben érnek el a
71-es útig, az átereszt követően azonban a vízelvezetés nem megoldott.
Erre már a tervek elkészültek, a vízjogi
engedély kiadásra került, a kivitelezés
remélhetőleg mihamarabb megkezdődik.
Az üdülőterületnél időszakosan, az
utóbbi időben csaknem folyamatosan
fennálló probléma forrása – szó szerint
és átvitt értelemben is – ennél azonban
összetettebb.
Az üdülőterület évszázadokon át
Kuti-rét néven volt ismert, a helyiek elmondása szerint mindig is ingoványos,
zsombékos terület volt, és Akali egyetlen forrása itt fakadt. A területet állatok legeltetésére, itatására használták,
a forrás valaha a lakosság számára ivóvízként is szolgált. A táji adottságokról
kapta nevét a 60-as években kialakított
Csordáskúti-üdülőtelep és a Kutirét
utca is. Jelenleg is vizenyős terület
található a Hokuli vendéglő és orvosi
rendelő között, valamint a Szentgál
utca és a Berek utca sarkánál.
A vizsgált terület térségében egy
olyan három elemből álló vízrendszer
„működik” a geológiai-hidrogeológiai
adottságok miatt, amelynek mindhárom eleme szoros kölcsönhatásban áll
egymással. Ezek:
– felszínen lefolyó vizek,
– felszín alatti vizek (karsztvíz, talajvíz)
– felszíni víz, a Balaton.
A térségben általánosan előforduló karsztos víztároló utánpótlását
közvetlenül a területre hulló beszivárgó csapadékvízből nyeri, a település feletti nyitott karsztos térszínen a
hidrometeorológiai jelenségek közvetlen hatással jelentkeznek. A tartós, vagy intenzív nagy csapadékok a
karsztvíz szintjének emelkedéséhez
vezetnek, amelyet regionális és lokális
hatások is befolyásolhatnak. Ez fordítva is igaz, tartósan száraz időszak,
vagy az utánpótlódást meghaladó meg-
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csapolás ellenkező hatást, a karsztvízszint csökkenését eredményezi. Mivel
az elmúlt évek vízben tartósan bőséges
időszakot jelentettek, a karsztvíz szintje meghaladta a 108 mBf szintet, ami
az elmúlt 25 év legmagasabb vízszintje.
A karsztvízszint emelkedésével a
vizsgált területen a karsztvíz átszivárog a miocén, pleisztocén-holocén
fedőüledékekbe, keveredve a talajvízzel, elárasztja azt. Véleményünk szerint a Cinege-völgyből a partig lefutó
nyitott törésvonal mentén feláramló,
talajvízzel keveredő karsztvíz okozza
a Szentgál utca környéki „forrástevékenységet”.
További tényező, hogy erre a területre ér le a Cinege-völgy fiatal korú
árhordaléka, hordalékkúpját a Hokuli
vendéglő térségében, ill. felette, hozzávetőleg a 71-es vonalában szétterítve. A fiatal üledék É-i irányból jelentős
mennyiségű csapadékvizet, talajvizet
tud a mély fekvésű területre szállítani, megtáplálva annak talajvízkészletét. Véleményünk szerint közrejátszik
a Hokuli vendéglő pincéjében fakadó
vizek dúsításában.
Másik irányból a Bere-árok legyezőszerűen szétterülő hordalékkúpja
szintén rá tud táplálni Ny-i irányból a
térségi talajvízre.
A Balaton-felvidék más szakaszain paleozoós, alsó-triász, jellemzően
vízzáró tulajdonságú képződmények
húzódnak a parton, ill. a meder alatt.
Itt viszont a középső-triász karsztos
vízadókkal „találkozik” a Balaton, így
a felszín alatti vízkészletre, különösen annak felső zónájára feltehetően
duzzasztólag visszahat, mint egy „ellennyomó medence”. A vizsgált területen tehát – annak relatíve alacsony
térszíni helyzete miatt – a vizesedési
probléma kialakulásában fontos tényező tehát a felszín alatti és felszíni vizek
(Balaton) kapcsolata, azok egymásra
hatása. A magas karsztvízszint mellett
a Balaton elmúlt években magasan tartott vízszintje is hatással volt az üdülőterületen kialakult helyzetre.
A vizsgált terület mély fekvéséből
fakadóan már igen kis vízszintváltozások is jelentős hatással lehetnek a terület talajvízháztartására, így az épített
környezetre.
A fentiekből látható, hogy az üdülőterületi vizesedési problémát a felszíni
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és a felszín alatti vizek igen bonyolult
– a földtani és vízföldtani adottságokra, valamint a klímaváltozással összefüggő szélsőséges csapadékosságra
visszavezethető – kedvezőtlen irányú
hatásainak összeadódása okozhatta elsősorban. Ebben a rendszerben a
Dörgicsei út felől érkező 2014–2015.
évi felszíni ráfolyás már csak „az utolsó csepp volt a pohárban”, amit az
egyébként igen telített, túlságosan pozitív vízmérlegű terület már nem bírt
elviselni.
A fenti összetett okokból kialakult
összetett helyzet egyetlen műszaki
megoldással hatékonyan bizonyosan
nem oldható meg.
Az alábbiakban javaslatokat teszünk
azokra a megoldásokra, melyek közvetlenül vagy közvetetten hozzájárulhatnak a talajvíz szintjének csökkentéséhez.
Javasolt megoldások
Felszíni lefolyás csökkentése.
Vízvisszatartás mezőgazdasági művelési ágú területeken:
– keresztbeszántás, teraszos művelés, sűrű bokorsor telepítése ingatlanhatárokon
Vízvisszatartás belterületen, lakóingatlanokon:
– Tetővizek összegyűjtése.
– Záportározó kialakítása.
Felszíni vízelvezetés – csapadékvízelvezetés:
– Petőfi és Hokuli utca közötti területrész felszíni vízelvezetésének kialakítása.
Drénrendszer kialakítása:
– Petőfi és Hokuli utca közötti területrész talajvízkészletének megcsapolása.
– Nagy kapacitású (1500–2000
m3/d) víztermelő kút telepítése.
– Ivó- szennyvízhálózat exfiltrációjának ellenőrzése.
Az I.–V. pontok eredménytelensége
esetén felmerülő szükségmegoldások:
– Építészeti megoldások (csak a teljesség kedvéért javasolt lehetőségek,
egyes pontjai a bekövetkező érdeksérelem miatt a gyakorlatban nem valósíthatók meg).
– Pinceszintek felhagyása.
– Területrész talajvizes jellegének
jelölése településszerkezeti tervben.
– Építmények aljzatának, lábazatának megemelése.
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– Üdülőövezeti területrész felhagyása, rehabilitációja.
Megítélésünk szerint a felsorolt
megoldások közül az aktív beavatkozások együttes alkalmazásával a vizesedési probléma megoldható, a helyzet
kezelhető lesz.
Ezen megoldások közül a leggyorsabb eredményt az üdülőterületen áthaladó árok már engedélyezett rendezése, az üdülőterület kritikus állapotú
utcáiban a vízelvezetés felülvizsgálata
és javítása, valamint az ezzel összhangban végrehajtott drénezés (drén rendszer kiépítése) jelentheti. Javasoljuk a
feltárt megoldási lehetőségek részletes
előkészítését és kimunkálását, majd
megvalósítását.
Veszprém, 2015. november
Scholtz Éva és Szerencsi László
vízföldtani szakértők

