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Október 23., péntek 17,00 órakor a Művelődési Ház színpadán könnyed színházzal ünnepelünk. A műsor címe: Embernek lenni! Verses, zenés összeállítás,
ahol többek között Koncz Zsuzsa és a Beatles dalai hangzanak el.
Fellépnek: Hatás Andrea (előadóművész), Szeles József (színművész, Veszprémi
Petőfi Színház). Mindenkit szeretettel várunk!

Novemberben mandulát telepítünk
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Településünk jelmondata novembertől
még hangsúlyosabbá válik. „Mandula, jó
bor, vendégszeretet”. Majdnem mindenünk meg van ahhoz, hogy az iménti
vezérgondolatnak eleget tegyünk. A vendégszeretet az itt élő emberek szívében,
szerencsére évtizedek óta, bizonyíthatóan jelen van. A jó bor Balatonakaliban
soha sem volt kérdés, hisz mindenki
azt mondja, hogy az övé világmárka.
Mandulánk is megvan a boldogsághoz
szükséges mértékben, viszont szeretnénk, ha mások boldogságához is hozzá
tudnánk járulni egy kis helyi csemegével.
Balatonakali önkormányzata 2011.
óta rengeteg lépést tett azért, hogy
teret szerezzen a településünkre jellemző gyümölcs telepítéséhez. A Magyar
Állam tulajdonában lévő, közigazgatási
területünkön található mezőgazdasági
területek közül több is alkalmas lenne
telepítésre. A 088/1 hrsz. Nagymocsár
elnevezésű, több mint 25 ha nagyságú
területen korábban már volt mandulaültetvény. Az évek során sikerült elérnünk azt, hogy a balatonfüredi szakiskola mondjon le a kezelői jogról, hogy a
későbbiekben ezt meg tudjuk igényelni
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a Nemzeti Földalapkezelőn keresztül. A
jelenlegi jogszabályi környezetben nincs
mód a tulajdonszerzésre, viszont jó esélyünk van a kezelői jog megszerzésére.
Önkormányzatunk bejelentette igényét
a területre és beadtuk pályázatunkat,
közmunkaprogram keretében megvalósítandó, növénytermesztési (mandula és
más fák) és állattartási tervezett tevékenységre. A földalap hamarosan dönt
az ügyben.
Másik terület megszerzésén is dolgozunk. A korábbi Badacsonyi Szőlőkutató
kezelésében lévő, úgynevezett Micsurin
területeinek kezelői jogba történő megszerzése is előrehaladott állapotban van.
Négyoldalú megállapodást írtunk alá. A
Földművelésügyi Miniszter, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
igazgatója, a Badacsonyi Szőlészeti
Kutató igazgatója és Balatonakali Község
polgármestere által aláírt dokumentum
a terület kezelői jogba adásáról szóló
közös szándékot deklarálja. Remélem,
az állami földek eladásáról szóló kormányzati szándék felszínre törése nem
hiusítja meg a szerződés életbe lépését.
Négy éves kemény munkát követően jó
lehetőségek előtt állunk.

Törő Bence
Erdélyi menyegzőre készül

A sepsiszentgyörgyi Háromszék
Táncegyüttes új kollégája, művésze
lett a „mi Bencénk”! A tánc és színház közeli állapot immár mindennapossá, hivatásává vált. Gratulálunk
hozzá, sikereiről örömmel tudósítjuk
a jövőben olvasóinkat.
Házassága egyelőre csak a darabbal és társulattal köttetik, szerepet
kapott már a társulat új darabjában,
az Erdélyi menyegzőben. Aki első
nagyszínpadi szerepében, táncában
látni szeretné, figyelmébe ajánljuk
december 11-én, pénteken 19 órakor Budapesten, a Hagyományok
Házában ezt a dararabot. Rendező-
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A sok és folyamatos falba ütközés
következtében önkormányzatunk korábbi döntése alapján tulajdont szereztünk
egy nagyobb terület felett (188 hrsz.
területek a XXII. ker. és a nagykőrösi
diáktábor alatt), ahol 1,5 ha gyümölcsös telepítésére nyílott meg a lehetőség.
Elvégeztük a szükséges telekalakítási
eljárásokat, bekerítettük a területet, kutat
fúrattunk és most kezdődik a szántás,
megmunkálás, valamint az ültető gödrök
fúrása. Hamarosan meglesz az elektromos bekötés is.
Amennyiben minden a tervek szerint
fog haladni, akkor november 2-i kezdéssel elindul a 466 facsemete telepítése. A
Földművelésügyi Minisztérium ígérete
szerint anyagiakkal is támogatni fogja
a csemeték beszerzését. Az ültetést az
önkormányzat fizikai állománya és a
közmunkások fogják végezni.
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét
arra, hogy amennyiben valaki részese
szeretne lenni e számunkra történelmi
pillanatnak, azt szívesen látjuk a munkálatok során. Részvételi szándékukat
kérem, jelezzék Mészáros Géza településüzemeltetőnek!
Koncz Imre polgármester

koreográfus: Mihályi Gábor, társkoreográfusok: Orza Călin, Furik
Rita. Zene: Kelemen László, Heveder
zenekar, a Vox Humana, vagy a Por
Musica kamarakórus. Jelmezek:
Furik Rita, dramaturg: Prezsmer
Boglárka. Önkormányzatunk igény
szerint adventi vásáros délutánt, színházas estét szervez erre az alkalomra,
az érdeklődők jelentkezését várjuk,
a program@balatonakali.hu vagy a
06-30-226-83-46-os telefonszámon.
(jegyár: 2300, 1800 Ft, további költség szállítóeszköz függvénye, ezért
várjuk mihamarabb a jelentkezéseket!)

A strandtörténeti kiállítás emlékkönyvében olvastuk

Köszönöm, hogy a kiállításon megnézhettük az akali képeslapokat. Nagyon
sok régi emlék jut az eszembe, ahogy
nézem a régi képeslapokat.
Emlékek jönnek a Balatonról és

nagyon jó visszagondolni a gyerekkoromra.
Köszönöm ifj. Réfi Ferencnek a régi
képeslapokat, remélem továbbra is gyűjtöget a falu életéről, fejlődéséről, jövő-

jéről. Adjon a jó Isten erőt, egészséget
a kedves családjával együtt. Szeretettel,
barátsággal,
Balatonakali, 2015. aug. 23.
Varga Imréné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Indulhat a Forrás Park
kivitelezése
A település már korábban elhatározta,
hogy a régi játszótér felújításával vagy
új létesítésével szeretne kedvezni a gyermekes családoknak. A hely már régóta
kézenfekvő, hisz Pálmüller József településünk tiszteleti polgárának elképzelése alapján elhatároztuk, hogy közparkot hozunk létre Forrás Park névvel,
az orvosi rendelő és a Hokuli Étterem
közötti zöld területen.
Ezzel párhuzamosan zajlik a település
nagy részét érintő esővíz elvezető csatornarendszer engedélyeztetési eljárása.
Mára az engedélyezési eljárás végére
értünk. Ennek hatása van a kialakítandó
új közösségi parkra, hisz a park egy
részén, egy látványtavat terveztünk, amit
a későbbiekben szándékozunk megvalósítani. Továbbá a park közvetlen határán
halad el az elvezető csatorna, így először
azt kell létrehozni.
Az előkészítő munkálatok során már
legyártattuk a padokat, asztalokat, szemeteseket. Elkezdtük felkutatni azokat a
játékforgalmazókat, akik ár-érték arányban számunkra is elérhető termékeket
kínálnak.
Elképzelésünk szerint 8–10 játszóeszközt telepítünk a parkba. Ivókutat,
árnyékolt filagóriát, kerékpártárolót és
még néhány apróságot fogunk kialakítani. A játszóeszközök megrendelése
hamarosan megtörténik.
A kialakítás alapfeltétele a telepítést
megelőző tereprendezés, illetve a telepítéshez szükséges földmunkák elvégzése.
Szükség lesz minimális burkolt közlekedési felületre, ahol a babakocsis anyukák
is kényelmesen tudnak közlekedni. Ki
kell emelni az ütéscsillapítást biztosító
gyöngykavics ágy helyét. A kivitelezőkkel folytatott tárgyalások során egyértelművé vált, hogy a tervezett állapotot
nem célszerű egy az egyben megvalósítani, mert a terület egy részén túlságosan
vizes az altalaj. A jövő hétre megkapjuk a mélyépítési munkálatok szükséges
változtatására tett javaslatot, illetve az
árajánlatokat is.
Az önkormányzat idei költségvetésében erre a célra 10 millió forintot
különített el. Külön öröm, hogy idén
nagyon sikeres érdekeltségnövelő pályázatot sikerült beadni, mivel a döntéshozó
4.463.000 Ft támogatást ítélt meg tele-

