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Csobbanjunk a nyárba!
SZENT IVÁN-NAPI PROGRAMOK
Június 25., szombat Szezonnyitó 

vízen és szárazon…
Június 25-én, szombaton egész 

napos programokkal várjuk az 
érdeklődőket Balatonakaliba.

10,30 Első hajó fogadása, szezonnyi-
togató gondolatok a Kikötőben. 
Közreműködnek: A Balatonakali 
Modern Tánccsoport és a Four-
tissimo térzenével.

Kb. 10,45 és 11,30 órakor Egyórás, 
kedvezményes sétahajókázás.

Kb. 10,45-kor az első hajó indulása 
után fúvós séta a Művelődési Ház 
udvarára, ahol 8 órától kemencés 

kenyérsütés zajlik, majd további 
programok a helyszínen: Fúvós 
percek a színpadon, ezt követően 
egész napos zenés hangulatkel-
tés.

14,00 órától Leves a bográcsban! 
– főzőverseny a Művelődési Ház 
udvarán. Előzetes jelentkezés, 
további információ: Ihász Csilla 
06-30-226-83-46.

A délután folyamán Szent Iván éjre 
készülve: lámpáskészítés gyerme-
keknek (a készlet erejéig).
SZÍNPADI PROGRAMOK

17,00 Néptánc határon túli magyar 
gyermekektől

18,00 Holle Anyó Színház: Arany-
színű bárány

19,00 Tarisznyások együttes Szélta-
risznya című koncertje.

Közben: eredményhirdetések, Tüzes 
Borok bemutatója

kb. 20,30-kor útjára indítjuk a 
Szent Iván éji tűzkereket, inter-
aktív, műsorokkal, megállókkal 
tarkított tüzes sétájára tartsanak 
velünk, míg a Balaton vize ki 
nem oltja…

MINDENKIT 
SZERETETTEL VÁRUNK!

Balatonakali Község 
Önkormányzata

ALMA koncert: július 2. 18,30 órakor a szabadtéri színpadon

Hetedhét Mesefesztivál július 2–9.
(Játszóházak, mese, rajzverseny, kiállítás)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ElHAjóZOTT AZ „AKAlI”

Ez év február 15-én végleg elhajózott 
az Akali névre keresztelt 301-es típusú 
vízibusz és mára már a Dráva vizeit 
szeli, Barcs város önkormányzatának 
örömére. Ugyan nem maradt a Balaton 
Akali nevű hajó nélkül, mivel a hajózási 
társaság márciusban az Ederics vízi-
buszt átkeresztelte Akalira. A korábbi 
Akali pedig május 8-tól Jégmadár névre 
hallgat.

Elgondolkodtató – annak ismeretében, 
hogy idén már csak heti egy alkalom-
mal tervez járatokat menetrendszerűen 
a BAHART a balatonakali közforgalmú 
kikötőbe –, milyen sors vár nálunk a 
közforgalmi hajózásra? Jeges korszak, 
mint az Akali hajóra (aki Jégmadár lett)? 
Vagy a jégkorszak szépen lassan az 
őskort és a középkort követően elérkezik 
a legújabb korba?

Amennyiben optimisták vagyunk, 
akkor a fejlődésre számítunk. Hisz ezt az 
állapotot tovább rontani már nem lehet. 
A következő fokozat a közforgalmú hajó-
zás megszüntetése lenne. A 1821/2015. 
(XI. 12.) Kormányhatározat egyértelmű 
forrást rendel a BAHART Zrt. közfor-
galmi kikötőinek infrastruktúra-fejlesz-
téséhez. Igaz még a pontos részleteket 
nem ismerjük, viszont amint említet-
tem optimisták vagyunk. Amennyiben 
a hajózási társaság részvényesei – élü-
kön Siófokkal – valóban elkötelezettek 
a közforgalmi hajózás mellett, akkor 
nem felejtenek el szavazni, ha eljön az 
idő, a kis kikötők minimális fejlesztése 
mellett. Talán képesek lesznek félretenni 
mindent és mindenkit elsöprő gazdasági 
érdekeiket. 

Amennyiben ez nem történik meg, 
akkor nem értik, a térségi összefogás 
alapjait sem.