csak pályázati támogatás igénybevételével bírja el költségvetésünk. Ennek
tervezői becslés szerinti forrásigénye
meghaladná a 40 millió Ft-ot. A felszíni vizek elvezetése az utak és a folyókák felújítását jelentené. Amennyiben
csak a nyaralótelepet néznénk, akkor is
hatalmas költséget jelentene számunkra, amire szintén nincs forrásunk. Jó
hír azonban, hogy hosszas személyes
utánjárással és országgyűlési képviselőnk, Kontrát Károly segítő közreműködésével, pályázati támogatást nyertünk.
A jövő évben közel 14 millió Ft támogatásból és az önkormányzat hozzátett 5.328.221 Ft önerejéből, teljesen felújítjuk a Berek utca, a Malom
utca és a Vak Bottyán utca burkolatát
és vízelvezetőit felszínen és felszín
alatt egyaránt.

Nagykapacitású
víztermelő kút létesítése
Ez a megoldás értelmezhető úgy,
hogy a karsztvíz rétegből az ivóvíz
szolgáltató létesít a saját költségére egy
ivóvíz kutat, valamint úgy is, hogy egy
felsőbb rétegből az önkormányzat létesít egy kutat, ami nem ivóvizet, hanem
öntöző vizet szolgáltat a településnek,
aminek előnyeit a lakosság élvezheti.
A locsolóvizes megoldás számunkra
bonyolultabb lenne, hisz a minimum
napi 500 m3 vizet folyamatosan ki is
kell venni a rendszerből, amihez hálózatot kell építeni, hogy eljusson az
ingatlanokhoz. Továbbá, amennyiben
nincs locsolási igény, akkor pedig tárolóba kell vezetni vagy vízszint emelkedést okoz a ki nem vett mennyiség.
Mindezek mellett érdemes vizsgálni
ezt a megoldást is.

A szakvélemény által javasolt megoldások megérnek egy kis elmélkedést.
Fontos megjegyezni, hogy az anyagban
nevesített megoldások további alternatívákkal bővíthetők, amelyekre az előzetes egyeztetések során Andó János
is rávilágított, aki a helyi gondolkodók
közül talán a leginkább szakavatott ebben a témában.

Dréncső rendszer kialakítása
Amennyiben a csőrendszert megfelelő mélységbe lehetne telepíteni gravitációs kifolyással, akkor ez lenne a
legjobb megoldás. Sajnos, a terepviszonyok ezt nem teszik lehetővé. Természetesen ezt pontosan csak a teljes
veszélyeztetett terület részletes geodéziai felmérését követően lehet kijelenteni, viszont a meglévő csapadékvíz elvezető tervének geodéziai adatai
nem sok jóval kecsegtetnek. Marad az
a megoldás, hogy nem nagy szintet
tudunk csökkenteni a szabad kifolyású rendszerrel, vagy pedig helyenként
költséges átemelőkkel kell szintre
emelni az összegyűjtött vizet. Illetőleg,
a korábban már említett Andó János
által javasolt megoldás is jó eséllyel
jöhet szóba.
Az elmélet szerint egy a pataktól
függetlenített drén rendszerben gyűjtjük össze a vizet, amit vagy egy teljesen más úton juttatunk a Balatonba,
vagy a patak végső szakaszánál engedjük azt a folyásba, így mentesítve
a felsőbb szakasz terhelését, vízszállító
képességét megőrizve. Az imént említett megoldásnak még nem ismerjük
a megvalósíthatósági esélyét, így ezt
szükséges továbbvizsgálni, hogy bárminemű valós következtetést levonhassunk.
Mindamellett a költségei bármely
drén rendszer kivitelezésének, a tanulmány szerint megközelítenék a 20
millió Ft-ot.