pülésünknek, amiből mintegy 4.000.000
Ft-ot költhetünk a park létesítésére. Ha
rendben mennek a dolgok, akkor tavas�szal birtokba vehetjük a Forrás Park
gyermekjátszó részét.
Koncz Imre polgármester
k
Falra vésett vélemény
Még a nyáron történt az az eset,
amely mélyen felháborított engem személy szerint, és mindazokat, akik látták
a Kossuth utcai „homlokzatdíszt”. Mind
a mai napig nem derült fény rá, hogy
ki volt a „művész”. Feltételezem, hogy
nem helyi lakos, hisz annak tudatában vagyok, hogy az itt élők intelligens
emberek.
Az egyik Kossuth utcai műemléki ház
utcai homlokzatára, magyar helyesírást
nélkülözve, valaki felírta a véleményét
bizonyos népcsoportokkal kapcsolatban.
Nem idézném a gondolatot, hisz sem az
újság hasábjaira nem való, sem pedig
a falra. Felháborító, hogy míg emberek
azon dolgoznak, hogy a régi településkép megőrzése okán, korhűen, az
örökségvédelmi szabályzásnak megfelelően végezzék el a szükséges felújításokat, rengeteg pénzt és energiát áldozva,
mások ezt egy görbe estét követően semmibe veszik. Ezzel nem csak az ingatlan
tulajdonosát sértik meg, okoznak kárt
neki, hanem semmibe veszik a helyiek
értékrendjét is. Nagyon szeretnénk, ha
az ófalu régi házai mind ilyen példásan
fel lennének újítva. Az efféle cselekmények viszont joggal veszik kedvét
azoknak, akik komolyan tesznek, vagy
tenni szeretnének az épített örökségünk
megőrzésért.
Felháborít, hogy valaki ilyen formában teszi közzé véleményét más népcsoportokról. Nem tudjuk, hogy mi volt
a célja a felirattal az illetőnek. Viszont
ha olyan hiteles információk birtokában van, amelyeket szívesen megosztana
a szakavatottakkal vagy bárki mással,
akkor más fórumon kellene próbálkoznia. Mondjuk tudományos írás formájában. Természetesen ebben az esetben
egy kissé csiszolnia kell a magyar nyelvi
ismereteit.
Szeretném azt hinni, hogy a „művész”
másnap reggel a második kávéja után már
nem gondolta olyan jó bulinak korábbi tettét. Balatonakali lakosai, valamint
üdülő vendégei nem tudnak azonosulni