A BAHART-részvényes önkormány-
zatoknak, mint Balatonakali (1%) 2017. 
szeptemberben tőkejuttatási kötelezettsé-
ge van. A mi esetünkben ez 14,2 M Ft-ot 
jelent. Azon települések esetében, akik 
közben eladták részvényeiket Siófoknak 
(jelenleg több mint 44%-kal rendelkez-
nek), azok esetében Siófok fizeti a tőke-
juttatást. Nem jelentene problémát az 
összeg kifizetése számunkra, viszont az 
elvárható lenne, hogy az így befizetett 

összegeket helyben használják fel fej-
lesztésre, mégpedig úgy, hogy ez egy 
pályázati önerő legyen.

Minden tudjuk, hogy mire is len-
ne itt szükség! Kulturált jegypénztárra, 
mindenki által használható vizesblokkra, 
minimális parkosításra, járdára, útra és 
európai módon kialakított parkolókra. 
Önkormányzatunk azért nem fordított 
mind idáig forrásokat a területre, mert 
nincs a mi tulajdonunkban és nem is mi 
vagyunk a hivatalos kezelői a terület-
nek. Amennyiben a társaság a fejlesztést 
bevállalja az ő számára elérhető pályáza-
ti forrás felhasználásával, akkor Akali a 
rendbentartást boldogan vállalná.

Június 25-én, az első hajó érkezése 
alkalmával, Kollár József vezérigazgató 
úr, legfőbb szinten fogja képviselni a 
BAHART Zrt-t. 

Én magam is már a harmadik vezér-
igazgatótól kapom az ígéretet az elma-
radt fejlesztésre. Sokak szerint, tényleg 
professzionális vezetése van a társaság-
nak. Ha ez valóban így van, akkor talán 
most van a legtöbb esélyünk kijönni a 
„jégkorszakból”, még ha a Jégmadár 
már elrepült, akkor is!

AsZfAlTOZÁs A csORdÁsKúTI 
NYARAlóTElEpEN

Jelenleg már csak az utolsó simítá-
sokra várunk. Pontosabban arra, hogy 
a Magáz közműnyilatkozatát kiadja, 
és ezzel a munkaterületet átadhassuk a 
ViaVomíto Kft.-nek, aki a kivitelezést 

megnyerte a közbeszerzési eljáráson. A 
három utcában (Malom, Vak Bottyán, 
Berek utcákban) összesen 11 gázbekötés 
van. A gázcsővezeték és a vízelveze-
tő dréncsövek találkozásainál a Magáz 
elvárja a részletes rajzokat és ennek 
alapján fogja biztosítani a szakfelügye-
letet. 

Az eredeti tervek szerint az idegen-
forgalmi főszezon előtt terveztük a kivi-
telezést, viszont a közreműködő szervek 
lassították a dolgainkat. 

Ennek értelmében júniusban kezdjük 
a kivitelezést és nem biztos, hogy a hó 
végére be is tudunk fejezni mindent. 

A kivitelező határozott ígéretet tett 
arra, hogy munkája során igyekszik 
megtenni mindent annak érdekében, 
hogy az ingatlantulajdonosok folyama-
tosan el tudják érni ingatlanjaikat autó-
val is. Mindemellett mindenki számára 
lesz egy-két nap, amikor ezt nem tudjuk 
biztosítani. 

Minden ingatlantulajdonostól a meg-
szokottnál nagyobb türelmet és toleran-
ciát kérek, hisz hamarosan egy sokkal 
rendezettebb környezet lesz az ered-
mény. 

A sTRANd NYITÁsRA 
MEgújulT, új KÖZTERülET 

vÁRjA A vENdégEKET
Kis késéssel, kiváló minőségben elké-

szült az új közterület. Az igen rövidre 
szabott kivitelezési időt csupán a több 
esős nap miatt nem tudta tartani a kivite-
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lező. Az időbeni csúszást viszont ellen-
súlyozta a magas színvonalú kivitelezés. 

Európai üdülőfaluhoz méltó, vissza-
fogottan elegáns köztérrel lettünk gazda-
gabbak. Fontos elemként megjelenik egy 
kis vízjáték, ami balatoni település lévén 

igazán idevaló. Minden bizonnyal az 
üdülővendégek és az itt élők is örömmel 
fogják birtokba venni, majd használni a 
teret. 

Terveink szerint folytatása is lesz a 
munkálatoknak. Amennyiben bevétele-

ink engedik, akkor a kapun belüli rész 
burkolatait is kicseréljük, továbbá a kül-
ső rész aszfaltozását és a vasúti átjáró 
utáni szakaszt is felújítanánk.