Ivó és szennyvízhálózat
tömítettségének ellenőrzése
Ez a megoldási javaslat nagy valószínűséggel nem tartozik a fajsúlyosak
közé. A csatorna tömítettlensége, még
akkor sem okozhatna ilyen talajvizet,
ha mind kifolyna. Mindamellett a területen vett két vízminta egyike sem utal
szennyvíz jelenlétére. Az ivóvíz hálózat esetleges hibája már elméleti síkon
jelenthetne némi kockázatot. A 71-es
út északi oldalán halad a DRV regionális vízvezetéke.
Ha esetleg a 300 mm-es vezetékben
6 Bar nyomással haladó vizet és az
ilyen rendszerekben megengedett, akár
15%-os hálózati veszteséget vesszük
figyelembe, akkor már igen tekintélyes
vízmennyiségről beszélünk. Minden
bizonnyal a szolgáltató ezt folyamatosan ellenőrzi.

Felszíni lefolyás csökkentése
Mezőgazdasági művelés során a
tanulmány javasolja a más irányú művelést, ami nem igazán találna nagy
népszerűségre a szőlészek körében,
hiszen az észak-dél irányú sorokat járja át a napsütés a legoptimálisabban.
A mandula ültetvényeknél ennek már
nincs jelentősége. A lakóingatlanoknál
már sokan próbálják a vizet felfogni,
viszont a költségesebb, nagy kapacitású tárolók kialakításának költségét,
csupán a lakosság kis százaléka tudja
vállalni. A záportározó kialakítása fontos lenne, hisz ez jelenleg kormányzati
célok közt is szerepel, viszont eddigi
próbálkozásaink nem találtak támogatásra.
Felszíni vízelvezetés, csapadékvíz
elvezetés
A Gyöngyvirág utcától a nevezett
területet érintve a Balatonba torkolló
CSA-1 jelű vízelvezetőnk engedéllyel
rendelkezik és a legkritikusabb, katasztrófavédelmileg is indokolt szakaszát kiépítettük. A további kivitelezést

Az előző megoldási javaslatok
sikertelensége esetére javasolt
építészeti megoldások
A pincék építésének tilalma a továbbiakban mindenképpen javasolt.
Véleményem szerint korábban sem
szabadott volna azokat engedélyezni a
tulajdonos saját érdeke védelmében. A
jövőben célszerű lesz a rendezési terv
övezeti besorolásában is jelölni ezt a
következő változtatás alkalmával. Az
ezt követő javaslatok már az ostromállapot kategóriába tartoznak, melyekre
vélhetően soha sem kerülhet sor.
A teljes anyag képviselők általi
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megismerését követően, várhatóan januárban tovább tárgyaljuk az ügyet és
keressük a legjobb megoldást.
Jómagam megszámlálhatatlan órát,
napot áldoztam az ügy mindenki számára leginkább elfogatható megoldásának folyamatos kidolgozására. Több
mint ötvenre tehető azoknak a lakossági telefonos és írásos megkereséseknek
a száma, amelyek az esetek többségében konstruktív megoldást keresőek
voltak. Mindamellett egy-két esetben
szembesülnöm kellett arrogáns, a jelenlegi ügyben kellő tudással nem rendelkező, mégis kioktató személyekkel
is.
Mára az üdülőtelep intelligens tulajdonosainak közössége pontosan látja,
hogy a döntéshozók és jómagam is
mindent megteszünk érdekükben, amit
csak el lehet várni. Mindenki tudja,
hogy csak az önkormányzat tud segíteni, így elemi érdeke a feleknek a
konstruktív együttműködés a közös cél
érdekében.
Koncz Imre polgármester
k
Mandula, jó bor,
vendégszeretet
Sok éves polgármesteri munkám
egyik fontos gyümölcsének magját a
valóságban is sikerült elültetni november 2-án, egy szép hétfői reggelen. A
fagyos hajnalt követően szívmelengető
érzésben volt részem, amikor a területre 10 órakor kiérkezve segítő szándékú
helyi emberek, óvodások, a szakma
legfelsőbb vezetői, szomszéd települések polgármesterei és kertészet iránt
érdeklődők fogadtak.
A jelenlévők, és az akkor már hétágra sütő nap, feledtették velem a már
több napja erősen kínzó derékfájást is.
Mindmáig úgy élem meg azt a napot,
hogy egy kis település nagy ünnepének voltunk részesei, akik ott voltunk.
2011 óta hirdetjük a fenti szlogent és
teszünk egyre többen annak érdekében, hogy az ide látogató vendégek
mind nagyobb számban részesei lehessenek a mandula adta gasztronómiai
élménynek.
Minden itt élő számára közismert
tény, hogy Balatonakaliban komoly
múltja van a mandulának. Több éve
személyesen azon dolgozom, hogy jövője is legyen ennek a gyümölcsnek
és ebben kiváló partnerek mind a képviselők, mind pedig a település lakói.