a homlokzatra vésett gondolatokkal, sem
annak közlésformájával.
Koncz Imre polgármester
k
Kuti-rét csapadék, belvíz
A csordáskúti nyaralótelep mindennapjait régóta megkeseríti a területen jelentkező magas talajvízállás.
Önkormányzatunk rengeteg energiát
fektetett az ügybe, hogy orvosolni tudjuk a kialakult problémát. A terület vízterhelésének egyik oka lehet az esővíz
elvezető rendszer hiányossága, melynek
okán a 71-es út északi területén lévő
vízgyűjtő csapadéka nem tud árokban
eljutni a Balatonig.
Az esővíz elvezető csatornarendszer terveivel már régóta rendelkezünk,
viszont a kivitelezés megkezdéséhez
bonyolult eljárásban megszerezhető vízjogi engedélyre van szükségünk.
Az engedélyt kiadó hatóság a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Komoly leterheltségük okán nagyon lassan adják ki az engedélyeket. Itt megjegyezném, hogy a Kossuth utcán tervezett főtéri kivitelezés is azért nem tud
indulni, mivel nem kaptuk meg mind a
mai napig a vízjogi engedélyt a felújítás
során kialakítandó csapadékvíz elvezető
rendszerre.
Visszatérve a Kuti-rétre szerencsére
itt megtörtént az áttörés. Országgyűlési
képviselőnk Kontrát Károly úr szíves
közbenjárásának köszönhetően, jogerős
építési engedélyünk van a kivitelezésre.
Önkormányzatunk minimális türelmet
kér az ottani ingatlanok érdekeltjeitől.
Információnk szerint októberben várható egy pályázati kiírás TOP források
felhasználására, melynek kereti között
a teljes csapadékvíz elvezető rendszer forrásaira (40–50 millió Ft) lehetne pályázni. Félő, hogy ha elkezdjük,
akkor megkezdett projektként értékelik
az esetlegesen beadandó pályázatunkat
és ezzel kizárják a versenyből. Ha illetékes körökből megerősítik azt, hogy a
minimális kivitelezéssel nem zárjuk ki
magunkat a pályázati forrásokból, akkor
a kivitelezést azonnal elkezdjük.
Elkezdődött a hidrogeológiai vizsgálat a területen. Ez lesz hivatott, szakmai
érvekkel alátámasztva, megmondani a
talajvíz okát. Előre kell gondolkodnunk,
amennyiben az esővíz elvezetés nem
javít jelentősen a helyzeten. Sajnos tar-
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tani lehet attól, hogy további lehetőségeket kell mérlegelnie az önkormányzatnak, amennyiben erre szükség lesz. A
vizsgálat a jelenség okának felkutatását
követően több javaslatot fog tenni a
megoldásra. Az alternatívákhoz becsült
bekerülési költségeket is rendel, mely
ismeretek birtokában, szükség esetén
az önkormányzat meghozhatja további
döntéseit.
Koncz Imre polgármester
k
Akik a közért tettek
Augusztus 20-án Balatonakali Község
Önkormányzata átadta közösségi díjait.
A horgászegyesület már néhány éve
köszöntésre került ünnepünkön, hiszen
az egyik legaktívabb civil szervezetünk,
ráadásul a díjazás évében vállalta fel
először az utánpótlás képzését is nyári
napközis táboraink kereteiben. Mára ez
a történet már jóval túlmutat a település határain, hiszen a hagyományos
köznyelvben csak kis horgásztáborként
működő program mellett, karöltve a
Bakony-Balaton Horgászszövetséggel
nyári tábori keretek között is zajlik egy
tábor. Ez a tematikus tábor idén augusztusban Balatonakaliban 20 gyermeket/
fiatalt oktatott és pihentetett a nagykőrösi diáktáborban. Felnőtt horgászok
is megirigyelték volna azt a szakmai
hátteret, mellyel a gyerekek találkozhattak. Csak néhány a sorból: haltelepítés
a Balatonba, vízi rendészeti bemutató, tavas barlangi kirándulás, szakmai
előadók és versenyhorgászok bemutatói… Szombattól szombatig fűzte ezeket a programokat a táborozók életébe,
két helyi fiatalember Jankó László és
Sárközi Ákos. Nem csupán a szakmai
háttér, de a 0–24 órás gyermekfelügyelet
is kettejük vállán, meg néhány ifivezetőn
nyugodott. Munkájuk, felelősségvállalásuk elismeréseként egy csomaggal jutalmazta önkormányzatunk a táborvezetőket, számítva jövőbeli munkájukra is.
Önkéntesen álltak be a sorba azok a
még fiatalabbak is, akik szintén ajándékcsomagot, sportutalványt és oklevelet
kaptak nyári önzetlen strandi segédkezésükért. Fábián Noel és Márk, valamint
Tóth Norbert minden napjukat strandunkon töltötték a nyáron, de nem a
vízi élvezeteket részesítették előtérben,
hanem a fizikai munkát, melyért nem
kaptak fizetést, csupán ezt az eszmei
elismerést. A 3 fiú egyik napról a másik
napra, egyszer csak felpattant a strandi kistraktorra, segítette a szemétszállí-
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tás lebonyolítását, hozta-vitte a strandi
napozóágyakat. A kasszából elmozdulni
nem tudó személyzet munkáját, és főleg
a nyugágyat bérlők kényelmét szolgálták, amikor délelőttönként a bérlést
követően a kívánt helyre vitték a fekvőalkalmatosságokat, majd este ismét
felbukkanva biciklijeikkel, begyűjtötték
azokat. Sokan talán most szembesülnek
azzal, mint ahogy sokan az ünnepségen
tették ezt, hogy ezek a fiatalok ezt a
tevékenységet nem munkaviszony keretében, de azt megirigylő precízséggel és
felelősséggel tették. Köszönjük ezúton is
munkájukat!
Van egy igazán „nagy” díja is az
önkormányzatnak, mely egy wellness
hétvégét ölel fel, s melyet már sokan
kiérdemelték hosszú évek során társadalmi szerepvállalásukkal, munkájukkal.
Ha Nagy-Siklósi Viktória nevét kimondjuk, mindannyian tudjuk, hogy az a kedves szőke Viki, aki a postai csekkek mellett mindig nyitott volt pár biztató szóra,
a befizetésekkel kapcsolatos problémák
felgöngyölítésére is, mely egyébként
más postásnak nem feladata, persze neki
sem, de mégis így tett, amíg nap mint nap
találkozhattunk vele a balatonakali postán. Most nem ezen a posztján ismertük
el munkáját, csak jellemének bemutatásához ez az apró kitérő is beletartozik.
Viki, mint a Közalapítvány titkára, egyszemélyes ügyintézői hálózata, állandó,
helyi kapcsolattartója és napi ügyeinek
bonyolítója az elmúlt lassan öt év során
nap mint nap segítette a falu életét. Talán
kevesen gondolnak bele, hogy az Akali
Tv-nek is van háttere, vannak számlái, munkavállalója, egyéb kifizetései.
A közalapítvány rendezvényei ugyancsak nem maguktól vannak, létrehozzák
őket. Nyilván nem Viki az egyszemélyes
motor, de az elmúlt időszakban bizony
úgy alakult, hogy ő a napi motor. Ő az,
aki be tud szaladni ide-oda, vagy munka
után meg tudja oldani egy-egy pályázati
projekt elindítását, a pénzmozgás követését, és igen a nagyon szeretett ádventi
játszóház megszervezését. Talán nem
véletlen, hogy ez a program a legkedvesebb önkéntes munkája, hiszen Viki
csupa szív és odaadás, mint a várakozás
vagy a karácsonyi ünneplés, ahol fiatal
házasainkkal egyetemben a szeretetvendégség során tűnik fel. Most egy kicsit,
– nagy örömünkre – eltűnik majd a
babakocsi mögött, de biztosak lehetünk
benne, hogy a napi levegőztetés során
is mindig mosolyog, segít és egy kicsit
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értünk és velünk lesz. Köszönjük eddigi
munkáját és kívánjuk, hogy a családbővítés csupa szépet és jót, egészséget
hozzon mindannyiójuknak!
ICs
k
Balatonakali község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2015. június 25-i
nyilvános üléséről
– A Képviselő-testület ezen az ülésén
munkaterve alapján több beszámolót,
tájékoztatót hallgatott meg.
Többek között az óvoda működéséről, a háziorvos, a védőnő és a fogorvos
éves tevékenységéről, az óvodai konyha működéséről, a „Balatonakaliért”
Közalapítvány tevékenységéről és
az Akali Tv működéséről, valamint a
Balatonakali Sportegyesület és a „Body”
szakosztály beszámolóját.
Részletesen beszámoltak az illetékesek a munkájukról, szóltak eredményeikről, és javaslatokat tettek a javítandó
dolgokra.
– A kiírt óvodavezető pályázatra nem
érkezett jelentkező, azt eredménytelennek nyilvánította a testület, és a továbbiakban is Sárándiné Németh Hajnalkát
bízta meg az óvoda vezetői feladatának
ellátásával újabb 1 évre. Erre a pályáztatásra tavaly és az idén is jogszabályi
előírások miatt kényszerült a testület.
– A Képviselő-testület a 2015. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
díjának csökkentésére pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár felé.
– A jogszabályok előírásaként csak
úgy kaphatunk támogatást a könyvtárunk üzemeltetésére, ha az előírt 2 nyitva
tartási nap közül egyik a hét szabadnapjára esik.
Ezért a testület a könyvtári szolgáltató
hely nyitva tartási idejét – 2015. március 14. napjától – csütörtök és szombati
napokra, 15 órától 18 órára módosította.
– Ugyancsak jogszabályi követelmény a szociális étkeztetésre vonatkozó
szakmai program elkészítése, melyet az
ülésen elfogadtak.
– A közmeghallgatáson hangzott el
kérelemként, hogy a település nyugati
felén nyaralókkal rendelkező nyugdíjasok, ha ingyen bemehetnének a strandra,
akkor nem fürödnének tilosban a kikötőben, nem veszélyeztetnék épségüket a
csúszós köveken.
Egzakt, mindenkire megfogalmazott
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feltételekben a jelenlévők nem tudtak
megegyezni, ezért hosszas meddő vita
után a napirendről a döntést elhalasztotta a testület, és várja az üdülőegyesület
kidolgozott javaslatát.
– A Képviselő-testület döntött a
Munkaruha juttatási szabályzatról, és
az abban foglaltak szerint biztosítja dolgozóinak az ellátást, mely ellátást az új
Munka törénykönyve nem szabályoz.
– A testület döntött arról, hogy az
önkormányzati és helyi civil szervezetek
szervezésben bonyolított kiállításokhoz
paravánrendszert vásárol. Ennek alapján 6 db 150x180 cm-es paravánt, tartó
fémlábaival együtt, összesen 100.000 Ft
értékben vásároltunk meg.
– Az Önkormányzat a Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatáshoz benyújtotta igényét a költségvetésben betervezett tételek megjelölésével. (Strand
érdekeltségnövelő támogatás és Forrás
Park pihenőhely létesítése.)
E pályázat keretében pályázati úton
támogatást igényeltünk a fenntartott
közösségi színterek technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületnek karbantartására, felújítására. A támogatást
az Önkormányzat által az egyes célok
tekintetében vállalt önrész arányában
kell megállapítani.
A Képviselő-testület kötelezettséget
vállalt arra vonatkozóan, hogy a saját erő
összegét az alábbiak szerint biztosítja
költségvetésének tartalék kerete terhére:
– A 60%-os keretből igényelt támogatás a Strand megnevezésű közösségi
színtér esetén 950.000 Ft + áfa.
– A 40%-os keretből igényelt támogatás az ún. „Forrás Park” megnevezésű
közösségi színtér esetén 5.000.000 Ft.
k