Koncz Imre 
polgármester

Kék Hullám Zászlóval minősített

Nyitva tartás:
június 4-től június 17-ig 8–18 óra 

között, 
június 18-tól augusztus 21-ig 8–19 óra 

között, 
augusztus 22-től szeptember 4-ig 8–18 

óra között,
17 órától 50% kedvezmény a napi belé-

pő árából.
A kempingek vendégei kártya felmutatá-

sával ingyen beléphetnek!

A strand ettől eltérő időben is láto-
gatható, viszont mindenki csak saját 
felelősségére fürödhet, mivel sem 
a vízimentőszolgálat, sem pedig az 
elsősegélynyújtó hely nem üzemel a 
nyitva tartási időn kívül!

A strand éjjel 1 órától reggel 6 óráig 
zárva tart.

A csúszda (korlátlan) napi használata 
600,-Ft/fő/nap.

Belépőjegy
Felnőtt napi 550,- Ft, heti 2750,- Ft

Diák/nyugdíjas napi 5400,- Ft, heti 
2200,- Ft

Gyermek 4-14 évesig napi 5320,- Ft, 
heti, 1650,- Ft

Nyaralótulajdonosok részére idény-
bérlet arcképes igazolvánnyal:

felnőtt: 4000,- Ft,
gyermek 4–14 éves korig: 2700,- Ft,
diák és nyugdíjas: 3300,- Ft
A napijegy többszöri belépésre jogo-

sít! A főpénztárban SZÉP-kártyát is elfo-
gadunk!
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További pénztári szolgáltatások: 
Napozóágy 500,- Ft/nap
Vizibicikli 1200,- Ft/harminc perc (bérel-

hető főszezonban 10–19 óráig) 
Vizibicikli 2000,- Ft/óra (bérelhető 

főszezonban 10–19 óráig).
A Simple rendszeren keresztül lehe-

tőség van a strandi belépőjegyek elővé-
telben, on-line módon, készpénzmentes 
fizetéssel történő megvásárlására.

Az online jegyet az okosmobil készü-
lék képernyőn történő felmutatásával a 
jegypénztárnál kell bemutatni. Az online 
jeggyel rendelkező vendégeink számára 
soron kívüli belépést biztosítunk a strand 
területére. A rendszer elérhetősége: 
www.strandbelepok.hu. Ugyanitt ren-
dezvényeinkre is vásárolhatók jegyek!

Az árnyas fákkal övezett strand 1500 
vendég befogadására alkalmas. A strand 
parkolója 142 gépkocsi részére biztosít 
ingyenes parkolási lehetőséget.

STRANDSZOLGÁLTATÁSOK:
– zuhanyzási lehetőség (11 db hideg 

vizes zuhanyzó), minden vizesblokkban 
1-1 melegvizes zuhanyzó,

– két nagy vizesblokkban 22 db férfi, 
16 db női, 2db mozgássérült illemhely 
áll a strandolók rendelkezésére,

– mozgássérültek vízbe jutását rámpa 
segíti,

– a nyitva tartási időben vízi mentő 
szolgálat valamint elsősegélynyújtó hely 
működik,

– kisgyermekek számára kialakított 
partszakasz,

– homokozó, játszótér.
Strandkönyvtár, játszóház

Nyitva tartás:
Július 1., péntektől augusztus 21., 

vasárnap, minden nap 11–18 óráig. 
Ákom-Bákom játszóház:

Szerda 10–14 óráig
Szombat, vasárnap 11–15 óráig

Strandi újdonságaink 
a 2016-os nyárra:

Teqball pálya és kültéri ping-pong 
asztal telepítése zajlik a strandi sportpá-
lyák, játszóház közelében. A vízi sport-
eszközök köre is bővül a nyár folya-
mán, a Mozdulj Balaton! sportprogram 
keretében egy új vízilabda pályával. 
Hamarosan megújul a strandbejárat, a 
régi kismóló a kemping és a csúsz-
da között már megújult. Új korszerű 
tájékoztató táblák kihelyezésére került 
sor a strandon, és egy háromoldalas 
reklámoszlop is telepítésre került, itt is 
olvashatják folyamatosan programjain-
kat, híreinket. 

A wifi-rendszer megújítása szintén 
megtörtént.

Használják, élvezzék strandunk folya-
matosan bővülő szolgáltatásait, közös-
ségi tereit!

Jó pihenést kívánunk Vendégeinknek!