AKALI HÍREK
Rengeteg energiát öltem abba, hogy
keressem azokat a döntéshozókat,
akikben támogatóra talál az ügyünk.
Hároméves folyamatos egyeztetést és
lázas kutatómunkát követően megtaláltuk azt a személyt, aki támogatja
az Akali mandula jövőt érintő terveit.
A Földművelésügyi Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkára, dr. Feldman Zsolt segítő támogatása meghozta a rég várt áttörést.
Az állami földek tekintetében megindultak az egyeztetések és mára már a
miniszter úr aláírásával ellátott megállapodás birtokában vagyunk, amely
rendelkezik a területek használatba
adásának illetve kezelő jog átadásának
folyamatáról.
Mivel az állami földek átadása lassú
folyamatnak bizonyult, a helyi döntéshozók támogatásával, kihasználva
a kínálkozó, kiváló alkalmat, megszereztük a 188 hrsz. területet, ahol mára
gyönyörűen sorakoznak az új Akali
mandulák. Ezzel elindult egy együttműködési folyamat a NAIK gyümölcskutatói és önkormányzatunk között.
Az együttműködés első hozadéka volt,
hogy az ültetvény csemetéinek nagy
részét államtitkár úr közbenjárásának
köszönhetően ingyen kapta önkormányzatunk.
A jövőben dr. Erdős Zoltán úr a
NAIK gyümölcskutatási igazgatójának
ígérete szerint folyamatosan számíthatunk intézményük szakmai segítségére.
Államtitkár úr boldogan tett eleget
meghívásomnak, és azzal is megtisztelte településünket, hogy aktív szerepet vállalt az első fa elültetésében. A
jelenlévők előtt tartott beszédében úgy
fogalmazott, hogy Balatonakaliban jó
helyre kerültek a csemeték. Számunkra ez nagy elismerés, hisz láthatjuk,
hogy a mandula ügyére is érdemes volt
rászánni sok energiát. Természetesen a
jövőben is ad munkát az ültetvény, viszont pár év múlva már a hozadékát is
érezni fogjuk.
Fontos leszögezni, hogy a mandula
ültetvény terve nem csupán a jelennek
szól. Az utánunk következő generációnak ültetjük a fákat, és ha szépen
folyamatosan sikerül teret szerezni a
további ültetéseknek, akkor gyermekeink számára teremtünk olyan értéket,
aminek sok év múlva komoly anyagi
haszna lesz.

2015. DECEMBER – 5
A médiának köszönhetően minden
híreket olvasó ember tudja, hogy a
mandula Balatonakaliban terem. Persze nem mindenki tudja helyesen értelmezni ezeket, ami abból is látható,
hogy pár hete már keresett egy vállalkozás, aki szeretné felvásárolni mind a
65 hektár termését.
Neki jeleztem, hogy még egyszer
olvassa át a híreket. Minden esetre
sok éve nem kapott ilyen jó települési reklámot Akali, megszámlálhatatlan
hírcsatorna közölte ezen a hétfői napon
zajlott eseményeket és a hosszú távú
terveinket. (Egy részük honlapunkon,
facebookos oldalunkon visszanézhető,
olvasható.)
A sorok zárásaként itt is szeretném
megköszönni mindenkinek, aki ehhez
a sikerhez segítette közösségünket.
Mindazoknak, akik az előkészítési
folyamatban részt vettek, támogatták
az ügyet és azoknak, akik részt vettek a konkrét megvalósításban. Nem
tudom felsorolni a neveket, mert mindent összevetve sokan voltak. Felnézek településünk azon lakosaira, akik
átérzik ennek az egyszerű, de mégis
nemes ügynek a fontosságát és ezáltal
velem egyenértékben tesznek hozzá
Balatonakali jövőjének építéséhez.
Közös munkánkban a jövőben is
számítok aktív segítségükre!
Koncz Imre polgármester
k
Szociális célú
tűzifa igénylés
A szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II. 27.) rendelet 12. §-a szerint települési támogatás keretében települési tüzelő
támogatás adható a rászorulók részére, a
téli fűtés biztosításához, természetbeni
ellátás formájában, ingyenesen tűzifa.
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 a lakása fával fűthető.
A szociális célú tűzifa igényeket 2016.
január 20-ig lehet benyújtani az erre
rendszeresített formanyomtatványon. A
kérelemhez a jövedelemigazolásokat, ill.
nyugdíjszelvényt csatolni kell. A kérelem benyújtásával, ill. a támogatással
kapcsolatos információkat, és segítséget
Sokhegyi Ágota igazgatási főmunkatárstól kérhetnek, és kaphatnak.

6 – 2015. DECEMBER

AKALI HÍREK

XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

LEVENDULA HÍRCSOKOR

A Levendula Klub tagjainak egy
része keddenként nyugdíjas tornára jár.
Sajnos elhasználódtak az izületek, forgók. Jólesik a torna a fáradt izmoknak.
Ezúton is köszönjük Bolla Erzsikének,
aki nagy szakértelemmel foglalkozik
nyugdíjasainkkal.
Hétfő esténként hosszasan beszélgetünk jó és rossz szokásainkról, babonákról, tévhitekről. Egy-egy témához

többen elmondják véleményüket. Utána
felolvassuk a lexikon klub álláspontját.
A gyűjteményt Hudák Józsefné Évike
hozta. Igen sok érdekes téma van benne.
Részt vettünk az örök ifjú Széll József
esküvői ünnepségén. Varga Imréné
Irénke egy szép verset szavalt.
Készülünk a karácsonyi vásárra.
Nyugdíjasaink már 3. éve bemutatják,

hogyan lehet fillérekből szép fenyő vagy
asztali díszt készíteni. A munka, a készülődés megérdemelt jutalma december
7-én lesz, amikor tagjaink a mára már
hagyományossá vált Télapó esten vesz
részt a FÉK cukrászdában.
Minden kedves klubtagunknak békés,
szeretettel teljes ünnepeket kívánunk!
Hegedűs Dezsőné

Az elmúlt nyáron kéthetenként bolhapiacot tartottunk a művelődési ház
hátsó udvarán, a kemencénél. Örömmel
vettük, hogy egyre bővült a nézelődők
köre. Sokan felfigyeltek a hirdetésünkre,
de akik véletlenül jártak arra, azok is
szántak ránk néhány percet. A kínálat
nagyon színes: ruhaneműk minden korosztálynak, játékok, baba holmik, műsoros DVD-k, zenei albumok, csillárok,
könyvek, bizsuk, sport-felszerelések stb.