Balatonakali község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2015. július 23-i rendkívüli
nyilvános üléséről
A Képviselő-testület ezen rendkívüli
ülését elsődlegesen a Csordáskúti nyaralótelepen kialakult „belvíz” helyzet megoldásának egy újabb lépése indokolta.
Ezen napirenden belül a Képviselőtestület előzetesen 4 MFt keretösszeget
különített el a legszükségesebb – még
hiányzó – csapadékvíz elvezető árok
szakasz (a Petőfi utcában a 71-es út és a
létező patakmeder közti szakasz) megcsináltatására.
A rövid szakasz ellenére a magas
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összeget az itt lévő közművek kiváltása
indokolja.
Az engedélyt a Katasztrófavédelem
már kiadta, de a kivitelezői munka kizárólag érvényes, jogerős vízjogi engedély
birtokában kezdődik majd meg.
– Emellett döntött a testület egy strandi bérlemény terület bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Így még az idén elbontásra kerül a strandunk focipálya melletti
részén lévő „vattacukros-büfé” faház.
– A Képviselő testület döntött egy
állami tulajdonú ingatlan önkormányzati
kezelésbe vételi kérelméről is. Aminek
inkább majd hosszútávú célok megvalósítása miatt lehet jelentősége.
– Döntött a testület továbbá egy utólagos csatornarákötés esetében fizetendő
díjról.
– Az NFA-tól érkezett a tájékoztatás,
hogy kiírták pályázatra az általunk eddig
is kért 088/1 hrsz-ú, az ún. Nagymocsár
25 ha-os területét.
Erre kellett benyújtanunk pályázatot,
melyhez közmunkaprogramot is kellett
alkotnunk. Elsődlegesen alábbi célokat
kívánjuk megvalósítani:
1. Terület kitisztítása. 2. Szabad állattartás feltételeinek kialakítása a terület
arra alkalmas részén (kerítés, ól, állatok beszerzése). 3. Mandula/levendula
telepítés engedélyeztetése, ültetése. 4.
Őshonos gyümölcsfák védelme érdekében csatlakozás a „Tündérkert” programhoz. 5. A település védelmében záportározó engedélyeztetése, kialakítása.
Ezekhez majd forrást is kell biztosítani, ki kell találni témaköröket, magvalósíthatóságot, ütemtervet stb.
k
Balatonakali község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2015. szeptember 2-i
nyilvános üléséről
– A víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. CCIX. törvény alapján a DRV-től
kapott eszközhasználati díjat, elkülönítetten kell kezelni és a rendszer rekonstrukciójára kell fordítani.
A jogalkotók kitalálták, hogy ennek
biztosítására 15 éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni. Ennek
felújítási és pótlási, valamint beruházási
tervből kell állnia.
A törvény értelmében az önkormányzatoknak, mint az ellátásért felelősöknek
kell ezt a gördülő fejlesztési tervezetet évente összeállítani és benyújtani
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a Magyar Energia Hivatalhoz. Ennek
határideje: minden év szeptember 15.
A testületünk megbízta a víz-csatornaszolgáltató DRV-t a terv elkészítésével,
melyet azóta évente elfogadásra megküldenek nekünk. Így most 2016–2030.
közötti terv lett elfogadva.
– A pénzügyi döntések között döntött
a testület, hogy az augusztus 20. körüli
ünnepi eseményekre, falunapra erdélyi
testvér-településünkről, Kövendről érkezett vendégek után fizetendő IFA adót
átvállalja.
A testület 80 eFt + áfa összeget biztosított a Balatonakaliról szóló információk megjelenésére a (Balaton Turisztikai
Szolgáltató Bt.) www.balatontipp.hu
weboldalon.
Ezen a honlapon nagyon sok információ van azok számára, akik a Balatonnál
akarnak nyaralni. Bizonyítottan nagy
látogatottságú honlapról van szó. A
korábbi években ez a honlap objektíven
tájékoztatta, látogatóit az árakról, programokról stb.
A Kutirét vízjogi engedélyét megkaptuk. Várnunk kell a jogerősítésre, aztán
tudjuk csak megcsináltatni a hiányzó
árokszakaszt. Véleményünk szerint csalódni fognak akik azt hiszik, hogy ezzel
egy csapásra megoldódik a gondjuk.
Ezért ez nem lesz elég. Több helyen feltörnek a források, ezért egy hidrogeológiai szakvélemény elkészítéséről döntött
a testület, és ehhez biztosította a 260.000
Ft költséget.
Ebben első lépésként a földtani és
vízföldtani adottságok áttekintése és
értékelése alapján készül egy szakértői vélemény, amelyben a szakértők
valószínűsítjük a probléma eredetét, és
javaslatot tennének a várhatóan műszaki
megoldásra, megoldásokra (több megoldási lehetőség esetén a várható előnyök,
hátrányok értékelésével), az előzetesen
becsült költségek megadásával.
– Az Államháztartásról szóló törvény
alapján készült el az önkormányzati óvoda gazdálkodásáról a beszámoló és a
költségvetési rendelet módosítása is. Ez
a féléves beszámoló már nem kötelező,
de indokoltnak tartottuk a korrekt tájékoztatás végett.
k
BALATONFÜREDI JÁRÁSI
HIVATAL
Települési Ügysegédnél
kezdeményezhető ügyek
Az alábbi ügyekben a járási hivatal települési ügysegédje általános tájé-
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koztatást nyújt, a kérelemhez szükséges nyomtatványok tőle elkérhetőek és
segítséget ad a nyomtatványok kitöltéséhez. A kérelmeket befogadja és eljuttatja
a járási hivatal ügyintézőjéhez további
intézkedés céljából.
– Időskorúak járadéka: a megélhetést
biztosító jövedelemmel nem rendelkező
időskorú (tehát az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött) személyek részére nyújtott jövedelempótló támogatás, amely
a jövedelemmel egyáltalán nem, vagy
alacsony összegű nyugdíjjal rendelkezők
szociális biztonságát hivatott szolgálni.
– Ápolási díj: a súlyosan fogyatékos,
tartósan beteg hozzátartozót ápoló nagykorú személy számára biztosítható, havi
rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás, amelynek célja azok segítése, akik
hozzátartozójuk ápolása miatt kereső
tevékenységet teljes munkaidőben nem
tudnak folytatni. Az ellátás nem az ápolt
személyt, hanem az őt ápoló hozzátartozót illeti meg.
Az ellátáshoz szolgálati idő és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
kötődik.
– Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás: célja a szociálisan rászorultak részére az egészségi
állapota megőrzéséhez és helyreállításához, valamint a betegséggel összefüggő
kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Közgyógyellátás
keretében gyógyító ellátás hatályos
közgyógyellátási igazolvánnyal vehető
igénybe.
– Egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság keretében azok számára biztosítja az állam az egészségügyi szolgáltatások ingyenes elérését, akik valamely
szociálisan méltányolható okból nem
minősülnek biztosítottnak.
– Az aktív korúak ellátása, azaz a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és – a rendszeres szociális segély
helyébe lépő – egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás.Célja,
hogy a megélhetéshez szükséges minimális jövedelmet biztosítsa azoknak,
akik munkanélküliségük miatt nem rendelkeznek a megélhetéshez szükséges
jövedelemmel.
A járási hivatal települési ügysegédjénél leadhatóak az alábbi dokumentumok
is, pl.:
– Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról.
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– Okmány, rendszámtábla leadása
kötelezés miatt.
– Egyéni vállalkozói igazolvány
leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt).
– Parkolási igazolvány kiadásához
szükséges szakvélemény iránti kérelem.
– Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem.
– Gyermekgondozási segélyre való
jogosultság megállapítása iránti kérelem.
– Gyermeknevelési támogatásra való
jogosultság megállapítása iránti kérelem.
– Európai Egészségbiztosítási Kártya,
illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány
iránti kérelem.
– Kivételes nyugellátás-emelés iránti
kérelmek.
– Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó
bejelentés.
– Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál
nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem.
– Utazási költségtérítés iránti kérelem
egészségbiztosítási ellátás igénybevétele
kapcsán.
– Táppénz, gyermekápolási táppénz,
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmek.
– Családi pótlék megállapításához
való kérelem.
– Szabálysértési feljelentés.
– Fogyasztóvédelmi panaszbejelentés.
– Gyermektartásdíj megelőlegezése.
– Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
Az Ön települési ügysegédje: Nagyné
Kalauz Diána
Ügyfélfogadási idő: minden hónap
első hétfő 11.15–12.15
k
BURSA HUNGARICA
HIRDETMÉNY
Önkormányzatunk ez évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa
rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik
fel pályázati adataikat a csatlakozott
önkormányzatok pályázói az EPERBursa rendszerben. (Elérése: https://
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www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx). A személyes és pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Amennyiben van
mód hiánypótlásra, a pályázati kiíráson
azt is fel kell tüntetni. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak
az EPER-Bursa rendszerben igazolnia
szükséges. A nem befogadott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
b) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18.
§ (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek.
c) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz
két egymást követő tanulmányi félév (a
2015/2016. tanév második féléve és a
2016/2017. tanév első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév (a
2016/2017 tanév, a 2017/2018. tanév és
a 2018/2019. tanév).
d) A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az
önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a
2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
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alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
„B” típusú pályázatra jelentkezők
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-ban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban az a
pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz
részt.
– a Magyar Honvédség és a fegyveres
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz
részt;
– külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik.
f) A pályázók a következő személyi és
egyéb adataikat kötelesek a pályázatban
megadni:
„A” típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve; születési helye és
ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel, felsőoktatási
intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése, telefonszám, e-mail cím. A pályázó