(Tájékoztató térképeink a strand két bejárata mellett találhatóak!)
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A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. Balatonakali Községben 
is megkezdi a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtést az állandó lakosok 
részére. 

Begyűjtési időpontok: minden hónap 
harmadik hét kedd, az első szállítási nap 
2016. július 19.

Kérjük, hogy a szelektív hulladékot 
tartalmazó edényt, a fenti időpontokban 
– a kommunális hulladékgyűjtő edény-
hez hasonlóan – reggel 7 óráig helyezze 
ki az ingatlan előtti közterületre, ahon-
nan annak tartalmát aznap elszállítjuk. 

Kérjük, hogy az alábbiakban felsorolt 
hulladékokat szíveskedjen a 120 l-es 
vagy 240 l-es edényben gyűjteni. Ezeket 

a hulladékokat az edénybe vegyesen rak-
hatja, mert begyűjtés után válogatócsar-
nokban választják szét anyagfajtánként. 

Műanyaghulladék: műanyag (PET) 
italos palack kimosva, kilapítva; flako-
nok: tisztító és kozmetikai szerek fla-
konjai kiöblítve, kilapítva (mosogató-
szer, tusfürdő, testápoló stb.), műanyag 
zacskó, fólia.

Italoskarton-doboz: tejes, gyümölcs-
leves többrétegű italoskarton-doboz tisz-
tán és kilapítva.

Fémhulladék: alumínium italos dobo-
zok; alufólia, alumínium tálca; konzerv-
doboz és egyéb fém élelmiszercsomago-
lások tisztítva, lehetőleg kilapítva.

Papírhulladék: kisebb papírdobozok, 

hullámpapír, színes vagy fekete-fehér 
újság, irodai papírok, szórólapok, köny-
vek.

A nagyobb kartondobozokat a gyűj-
tőnapokon kilapítva, kötegelve az edény 
mellé szíveskedjen elhelyezni.

Az üveg hulladékot kérjük a továb-
biakban is a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekre vigye el! A műanyag és papír 
gyűjtő konténerek a gyűjtőszigeteken 
megszűnnek.

Amennyiben a szelektív hulladék-
gyűjtő edény megtelik, akkor az edény 
mellé átlátszó zsákban szíveskedjenek 
kihelyezni a többlet hulladékot, azonban 
ha más, oda nem illő hulladék kerül, úgy 
azt munkatársaink nem szállítják el.

Tájékoztató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshezItaloskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többrétegű italoskarton-doboz tisztán és kilapítva. 

Fémhulladék: alumínium italos dobozok; alufólia, alumínium tálca; konzervdoboz és egyéb fém 

élelmiszercsomagolások tisztítva, lehetőleg kilapítva. 

Papírhulladék: kisebb papírdobozok, hullámpapír, színes vagy fekete-fehér újság, irodai papírok, 

szórólapok, könyvek. 

A nagyobb kartondobozokat a gyűjtőnapokon kilapítva, kötegelve az edény mellé szíveskedjen 

elhelyezni. 

Az üveg hulladékot kérjük a továbbiakban is a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre vigye el! A 

műanyag és papír gyűjtő konténerek a gyűjtőszigeteken megszűnnek. 

Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő edény megtelik, akkor az edény mellé átlátszó zsákban 

szíveskedjenek kihelyezni a többlet hulladékot, azonban ha más, oda nem illő hulladék kerül, úgy azt 

munkatársaink nem szállítják el. 

  Gyűjthető Nem gyűjthető 

papír 

karton doboz műanyag borító                                                               
fém                                                                                  

indigó-, fax papír                                                         
átírótömb 
pelenka                                                                             

 papír zsebkendő                                                                  
papír kéztörlő                                                                  
címke, matrica                                                           

vegyszeres, olajos flakon                                             
fogkefék                                                                         

magnó, videókazettanövényvédőszerrel,  
festékkel szennyezett csomagolás  

Nikecell 
Hungarocell                                       

gyermekjátékok 
kerti bútorok 

irattartó doboz 
hullámpapír 
színes vagy fekete-fehér újság 
irodai papírok 
könyvek 
prospektusok 
csomagoló papírok, dobozok 

műanyag 

ásványvizes-, üdítés palackok és 
kupakjaik 
csomagoló fóliák 
műanyag zacskók, fóliák 
kozmetikai-, tisztítószeres flakonok 

italos karton 
tejes, gyümölcsleves italos karton 
dobozok 

alumínium italos 
doboz 

alumínium italos dobozok, konzerv 
dobozok 

 
Amennyiben kérdése van, kérjük munkanapokon, ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejében 
hívja a 87/342-633 telefonszámot! 
      Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

                Jung Csilla ügyvezető sk 

Az edényeket igény szerint az önkormányzatnál lehet majd átvenni, az időpontról hirdetőinken, 

honlapunkon adunk tájékoztatást hamarosan. 