Ezeket a szombat délelőttöket kellemes hangulatban töltöttük. Az árusok
egymás között cseréltek, és jókat beszélgettünk. A nyaralók és a helyi lakosok
is örültek a kezdeményezésnek, bízunk
benne, hogy jövőre még többen élnek
a lehetőséggel, hogy elhozzák a piacra
mindazt, amit már nem akarnak kerülgetni a házukban, de másoknak hasznos
lehet. Itt minden lim-lom gazdára találhat. Már csak benézni is érdemes, hátha

azt kínálja valaki, amit én már régóta
keresek. Polgármesteri engedéllyel az
árusítás ingyenes, mindenkit arra biztatunk, hogy jövőre is jöjjenek, mert ezzel
csak nyerhetnek!
A 2016-os programban – itt az Akali
Hírekben is – már szerepelni fog a
Bolhapiac is, hogy mindenki időben
értesülhessen a lehetőségről. Csere-beregyere!
Szilágyiné P. Judit

Bolhapiac a BÜTE szervezésében
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Élet a könyvtár falain innen és túl…

2015. október 23-án 17 órakor tartottuk a Művelődési Házban településünk
ünnepi megemlékezését.
Az ünnepi műsoron fellépett Hatás
Andrea előadóművész, valamint Szeles
József színművész. Műsoruk címe:
Embernek lenni!
Sok zenei betéttel színesített, színvonalas műsoruk emberközelivé tette az
1956-os eseményeket, igazán tartalmas,
szórakoztató módon ünnepelve ezt a
meghatározó időszakot. Örömmel töltött
el minden szervezőt, hogy milyen szép
számban gyűltünk össze a közös megemlékezésre.
2015. október 30-án rendeztük immár
hagyományos „Tökös-délután” programunkat, ahol kicsik és nagyok egyaránt
elmerülhettek az alkotás örömeiben.
Mécses tökből faragtunk rémes-gyönyörű töklámpásokat, ki-ki ízlése szerint, s ezeket a sötétedés beálltával ki is
próbáltuk. Művelődési házunk lépcsőjét
telistele rakhattuk a világító remekművekkel, s újra átélhettük az együttalkotás
kellemes perceit.
Meleg tea, rágcsálnivalók és finom
sütemények társaságában gyorsan elrepült az idő, ami újra bizonyította kis
közösségünk összetartását.
2015. november 21-én tartottuk az
évek óta sok érdeklődőt vonzó Édesmézes délutánunkat, ahol a megjelent
családokkal, gyermekekkel az Ádventre
hangolódás jegyében mézeskalácsot
sütöttünk, díszítettünk.
Az előre elkészített alapanyagot a
gyerekek többsége szakavatottan vette
kézbe, s nagy lelkesedéssel láttak munkához. A sokféle forma közül kreatívan
választottak, és perceken belül megkezdhettük a mézeskalácsok kisütését. A
jelenlévő anyukák segítettek a bizonytalanabb apró kezeknek, s hamarosan előttünk sorjáztak a díszítésre váró kalácsok.
Hagyományos tojáshabbal tették ékessé
a kihűlt munkákat, aminek egy részét
helyben el is fogyasztották a türelmetlenebb alkotók. Aki akarta, haza is szállíthatta művét, besöpörve az otthoniak
dicséretét.
A rendezvény jó hangulatban, finom
tea, és sütemények kíséretében zajlott.
Kovács Ágnes

AKALI HÍREK
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Hogy is volt?

Összesítő 2015 programjairól, pályázatairól
Összesen 73 alkalommal szervezett
önkormányzatunk programot ez évben,
beleértve azon rendezvényeket is, melyek
nem szervezetünk sajátjai, de abban
említést érdemlően közreműködtünk. A
rendezvények időtartama összesen 214
órát tesz ki (benne 4 könyvtári rendezvény is!) (2014-ben: 197 óra volt.)
Nem szerepelnek ebben a megvalósult kiállítások (összesen 5 saját és 1
bérleti alapon működő), a napközis táborok működtetése 4 turnusban, strandi
animátori és sportprogramok alkalmai,
idejük.
A rendezvények hátterét, technikai
kiszolgálását a 3 fő teremőr (Koncz
Imréné, Varga Imréné és Törő Balázs) és
napközis táborvezető (Kovács Bianka),
mellett jelenleg is, február végéig, 2–2 fő
kulturális közmunkás, (Magyar István és
Tóth Lívia, mint az NMI alkalmazottai)
nyáron további 4 fő 6 órás diákmunkás
(Andó Eszter, Beke Bianka, Kovács Réka,
Magyar Klaudia) segítette. Összesen 10
főt foglalkoztattunk a fentiek szerint,
ebből 7 főt 100%-os munkaügyi támogatással, a kiállítások költségei pedig évek
óta költségvetésünkben szerepelnek, tervezett költségek.
Munkájukat csakúgy, mint a további
segítőknek, kollégáknak, falugondnoknak és a fizikai állománynak, technikusunknak, strandgondnoknak és a strandi
dolgozóknak, animátoroknak, könyvtárosnak, játszóház-vezetőnek, kultúrháziönkormányzati mindenesnek ezúttal is
köszönjük! További civil – szervezeti
és magán – segítségben sincs hiány,
kifejezetten nagyra értékelendő a polgármester és képviselők közéleti, közösségi
tevékenykedése is.
Fontos a középiskolák közösségi szolgálata is, így sok helyi és nem helyi fia-