az intézmény, kar és szak/szakpár teljes
nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles
megadni.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési (leánykori) neve; születési helye
és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám, e-mail cím.
g) A pályázó szociális rászorultsága
igazolására köteles megadni a vele egy
háztartásban élők (a pályázó lakóhelye
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek)
egy főre jutó havi nettó jövedelmének
forint összegét.
i) Adatvédelem:
A pályázó pályázata benyújtásával
büntetőjogi felelősséget vállal azért,
hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi,
hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás vis�szavonható.
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pályázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat és a Támogatáskezelő
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja,
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt
maga kezelje.
2. Hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
4. Hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő
továbbításához.
Balatonakali, 2015. október 1.
Németh Tünde jegyző megbízásából

A pályázó pályázata benyújtásával
1. Hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati
űrlapon rögzített személyes adatait a

Dr. Szabó Sándor s.k.
kirendeltségvezető

Amit eleink még tudtak
Kedves Olvasóink! Az alábbiakban közölt lakossági írás segítséget
nyújt abban, hogy a faluban élők,
állandó lakók és üdülőtulajdonosok, hogy oldják meg hasznosan a
zöldhulladék elhelyezésének problémáját, mely segítségével nem keletkeznek a közterületen csúnya szemétdombok.
A kerti hulladékot ne tekintsük
kidobandó szemétnek, hiszen igen
nagy hasznot hoz, ha komposztáljuk.
A fűnyesedéket nem érdemes a kukába
gyömöszölni vagy zsákokban az utcára rakni vagy a közterületre borítani,
mert egy kis furfanggal értékes talajjá
tudjuk alakítani.
Aki a komposztálást tartályban mindenképpen el akarja kerülni, az a gyepet nyírja gyakrabban fűgyüjtő tartály

nélkül. Így a gyep azonnal megkapja a
visszatrágyázást. Nem kell tápoldatozni, zöldítő komplexet vásárolni, így a
legolcsóbb a gyepművelés.
A másik módszer, akinek van veteményeskertje, hogy a levágott füvet
azonnal, vékony rétegben a talajra
teríti. Így megakadályozza a gyomok
megjelenését és megspórol sok öntözővizet, hiszen a talaj nem szárad ki
és kapálni sem kell. A komposztálódó fűnyesedék hőt termel így a kora
tavaszi palántázás is biztonságosabb.
Nincs fagyveszély!
A fűterítés egész vegetációs időszakban ajánlott, sőt a már letermett
és parlagon álló ágyásra is érdemes
ráhordani, hogy tavasszal ne legyen az
ágyás gyomtenger. Ha nincs kaszálék
amivel letakarhatnánk a talajt, érdemes

zöldtrágyának vetni facéliát, mustárt
vagy pillangós virágúakat. A képződött növényi anyagot a virágzás után
beásni a talajba.
A mulcsból kioldódó tápanyagok
– N,P,K – mennyisége nem jelentéktelen, azonban a talajéletre való hatása
sokkal fontosabb. A fedőréteg alatt a
talajélet aktívabb, a szálas anyagokat
különösen a földigiliszták kedvelik, a
kiterített mulcsot folyamatosan bedolgozzák a talajba.
Érdemes kipróbálni elődeink tapasztalaton alapuló tudását és igen sok örömünk lesz a kertben. Több termés és
erős immunrendszer lesz az eredmény.
Megéri, én is így csinálom már soksok éve. Ha bárkit bővebben érdekel a
módszer szívesen segítek.
Sz.B.H.
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VENDÉGJÁRÁS

Kedves vendégeket, barátokat fogadtunk augusztus 19-én. Negyvenketten
érkeztek Erdélyből, testvér településünkről, Kövendről. Sajnos az idő nem
kedvezett az egész napos fürdőzéshez, de sikerült azért jókat lubickolni a
Balatonban. A sok program, a családok
által szervezett kirándulások – Tihany,
Tapolca (Tavas barlang), Badacsony
hajókirándulással, Veszprém, (állatkerti
látogatás), – mind nagy élményt jelentett
számukra. Kitűnően érezték magukat
Kehidakustány élményfürdőjében, ahol
egy egész napot töltöttünk el. Az öt nap
gyorsan eltelt, 24-én utaztak haza.
Ekkorra már megérkezett Várfalva
polgármesterétől a meghívó, a „Kövendi
napok”-ra. Dr. Palásthy Julianna, képvi-

selő vezetésével öttagú küldöttség indult
augusztus 28-án a hajnali órákban, hogy
a késő délután induló programra odaérjünk.
Öt órakor már Várfalván, a polgármesteri hivatalban fogadták a testvértelepülések küldötteit. (Várfalva–
Tardos, Bágyon–Sárkeresztes, Kövend
– Balatonakali). A rövid fogadás után
felsétáltunk a Csűrbe, ahol a további
program zajlott. A Csűrben egész nyáron bentlakásos tánctábor működik több
mint húsz éve. Sok magyarországi gyermek is részt vesz ebben a programban.
Tardos zenekara verbunkosokkal,
opera és operett dalbetétekkel, majd
egy hétszólamú, vidám énekkel szórakoztatta a jelenlévőket. Ezután egy
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kiadós disznótoros vacsora következett.
Mindezeket követően Kemendy Miklós
előadása hangzott el „Erdély jelképei”
címmel. Nagy sikert aratott. A 40–45
fős hallgatóság a késői időpont ellenére
aktív volt, sokat kérdeztek, hiszen sok
újdonságot hallottak az előadótól.
Szombaton a programok már
Kövenden, a focipályán zajlottak.
Mezőgazdasági gépbemutató, gyermekeknek bábelőadás, arcfestés, gyöngyfűzés volt a választék. Sátrakban árusok
kínálták portékáikat. A főzőversenyben
hét csapat vetélkedett, a díjnyertes pörköltből mi ebédeltünk. A szabadtéri színpadon köszöntötték az aranylakodalmas
párokat, majd megkezdődött a délutáni
program.
A polgármester üdvözlő szavai után
dr. Palásthy Julianna, megköszönte a
meghívást, tolmácsolta Balatonakali
üdvözletét. Három falu tánccsoportjának
bemutatója után a zenekarok bemutatkozása következett.
Beesteledett, megtelt a focipálya,
mindenki várta az est nagy koncertjét, a
Desperado együttest. Közben elfogyasztottuk a finom, bágyoni töltött káposztát,
Kövenden sült friss kenyérrel. A nagysikerű koncertet, zenés tűzijáték követte,
majd hajnalig bál.
Vasárnap Istentiszteleten vettünk
részt, itt búcsúztunk el barátainktól.
Hudák Józsefné