 

 

 

Nyári programok: 

 

Gasztróhét még jön! 

Amennyiben kérdése van, kérjük munkanapokon, ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejében hívja a 87/342-633 telefonszá-
mot! Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Jung Csilla ügyvezető sk.

Az edényeket igény szerint az ön-
kormányzatnál lehet majd átvenni, az 
időpontról hirdetőinken, honlapunkon 
adunk tájékoztatást hamarosan. 

Lakossági szemétszállítás
Mindemellett községünkben a nyári 

hulladék elszállítás változatlanul folyik 
majd, és az időpontja az alábbiak szerint 
alakul. 

Ezúton értesíti a Balatonfüredi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Bala-
tonakali lakosságát, hogy a 2016. április 

11-ével kezdődő héttel a lakossági hulla-
dékszállítás napja megváltozott. 

Péntek helyett szombaton történik a 
szemétszállítás.

A nyaralótulajdonosoknak a hulladék-
szállítás 2016. április 15-től kezdődött.

BALATONAKALI KERTMOZI  
t

C 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

BALATONAKALI KERTMOZI  
t

C 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Dátum Program Helyszín 
Június 25. szombat Első hajó fogadása, Szent Iván Ünnep, 

főzőverseny, tűzkerék görgetés a 
településen 

Kikötő, Művelődési Ház 

Június 23-tól I. Gasztronómiai Hét  
Naponként más-más étteremben 
kínálják az üzletek arculatokra 
jellemző menüiket 950.- Ft-ért. 

Helyi vendéglátók, éttermek 

Július 1. péntek  Kiállítás megnyitók: 
Egy boldog nyár (július 1-31.) és 
képzőművészeti kiállítások (július 1- 
augusztus 28.) 
Megtekinthetőek minden nap 17,00-
21,00 óráig 

Balatonakali, 
Dózsa György utca 3. 
Kulturális épület és Kiállító terem, 
Vasút tér 4. 

Július 8. péntek Ősök parkja megemlékezés Ősök Parkja 
Július 2-9. Hetedhét Mesefesztivál: koncert, mese, 

játszóházak, rajzverseny, kiállítás 
Szabadtéri Színpad, Strand, 
Játszóház, Kiállítóterem 

Július 2. szombat 
18,30 

Alma koncert a Hetedhét Mesefesztivál 
nyitóbulija 

Szabadtéri Színpad 

Július 3.,6.,9. Ákom-bákom játszóház Strand, Játszóház 
Július 8. péntek 17,00 Legszebb kincs a barátság ( Tihanyi 

Vándorszínpad) 
Strand, játszóház 

Július 9. szombat 
15,00 

Rajzverseny (BÜTE szervezésében) Strand, játszóház 

Július 9. szombat Bringakali Nap Bringakali Kerékpáros pihenő és 
szervíz 

Július 16. szombat RetroDiscó a strandon DJ. Sziszivel Strand 
Július 23. szombat Halas nap a Kikötő Étteremnél, 

Nosztalgia műsor, majd zenél a pulzus 
Együttes  

Kikötő Étterem 

Július 30. szombat Erős Ember Verseny.  
21,00 Szűcs Judith a színpadon. 

Strand 

Augusztus 4-
augusztus 28. 

Balatonakali Bor és Zene Fesztivál A település strandján, 
templomaiban, 
kiállítótermében,szabadtéri 
színpadán, művelődési ház 
udvarán 

Július 30.,31. 
augusztus 4.,6. 

Gitárkoncertek Templomok 

Augusztus 4. 
csütörtök 

Kiállításmegnyitó- Elillant évek 
szőlőhegyén… 

Dózsa György utca 3. 

Augusztus 5. péntek 
20,00 

Dzsungel könyve (Pannon Várszínház)  Szabadtéri Színpad 

Augusztus 13. 
szombat 

Hooligans jubileumi koncert  Szabadtéri Színpad 

Augusztus 18-tól II. Gasztronómiai Hét 
Naponként más-más étteremben 
kínálják az üzletek arculatokra 
jellemző menüiket 950.- Ft-ért. 