tal is segíti programjainkat, de az önkormányzati, óvodai fizikai munkákat is.
Művelődési Házunk
csoportjai, foglalkozásai
„Régi jól bevált csoportjaink”:
Nyugdíjas Klub, Kardio tréning, zumba,
ifjúsági klub.
Néhány sikeres, új kezdeményezésről
is beszámolhatunk.
Nyugdíjas torna: Bolla Erzsébet térítésmentesen heti egy alkalommal speciálisan az idősek átmozgatását végzi nagy
sikerrel.
Balatonakali Modern Tánc csoport:
Január óta péntekenként tartják összejöveteleiket a Művelődési Házban. Már
önálló műsorszámaik vannak, legutóbb
a horgászbálon mutatták be nagy sikerrel
tudományukat. Beke Bianka vezetésével
működik a csapat, aki közösségi szolgálat keretében foglalkozik a fiatalokkal.
Jóga-gerincjóga: Novembertől BíróBenke Erika tart csütörtökönként 18
órától a gerincre jótékony hatással bíró
jógafoglalkozásokat. Jelenleg az ő foglalkozásai a legkedveltebbek, 13–19 fő
látogatja azokat.
Művelődési házunk kihasználtsága
egész hetes, nyitva tartása rugalmas, heti
minimum 25 óra, melyet rendelet ír elő;
egyeztetéssel gyakorlatilag bármikor
igénybe vehető közösségi tér. Számos
magánszervezésű szülinapi parti, civil
szervezetek rendezvényei és természetesen saját rendezvényeink háttere.
Kertmozinkkal vált – egyelőre – késszé,
teljessé, európai színvonalúvá.
Végezetül néhány pénzügyi adat a
2015. évre vonatkozóan 7.000.000 Ft
előirányzat szerepelt a költségvetésben
rendezvények tekintetében, ezt kimerítettük. A saját bevételek oldalon terve-

zett 1.271.000 Ft-ot (nettó jegybevételt)
produkáltunk.
Pályázatok: Még a korábbi ciklus pályázati pénzeiből, 2015-ben a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivataltól összesen 23.640.545 Ft-ot
kaptunk, a projektjeink zárása, ellenőrzése után. 2015. az elszámoltatások,
ellenőrzések éve volt pályázati téren.
Érdekességként megemlítendő, hogy
ezek a pályázatok még 2013-ban íródtak!
Az idei évben programok terén nem
igazán számolhatok be támogatásokról.
Ez részint a 2014-ig tartó pályázati ciklus zárásával is összefügg, még nincsenek az új pályázati időszakra vonatkozó
kiírások, lehetőségek.
Emellett elutasított kérelmeink is
akadnak, főleg a Nemzeti Kulturális
Alap esetében. Jelenleg egy jövő évre
vonatkozó pályázat még elbírálás alatt
áll.
Érdekeltségnövelő támogatást nyertünk új közösségi színtérhez, a Forrás
Parkhoz és a strandhoz több mint 4
millió Ft összegben. A park beruházás
folyamatban van.
Idegenforgalmi kiegészítő támogatás
az idei évi rendezvényekre még várakozó stádiumban van.
További információkat, összesítő táblázatokat és 2016-os rendezvénytervet
talál honlapunkon! Jövő évi egyeztető
fórumunk alapjául is szolgálnak ezek
a dokumentumok, melynek időpontja
2016. január 6., szerda 17 óra, helyszíne a Művelődési Ház. A rendezvényre
ezúton is minden képviselőt, érdeklődőt, helyi lakost, művelődő közösséget
és civil szervezetet szeretettel hívok,
hívunk!
I.CS.

Programsoroló
December 11., péntek: Adventi vásározás és Erdély – Menyegző c. táncszínházi produkció megtekintése Budapesten.
December 12., szombat: Adventi
kirándulás Grázba.
December 22., kedd 17,00 óra:
Karácsonyi műsor, ünneplés, szeretet-

vendégség a Művelődési Házban és
udvarán
Január
6. Programbörze-fórum Művelődési
Ház, önkormányzat.
9. és 16. Disznóvágás a Művelődési
Házban. Házigazda a képviselő-testület.

23. Magyar Kultúra Napi rendezvény
a Könyvtárban.
30. Borfőző verseny. FÉK Üzletház.
Február
6. Farsang 16,00: Művelődési Ház,
önkormányzat.
A programváltozás joga fenntartva!
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A szákból... A horgászegyesület aktuális hírei

A pontyfogó horgásztalálkozó eredménye. (2015. 10. 24.) 36 résztvevővel,
ebből 14 fő senior versenyzővel és 22 fő
felnőttel zajlott a szezonzáró találkozó.

Eredmények: 1. Hosszú Gyula 3380
g, 2. Szigeti Szabolcs 2740 g, 3. Tóth
Tamás 2700 g, 4. Hosszú Péter 2560 g,
5. Meilinger Róbert 1770 g.

A többi versenyző sajnos nem fogott
pontyot. November 28-án horgászbállal búcsúztatta egyesületünk a halakban
bővelkedő őszt.

Kedves Akaliak!
Zsibvásárt
szervezünk!
Advent időszakban hétvégéken
(december 5–6, 12–13, 19–20) zsibvásárt szervezünk. Úgy gondoltuk, minden
háztartásban akad olyan ruhanemű, háztartási gép, kisgép, dísztárgy, használati
cikk, amit megunt, vagy felesleges. Ezek
a holmik lehet másnak még értéket képviselnek. Hozza el megunt holmijait és
keressen magának új kincseket a Fék
előtti zsibvásár piacon. Lépjen akcióba,
szanálja ki a lomis szobát és hétvégén
találkozunk!
Tóth Dávid üzletvezető.
Üzletház: 8243-Balatonakali, Pacsirta
u. 1/A. Tel.: 06-30/311-3330