Rajzverseny 2015
Az előző évekhez hasonlóan egyesületünk (BÜTE) ezévben is megrendezte
a gyermekek rajzversenyét július 11-én.
Helyszín a strand játszóháza volt, ahol
az Önkormányzat két animátora segített
a lebonyolításban.
Minden idők legsikeresebb és legnagyobb részvételű versenye volt, legkevesebb 50–60 résztvevő mutatta be
rajztudását. Sok visszatérő ismerős kicsi
jött el, akik már nagyon várták a rendezvényt. Kezdésképpen a kislányok gyűrűt, fülbevalót kaptak, ezután duplán jó
hangulatban kezdtek dolgozni.
Különböző korú gyerekek tettek tanúságot rajztehetségükről, kombinatív
készségükről, 3–4–5 éves óvodáskorú-

ak, 6–10 éves, valamint felsőosztályos
tanulók.
Öröm volt nézni az izgatott, lelkes
kis csapatot, akik mintegy hat asztalt
elfoglalva alkotnak. Ki színes ceruzával,
ki festékkel, zsírkrétával, nagy figyelemmel, kipirult arccal.
Képzelőerejük nem kis szerepet játszott a műveken, melyek kivívták a zsűri
és a nézők tetszését.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga,
hiszen remekművek születtek a kicsik és
a nagyok részéről is.
Nem csupán az I.–II.–III. helyezettek
kaptak jutalmat, hanem eltérően az eddigiektől valamennyi gyermek választhatott az ajándéközönből.

Különösen nagy sikert arattak a kicsik
körében a babák, autók, gyöngyök, karkötők stb.
De a nagyobbak is elégedettek voltak
a könyvválasztékkal, mely kielégítette
igényüket a korosztályuknak megfelelően. A rajzverseny sikeréhez a gyönyörű
idő, csodás meleg is hozzájárult.
Összefoglalva, élménydús, jól sikerült esemény volt, melyen felbuzdulva
jövőre is szeretnénk megrendezni a rajzversenyt!
Köszönöm a sikeres rendezvényt a
segítő szülőknek, de nem utolsó sorban a körülményeket biztosító akali
Önkormányzatnak.
BÜTE-vezetőség (K. Zs.)
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20 éves az óvoda
Az óvoda kollektívája és a gyerekek
nevében szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, akik közreműködésükkel hozzájárultak intézményünk 20
éves születésnapjának méltó megünnepléséhez!
Szereplők (volt ovisaink): Andó Eszter,
Beke Bianka és táncosai (Bóday Laura,
Koncz Otília, Kovács Zsófia, Molnár
Fanni, Tóth Dalma), Hosszú Richárd,
Rigó Laura, Varga Franciska, Varga
Gábor, Szilágyi Klaudia, Dallamvilág
tagjai.
A sok-sok támogató közül elsősorban
azokat említeném meg akik önzetlenül,
ingyen tették felajánlásaikat. Tőrő Bence
fergeteges táncházával, Tőrőné Horváth
Ilona „bütyköldéjével”, Máyer Zoltán
gyönyörű két lovával és versenyzőivel
Biczó Szabinával és Molnár Rebekával.
Pécsi Krisztina korongozásával, Simon

AKALI HÍREK

Timea csillámfestésével, Bakó Gábor
aikidó edzésével, Tilesch Attila a húsz
évre visszapillantó megható videóanyag
szerkesztésével, Nagy Flóra meglepetés
filmjével, Nagy Tamás és felesége Viki
helyben készített ízletes császármorzsájával, Móroczné Obermayer Éva különleges babakiállításával, Tóth Livia fotózásával, Gulyás Antal hűsítő szódájával,
Lasky Dezső hatalmas napernyőivel,
Szegvári Tibor finom szendvicseivel, a
szülők süteményeivel, mind-mind hozzájárultak a két nap sikeréhez.
Köszönettel:
Sárándiné Németh Hajnalka
óvodavezető
k
„...Itt van az ősz, itt van
újra...”
Óvodánkban is új tanévet kezdtünk,
19 gyerkőccel. Nyári szünetről visszatérve, szép, frissen festett óvoda várta a
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gyerekeket. Már a második hét mozgalmasan telt. Elkezdődött a tíz alkalmas
úszás oktatás.
Közben, idén sem maradhatott el a
szüreti időszakban a Barátcsuha Borház
látogatása.
Annyival kibővülve, hogy ebben az
évben „belekóstolhattak” a szüretbe is a
gyerekek.
Gyönyörű, meleg napsütéses délelőttöt sikerült kifognunk. Az önkormányzat
buszával kivonultunk a Fenye-hegyre és
beálltunk a szőlősorokba, hogy leszüreteljük a mustnak valót. Ezután vis�szatértünk a borházhoz és kezdődhetett
a szokásos eszem-iszom. Tartalmasan,
vidáman telt a délelőtt!
Mire ez a cikk megjelenik, túl vagyunk
az idei Idősek napi műsoron is, ahol óvodásaink aranyos kis műsorral kedveskedtek az ünnepelteknek! Október 10-én
pedig a hagyományos szüreti felvonuláson tekinthettük, hallgathattuk meg
óvodásaink műsorát!
Úgy gondolom, az idei tanév is tartalmasan fog telni óvodásaink számára,
amiről ígérem, igyekszünk rövid beszámolókat adni a továbbiakban is!
R-N A
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Gratulálunk Meilinger Gergőnek a rendőrségi rajzversenyen nyújtott teljesítményéért!

„A LÓ HÁTÁN VAN A FÖLDI MENNYORSZÁG”

Vannak olyan gyerekek kis falunkban,
akik valamiben tehetségesek. Közülük
szeretnénk bemutatni egy fiatal tehetséget.
Biczó Szabina 2001-ben született. Már
totyogó korában is nagyon vonzódott a
lovakhoz. Ez a szeretete tini korára csak
erősödött. Háromévesen ült először lóra,
persze akkor még senki nem gondolta,
hogy szerelem lesz belőle.
Hatéves korában már szeretett volna
komolyabban lovagolni, s így kerestünk
egy olyan lovardát, ahol családias a hangulat, kedves az oktató és persze nem
utolsó sorban megbízhatóak a lovak.
Aszófőn találtunk erre a helyre a Mayer
Lovasudvarnál.
Szabina bimbózó tehetségét felismerte, felkarolta a lovarda tulajdonosa is,
aki a díjugratás felé terelte. Szabina sok
versenyre elkísérte az edzőjét, hamar
felismerte, hogy ez nem szórakozás,
hanem kemény munka, koncentráció és
sok lemondással járó sport. Igazán csak
akkor tud együtt dolgozni ló és lovasa,
ha teljes az összhang, és úgymond egygazdás a ló. Ezt vallják a sportághoz
értők és Szabina edzője is.
2013 karácsonyára adódott a lehetőség és egyúttal a hatalmas ajándék
Szabinának, hogy Pinokkiót (egy magyar
sportlovat) lovagolhasson. Ekkor megkezdődött a még komolyabb munka,
immár „tétje” volt a lovaglásnak.

A kitartás és a sok lemondás meghozta gyümölcsét. Egy év múlva meglepetés
ajándékként a Lovardától egy versenyen
való részvételt kapott. A megmérettetést
Ajkán a Nomádia Lovasparkban rendezték meg. Szabina két kategóriában
indulhatott egy stílusversenyen (itt a
lovaglási technikát és a ló-lovasa összhangját pontozzák), valamint egy nyitott
versenyen (itt a gyorsaságot időméréssel
állapítják meg). Mindkét kategóriában
nagyon szép eredményt ért el, egy első
és egy harmadik helyezést.
Szerette volna letenni azt a vizsgát,
amit úgynevezett rajtengedély vizsgának
hívnak, elvégzése után felnőtt versenyeken is részt vehet. Ez év tavaszán ezt az
álmot is valóra váltotta.

Így a nyár folyamán már több versenyen indult. Ezeken kezdőként nagyon
jó eredményeket ért el, hibátlan pályák
110 cm ugró magasságban. (80 indulóból, 10. hely)
Szabina részt vesz a lovarda rendezvényein is, így amikor az óvodánk a 20.
születésnapját ünnepelte, szívesen megmutatta az érdeklődőknek, hogy milyen
szép is ez a sportág és a lovak szeretete.
Nyolcadik osztályosként közeledik a
továbbtanulás, mi más lehetne számára
az út, csakis a lovak. Lovakkal foglalkozni, lovasokat oktatni, hiszen ezt
vallja: „A LÓ HÁTÁN VAN A FÖLDI
MENNYORSZÁG.”
B.G.
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Hal minden mennyiségben

ELSŐ AKALI HALNAP és BÚCSÚI
HORGÁSZTALÁLKOZÓ
A délelőtti találkozó eredményei:
Összesen 45 fő indult (21 felnőtt, 17
senior, 7 utánpótlás korú horgász résztvevő).
Utánpótlás I.: Hegedűs Benedek,
Csabrendek 80 gramm.
Senior I. : Blázsi József Balatonakali,
Balatonakali SHE 1600 g, II.: Tóth Pál
Balatonakali, Balatonakali SHE 450, III.:
Czipa Mihály Debrecen, Balatonakali
SHE 450g.
Felnőtt: I. Bánó Zoltán, Aszófő
Bala-tonakali SHE 1840 g, II. Hemző
Csaba, Ajka 1670 g, III. Meilinger Róbert, Balatonudvari Balatonakali SHE
1300 g.

Legnagyobb hal: 1570 g (ponty)
Összes fogás: 12040 g: keszeg, dévér,
garda.
A délután nem csak a most fogott
halakra, de korábbi sikeres kapásokra
is alapozva a halak minél szélesebb
sütési-főzési-elkészítési módjait hivatott
bemutatni, kóstoló mellett. A búcsúval,
kézművesekkel párosítva a rendezvényt
jó hangulatú, nagy látogatottságú és
búcsúi báli táncot is felvonultató rendezvénnyé kerekedett az első Akali Halnap
a Művelődési Ház udvarán. Számos
helyen beszámoltak a nap eseményeiről, a balatontipp, Győrffy Árpád írását, képeit szeretettel ajánljuk. Megújult
honlapunkon külön hírbe foglalva megtalálható a link és további írások, fotók.

(http://www.balatonakali.hu/
Multimedia/Hirek/2015-09-24/
Beszamolok-a-HALNAProl)
A süllőfogó eredményei:
Október 3 ., szombat Süllőfogó
Horgásztalálkozó eredményei (22 résztvevő horgász)
1. Csöngéné Nyaras Éva 4190g (2
balin 1 süllő), 2. Budaházi Zoltán 3840
g (3db süllő), 3. Pálvölgyi Árpád 3011
g (2db süllő), 4. Eczet István 2770 g (2
süllő 1 balin), 5. Szalay András 2260 g
(1süllő 1 balin), 6. ifj. Horváth Aladár
1960 g (1 balin).
Legnagyobb hal: Pálvölgyi Árpád
2500 g süllő.
Össz fogás: 24961 g.
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Programsoroló
Október 23. 17,00 Ünnepi színházi
megemlékezés a Művelődési Ház színpadán.
Október 24., szombat Pontyfogó
Horgásztalálkozó.
Kedves Horgásztársak! Egyesületünk
tagjai részére 2015. október 24-én, szombaton horgásztalálkozót rendezünk.
A találkozó helye: Balatonakali
Strand.
Program:
16:00-16:30 Regisztráció.
16:30-16:45 Technikai értekezlet, sorsolás.
16:45-17:00 Rajthelyek elfoglalása,
felkészülés a horgászatra.
17:00-22:00 Horgászat.
22:00-től Mérlegelés, eredményhirdetés.
Vacsora 20 óra körül a horgászhelyeken.
Horgászni két bottal, botonként két
horoggal lehet. A kifogott halat a mérlegelésig haltartó hálóban élve kell tartani.
Csak a méretes ponty számít bele az
eredménybe.
Az érvényes horgászrend szerint horgászunk, tehát a kifogott pontyot a fogási naplóba azonnal be kell írni. Csali és
etetőanyag korlátozás nincs!
A verseny három kategóriában kerül
megrendezésre: utánpótlás, felnőtt,
senior.
Nevezési díj nincs. Díjazás: oklevél,
serleg.
Tisztelt Horgásztársak és Horgász
Feleségek!
Szeretnénk megkérni benneteket,
hogy lehetőségeitekhez mérten süteménnyel és pogácsával támogassátok a
találkozót!
Halban gazdag versenyt és kellemes
időtöltést kíván az elnökség.
Október 30., péntek TÖKös nap a
Művelődési Házban.
Balatonakali Községi Könyvtár, mint
Könyvtári, Információs és Közösségi
hely. Balatonakali, Kossuth u. 45.

A Balatonakali Községi Könyvtár
október 30-án „Tökös-délutánra” várja
falunk apraját, s nagyját.
A hagyományhoz hűen nagyszabású töklámpás faragás veszi kezdetét a
Művelődési Házban délután négy órától,
ahova szeretettel hívunk minden ügyes
kezű gyermeket, hogy kifaraghassa az
ősz legkülönlegesebb töklámpását.
November 6-7-8. Balástyai Böllérnapok.
Ismét Balástyára készül az Akali
Böllérdelegáció. A hagyományos rendezvényre november 6-tól kerül sor.
Pénteken a disznóvágó csapat már útra
kél.
Szurkolni, böllérbálozni, kirándulni
hívunk minden kedves falubeli érdeklődőt is!
Az előzetes jelzések szerint indítunk,
szervezünk járműveket Balástyára, ezért
kérjük, mielőbb tudassák ilyen irányú
szándékukat, érdeklődésüket a művelődésszervezőnél. Igény szerint lehet már
péntektől vasárnapig tartó (böllérbállal),
szombat, vasárnapi (böllérbállal), vagy
csak szombati kirándulásban gondolkozni.
Jelentkezés:
program@balatonakali.hu, Ihász Csilla.
November 21., szombat, délután
15 órától Édes Mézes rendezvény
lesz a helyi könyvtár szervezésében a
Polgármesteri Hivatalban. Megkezdődik
a karácsonyi készülődés mézeskalács
sütéssel és díszítéssel.
November 28. Adventi játszóház.
November utolsó szombatján, 15 órától önt és kedves családját is sok szeretettel várjuk a Balatonakali Művelődési
Ház nagytermébe, ahol a Balatonakaliért
Támogatási Közalapítvány szervezésében ismét megrendezésre kerül a közös
„Adventi készülődés”.
HORGÁSZBÁL
Egyesületünk szeretettel meghívja önt
és kedves családját november 28-án,
szombaton 20 órakor kezdődő hagyományos horgászbáljára.
Helyszín: Balatonakali Művelődési
Ház.
A részvételi díj tartalmazza a fogadó-