Kékfestők Veszprémben

Törő Balázs néprajzos muzeológus beszél a kékfestőkről. Fotó: Hauzler
A Múzeumi Szabadegyetem
harmadik rendezvényén Törő
Balázs néprajzos muzeológus
A kékfestő mesterség Veszprém
megyében címmel tartott előadást a múzeumban. (Lackó
Dezső Múzeum, Veszprém –
a szerk.) Törő Balázs először
történeti áttekintést tett, illetve
Törő Balázs
arról beszélt, mi is az a kékfestés. Kékfestés esetén nem a fonalat festik, hanem a kész
vásznat. Európában ezt először a festőcsülleng nevű növény

kivonatával végezték mindaddig, amíg Indiából nem hozták
be az indigót. Megyénkben az első kékfestést Pápán említik
1770-ben. Kezdetben a kékfestett anyagokat az úri és egyházi
körökben használták, de elterjedésével hétköznapivá vált a
parasztság viseletében is. A bevezető után az előadó végigvette
a kékfestési eljárás egyes fázisait a „fekete konyhától” a végső
mángorlásig. Az első veszprémi kékfestő említése 1775-ből
származik. Városunk legismertebb kékfestője Csikász Imre
volt, de részletesen a Stoll család kékfestő üzemről beszélt
Törő Balázs, akik az 1840-es évektől az 1930-as évekig végezték itt ezt a mesterséget.
Forrás: Veszprémi 7 Nap
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Az Év Honlapja 2015

Magyarország legrangosabb online marketingkommunikációs pályázata
Balatonakali honlapja megújult júliusban. Számos pozitív visszajelzés érkezett, érkezik még jelenleg is az arculatváltással kapcsolatban. Partnerünk,
honlapunk üzemeltetője az Interword
Kft, ügyvezetője Bodogán Iván, nevezte
weboldalunkat Magyarország legrangosabb online marketingkommunikációs
pályázatán, az Év Honlapja pályázaton.
A díj a hazai legrangosabb ilyen típusú
szakmai díj, melyet a Magyar Marketing
Szövetség alapított és kezel. A verseny
novemberben zajlott, az eredmények
december 2-án a budapesti díjátadó
keretében kerültek nyilvánosságra, mely
településünket is nagy örömmel töltötte
le, hiszen az önkormányzatok és települések kategóriában az alábbi eredmény
született.
Az Év Honlapja:
Balatonakali új honlapja
Mire újságunk napvilágra kerül, e
rangos elismerés védjegye, bélyege is
felkerül honlapunkra. Büszkék vagyunk
erre a sikerre, hiszen kis településünk
nagyot lépett a turizmus érdekében is,
marketing területen. Bátran felvállaltunk
egy modern, nyitott, konstruktív váltást, melyre még a környékbeli, megyei
„nagyok” sem vállalkoztak, vállalkoznak napjaink internetes világában sem.
Igaz, hogy ez a váltás szintén pénzbe
került, sőt a kapott ajánlatok közül nem
a legolcsóbb került elfogadásra, de talán
ez az elismerés is igazolja, a testület jól
döntött, és maga a honlapunk is ezt a jó
döntést szolgálja, bizonyítja.
Önkormányzatok és települések kategória – Az Év Honlapja díj.
PÁLYÁZATUNK
SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE
„Pályázat neve: Balatonakali új honlapja – www.balatonakali.hu
Pályázó: InterWORD Kft.
Értékelés: Balatonakali egy nagyon
szépen kivitelezett, barátságos oldallal
nevezett, amely egyszerűen és kön�-

nyen navigálható. Az oldal informatív, folyamatosan kezelt hírfolyammal
megerősített, amely jól össze van kötve Balatonakali Facebook oldalával.
Mindezt úgy sikerült megvalósítani,
hogy a honlap technikai indexe 97%-os.
Az embernek szinte megjön a kedve,
hogy elmenjen a Balaton északi partján
fekvő településre.”
Böngésszék önök is honlapunkat, az
ÉV HONLAPját!
Új rovattal jelentkezik
honlapunk
Hamarosan honlapunkon bemutatunk egy új könyvet Balatonakaliról,
Fénylő hegyek bora címmel. Kemendy
Miklós írása mindeddig nem jelent meg

nyomtatásban, viszont a kész szöveg
teljes képanyaggal rendelkezésünkre
áll. A szerző önkormányzatunk gondjaira bízta annak publikálását-egyelőre
a honlapon keresztül. Terveink szerint
részletekben tesszük közzé az anyagot,
sorozat formájában. A könyvet szerény
házinyomdánkkal ki is nyomtatjuk, és
könyvtárunk polcán elérhetővé tes�szük azok számára is,akik a világhálóhoz otthonukban nem jutnak hozzá.
A fénylő hegyek természetesen a „mi
hegyeinkről” és a borról szól; tár elénk
két szakaszban hasznos általános történelmi és borkulturális ismereteket,
valamint helyi, környékbeli bortörténetet. Olvassák, fogyasszák jó ízléssel
az akali bort!
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Várakozunk

November 28-án felgyúltak településünkön a karácsony fényei. Az utcákon elhelyezett díszfények, valamint a
betlehem is „üzembe” került ekkor. A
betlehem és adventi koszorú a templomok előtt foglalta el helyét, egy méltóbb, szebb környezetben, csatlakozva
az istentiszteletek, misék adventi, majd
karácsonyi pillanataihoz. Ezekben az

előkészületekben önkormányzatunk fizikai állománya vett részt, a koszorú Biczó
Anna, Kéri Árpádné és Szabóné Werl
Gabriella keze nyomát dicséri.
A Művelődési Ház udvarán lévő,
tavaly debütált karácsonyfa idén is teljes pompájában és fényében tündököl.
Karácsonyi műsorunkig a kerti kiülő
is díszletet kap. December elején a

Művelődési Ház belülről is felöltötte a
várakozás jelmezét, kulturális közösségi munkásaink, az NMI (Nemzeti
Művelődési Intézet) dolgozói, Tóth Lívia
és Magyar István, készítették el az ünnepi dekorációt, díszítést.
Hagyományosan a ház adventi
koszorúját Nagyné Zsuzsa néni készítette, köszönjük.