italt és a „svédasztalos” vacsorát. Italról
és süteményről mindenki maga gondoskodik.
Zene: AMIGO Együttes. Éjfélkor
tombola, tánc hajnalig…
Jelentkezés, bővebb információ
Sárközi Istvánnál, Tel: 06-70-557-1535. (A részleteket a bál előtt megtalálják
a hirdetőkön, a települési honlapon és
facebook oldalunkon.)
Decemberi előzetes
programok
December 5. Karácsonyi vásár. Ismét
várjuk helyi termékekkel a karácsonyi
vásárba kedves vendégeinket! Mivel
december 12., szombat munkanap,
ezért már 5-én vásározunk! Terveink
szerint idén is lesznek jellegzetes helyi
borok, Balatonakali naptár a 2016. évre,
Akalifornia pólók, kézműves csokoládék, ékszerek, textíldíszek és ajándéktárgyak, ingyen elvihető könyvek a vásári
forgatagban! Várjuk a vásári portékát
kínálók jelentkezését is! (Ihász Csilla
művelődésszervező.)
Ajándékozzon Akaliból, Akaliról,
Akaliért!
December 6. Mikulás várás.
Művelődési Házunk vasárnap várja
majd kisvendégeit és a Mikulást, részletek később!
December 12., szombat Adventi
kirándulás Grázba.
A korábbi évekhez hasonlóan egy
adventi bevásárlással, karácsonyi fényekkel, ízekkel és illatokkal teli kirándulást
szervezünk, megfelelő érdeklődő esetén.
December 12-én, szombaton, ami egyébként munkanap, terv szerint Grázba
utazunk. Az anyagi költségeket csak
a létszám ismeretében tudjuk kalkulálni, így kérjük, mielőbb jelezzék utazási
szándékukat. Jelentkezés: program@
balatonakali.hu, 87-544-047,30-2268346 Ihász Csilla művelődésszervező.
Jelentkezési határidő: november 15.
(A kisbusz/autóbusz megrendelés miatt
szükséges tudnunk előre a létszámot.)
December 22., kedd 17,00 Karácsonyi ünnep a Művelődési Házban és
udvarán.

AKALI HÍREK
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LEVENDULA HÍRCSOKOR
A Levendula Nyugdíjas Klub
a Balaton déli oldalára kirándult,
Somogyvámosra. A Balatontól 30 kmre fekvő kis faluban van az Indiai Kulturális Központ, röviden csak Krisnavölgynek nevezett helység. Az itt élők
önfenntartó életmódot folytatnak. A
vallás, a turizmus és a biogazdálkodás
köré csoportosítható tevékenységük.
Az év egyik legmelegebb napján, a Krisna-búcsú idején indultunk
Somogyvámosra. Sokuknak még a
kompon történő átkelés is nagy élményt jelentett. Megérkezésünk után
kis vonatra ültünk, mellyel beutaztuk a
falu fő területeit. Idegenvezető ismertette a látnivalókat. A hangulat indiai
volt, elefántok, képek, sétáló krisnások
egy más kultúrába repítettek minket.
A sátrak alatt különböző lepénykéket
sütöttek, indiai fűszerekkel ízesítve.
Mindent meg lehetett kóstolni. Volt

aki az otthonmaradottakra is gondolt.
Az egészséges táplálkozás bemutatása mellett a környezet védelmére is
felhívták a figyelmünket.Természetes
mosószerek, szépségápolási cikkek,
ötletes és hasznos jó tanácsokkal láttak
el bennünket. Aki akart vásárolhatott
indiai sálat, kendőt apróbb ajándékot.
A főtéren állt a templomuk. Belül
színes domborművek, indiai díszes
oszlopok. Szemtanúi lehettünk egy indiai esküvőnek, megismerve más nép
hagyományát.
Tagjainknak a tehenészet is nagyon
tetszett. Az állatoknak nevük volt, különös ellátásban részesültek. A Krisnások köztudott, hogy húst nem fogyasztanak. Azt is megtudtuk, hogy miért
tartják olyan nagy kegyben a teheneket.
Mint az egyik ott lakó hívő elmondta a
tehén az ő anyja. Van a szülő anya, és
van a tehén a fogadott anya. Erről még

a hazafelé úton is sokat beszéltünk. A
biofarm megtekintése külön élmény
volt. Látni, milyen csodás növényeket
lehet termeszteni vegyszer nélkül. Az
érdeklődőknek az ott dolgozó kertészek adtak felvilágosítást.
Nyugdíjasaink többsége megkóstolta a farmon termett növényekből készült különleges ételeket is.
A melegtől, és az élményektől fáradtan szálltunk fel a kisvonatra, amely levitt a faluból a buszparkolóba.
Amikor felszálltunk a buszba, eleredt az eső, dió nagyságú jéglabdacsok hulltak. Kopogott a busz teteje.
A jégeső is elállt, mire a Kőrősvölgyi viadukthoz értünk. Sokan nem
látták még. Megcsodáltuk, fényképezkedtünk.
Fáradtan, de élményekben gazdagon
tértünk haza.
Hegedűs Dezsőné

Köszöntöttünk

Balatonakali Önkormányzata az
Idősek Napi rendezvény alkalmával,
168 polgárát ünnepelte, akik már betöltötték a 65. életévüket. Hatan már a
90-esek klubjába léptek, lépnek.
Településünk legidősebb lakosai
szerencsére jó egészségnek örvendenek.
Magyar Béláné idén töltötte be a
93. életévét. A nyár végén otthonában köszönthettük, mint a legidősebb
helyi lakosunkat.
Kutor Lajos bácsi közeledik a
91-hez és még ma is hallhatjuk érces
hangját a strandon, ahol szerencsére
gyakran horgászik, csak ritkán fog
halat.
Molnár Pista bácsi idén töltötte be
a 90-et, ennek ellenére mind a mai
napig példa értékű háztartást vezet,
főz, mos, takarít.
Somogyi Andornét a Pántlika utcából nem ismeri mindenki, őt is azok
között tisztelhetjük, aki túl van a
90-en.
Sövény Ferencné az idén fogja
betölteni a 90-et.

Október 15-én ünnepelte 90. születésnapját, Széll Jóska bácsi.
Mivel közös ünneplés volt október
2-án, a helyi Művelődési Házban,
ezért a nyilvánosság előtt Balatonakali nevében Jóska
bácsit Koncz Imre polgármester köszöntötte
fel közelgő születésnapja alakalmából.
„Kedves ünnepeltek engedjék meg, hogy
sok boldogságot, hos�szan tartó egészséget
és szívükben, lelkükben
örök ifjúságot kívánjak
Önöknek!” – zárta a
köszöntőt polgármesterünk.
Az ovisok még ennél
is szebb szavakkal szereztek örömet az ünnepségen, ahol a falu apraja
mellett a nagyja is sokat
fáradozott.
A kemencés finomságok elkészítése, tálalása

mellett is sokan, mind vállalkozók,
mind magánszemélyek, hozzájárultak az ünnepléshez süteményekkel,
borokkal. Mindenkinek köszönjük a
segítséget!

KÖSZÖNJÜK

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés:

Gratulálunk ifjú házasainknak, sok boldogságot, bő gyermekáldást kívánunk Rozgonyi Melindának és Kardos Dávid Olivérnek,
Szalay Brigittának és Molnár Lászlónak, Beke Noéminek
és Hoffmann Gergelynek.
Halálozás:
Búcsúzunk Bederna Ferencnétől és Pataki Istvántól,
nyugodjanak békében!

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet minden 4. vasárnap 11 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 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

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 (06-20-95-77-246) faluüzemeltető
Szili Zsóﬁa falugazdász (06-30/990-1526)
november 9. és december 14.
hétfő 9,00-11,00
Kéri Katalin települési főépítész:
hétfő: 9,30–12,00-ig (előzetes bejelentkezés
szükséges 06-87/444-255)
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 16–20,
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
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.
Nemzeti dohánybolt: H-Sz: 6-20. V: 6-14
FÉK KÁVÉHÁZ ÉTTEREM:
H-Cs: 10-21, P: 10-22, Sz: 8-22,
V: 8-20 óráig.
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