Ünnepi nyitva tartások

ORVOSI RENDELÉSEK

Fogorvosi rendelések
Dr. Hargitai Zsolt fogorvos – szabadság miatt – 2015.
december 17–december 31-ig nem rendel. Első rendelési
nap: január 4.
Gyógyszertár
A Marina Patika Balatonakali Fiókgyógyszertára 2015.
december 23-tól december 31-ig zárva tart, az első munkanap: január 4. hétfő.
KÖNYVTÁR
A Balatonakali Községi Könyvtár ezúton tájékoztatja
kedves olvasóit, hogy az ünnepek előtt december 19-én,
szombaton 15,00-18,00 óráig tart nyitva, majd ünnepek
alatt a nyitva tartás szünetel. 2016. január 7-étől, csütörtöktől ismét a megszokott időben várja az olvasókat.
Természetesen, sürgős esetben a könyvtáros rendelkezésre
áll, keressék telefonon: Kovács Ágnes: 06-30/430-8369.

Dr. Balla György háziorvos

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonakali Kirendeltsége
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Tihanyi közös
Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltségen
2015. december hónapban az ünnepek körüli munkarend
az alábbiak szerint alakul: december 12., szombat: az
ügyfélfogadás szünetel.
2015. december 24. és 2016. január 3. között a hivatal
zárva lesz! December 28., hétfő–2015. január 3.: az ügyfélfogadás szünetel. Az első munkanap 2016. január 4.,
hétfő: normál ügyfélfogadás.
Dr. Szabó Sándor kirendeltségvezető

Köszöntöttünk

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Nagy örömmel kerestük fel a szépen
cseperedő Berta ikreket otthonukban,
akiket az egész falu féltve ﬁgyel – tisztes
távolságról. Településünk aggódva várta
hazatérésüket a kórházból, hiszen korai
érkezésük megijesztette kis közösségünket. Dóra és Botond jól vannak, szépen
gyarapodnak, mosolygós babák, egyre
könnyebb velük. Boti az idei Kisjézusunk, hiszen 2015-ben egyedüli ﬁúként
látta meg a napvilágot a helyi lányok között, így ez a titulus neki jár. Meg hát a
sok-sok szeretetvacsora, mellyel szüleik
éveken át megvendégelték településünket, ezt a szerepet természetessé is teszi.
Így karácsonyunkon Boti is részt vesz majd, ha valamely okból nem tud személyesen jelen lenni, akkor is velünk lesz... (Majd meglátják!) További sok
örömet a kicsiknek, szüleiknek!
A település
meglepetésesküvőjén
készült fotónkkal az
„ifjú párnak”
gratulálunk lapunkon
keresztül is.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés:
Gratulálunk ezúton is Szél József és Ács Istvánné Jánosházi Julianna
házasságkötéséhez. Sok boldogságot!
Haláleset:
Búcsúzunk Heuschmidt Sándortól és Vincze Gyulától, nyugodjanak békében.
Születés:
Nagy örömmel üdvözöljük Kardos Jázmint, Rozgonyi Melinda
és Kardos Dávid Olivér kislányát, valamint Nagy Izabellát Siklósi Viktória
és Nagy András kislányát. Gratulálunk a családoknak, jó egészséget kívánunk!

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban: Minden vasárnap 10 órakor. Karácsonytól újévig:
December 24. 22,30 óra; 25. 10 óra; 26. 10 óra, 27. 10 óra; január 1. 10 óra.
Evangélikus istentisztelet: minden 4. vasárnap 11 órakor. Karácsonykor, 25-én délután 14 órakor.
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor. Karácsonykor 26-án 9,30 órakor.

Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl.
Felelõs kiadó: Dr. Szabó Sándor. Szerkesztõ: Ihász Csilla.
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255.
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. Felelõs vezetõ: 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 (06-20-95-77-246) faluüzemeltető
Szili Zsófia falugazdász (06-30/990-1526)
December 14., hétfő 9.00-12.00.
Kéri Katalin települési főépítész:
hétfő: 9.00-12.00-ig (előzetes bejelentkezés
szükséges 06-87/444-527)
foepitesz@balatonudvari.hu
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat):
minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György
Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–10,00,
szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00,
péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888
GYÓGYSZERTÁR NYITVA:
Hétfő 12–16, kedd 8–12, szerda 15–19,
csütörtök 8–12, péntek 10–14 óráig.
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási
időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül:
Marina Gyógyszertár, Balatonfüred: 87/ 580-063
FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt
Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–18,00,
szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.
Tel: 87/444-086
Fogorvos: dec.17-január 3-ig szabadság.
Első munkanap január 4-e.
RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap
harmadik szerdai napján
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti
KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gelencsér Péter
rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169
POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok
06-30/621-2378
VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680
VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712
VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383
POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.
Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda,
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.
(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra
vonatkozik.) Kossuth u. 31.
Tel.: 87/444-260, 444-382
FÉK CBA PRÍMA:
Nyitva hétfő–szombat 6–20,00,
vasárnap 6–14 óráig.
Bolt / Dohánybolt / Szolárium:
H-Sz: 6-19. V:6-14.
Dec.: 24-én: 6-12. Dec. 25-én: ZÁRVA.
Dec. 26-án: ZÁRVA. Január 1-jén: ZÁRVA.
Január 3-án: ZÁRVA.
Január 4-én: A leltár végeztével napközben nyitás.
FÉK KÁVÉHÁZ ÉTTEREM:
H-P: 10-21. SZ: 8-21. V: 8-20. Dec. 24: 8-12.
Dec. 25, 26: Zárva.
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00,
vasárnap: 6,30-10,00