Vendéglátóhelyek 

Augusztus 19. péntek 
19,00 

Zsíroskenyérparty borral, mesével, 
Bebével és utcabállal 

Művelődési Ház és udvara 

Augusztus 20. Ünnepség, Tűzgyújtás, Brass show Művelődési Ház, Strand 
Augusztus 27. Magyar Bajnokság Kajak-Kenu, 

Quadratron, Európa Bajnokság 
Strand 

 

 

NYÁRI pROgRAMOK

A programváltozás joga fenntartva!
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vERsENYsZAbÁlYZAT

A nevezési szándékot kérjük előre 
jelezni. (Jelentkezés: 06-30-226-83-46, 
Ihász Csilla). A versenyző csapatok a 
főzéshez anyagi támogatást kapnak, 
erről jelentkezéskor adunk pontos tájé-
koztatást.

Az alapanyagok beszerzését a ver-
senyzők végzik, annak minőségéért fele-
lősséget vállalva.

Minden nevező maga gondoskodik  a 
főző, ill. sütő alkalmatosságokról, egyéb 
hozzávalókról.

Az alapanyagokat a higiéniai sza-
bályok figyelembe vételével, betartásá-
val, a megfelelő védőeszközök (kötény, 

kesztyű) használatával kell elkészíteni.
A nevezők vállalják, hogy csapatuk 

mellett az érdeklődők számára is tarta-
nak kóstoltatást a „készlet erejéig”.

A főzéshez vagy tűzifát, vagy enge-
délyezett típusú, kifogástalan állapotú 
a kereskedelemben kapható PB-gázégőt 
szabad csak használni. 

A helyszínen csak egy PB-gázpalackot 
szabad tartani, azt, amelyet a főzés-
hez pillanatnyilag használnak. A kiürült 
PB-gázpalackot le kell szerelni, a hely-
színről el kell távolítani, miután felsze-
relték a záró hollandianyát és a záróku-
pakot.

A szervezők biztosítják a zsűrizés-
hez és kóstoltatáshoz szükséges alap-

anyagokat, valamint a helyszínen ivóvíz 
vételi lehetőséget. A főzés befejezése 
után minden olyan körülményt meg kell 
szüntetni, amely tüzet okozhat, a para-
zsat le kell vízzel önteni, majd be kell 
földdel takarni, szükség szerint később 
ellenőrizni, hogy megszűnt-e az izzás. 
(A tüzet teljesen el kell oltani!)

A hulladékok elszállításáról a kör-
nyezetvédelmi szabályok betartásával a 
versenyzők gondoskodnak (a szervezők 
erre a célra műanyag zsákokat és hely-
színi szemeteseket biztosítanak).

A terület tiszta, rendezett, eredeti álla-
potban történő visszaadása a versenyzők 
kötelessége.

Leves a bográcsba!

I. Gasztronómiai hét 2016. június
június 23., csütörtök Fék Kávéház  

Étterem
Sertésmetélt Holstein módra
Június 24., péntek Kikötő Étterem
Fogasfilé rántva rizzsel, tartárral 
Június 25., szombat Leves a bogrács-

ban! – Főzőverseny a művelődési ház 
udvarán

Június 26., vasárnap Red Hell Étterem
Szabolcsi Töltött káposzta
Június 27., hétfő Lala Étterem
Mátrai sertés rizi-bizivel
Június 28., kedd Fincsi Büfé
Töltött sertésborda tárkonyos mártással
Június 29., szerda Lángos Büfé
Hortobágyi húsospalacsinta, vegyesköret

Június 30., csütörtök Fék Kávéház 
Étterem

Kijevi csirkemell párolt rizzsel 
Július 1., péntek Kikötő Étterem
Töltött paprika sósburgonyával
Július 2., szombat Terasz Étterem
Bécsiszelet vegyes köret salátával 

KÖNYvTÁR
Az idei évben is nyit Strand-

könyvtárunk, immáron harmadik éve a 
megújult épületben, méltó környezetben 
várjuk olvasóinkat.

A legújabb könyvekkel, minden nap 
friss hírlapokkal állunk a strandolók ren-
delkezésére. Az animátorok nyitvatartá-
si időben foglalkozásokat biztosítanak 
a gyermekeknek, valamint az Ákom-
Bákom Játszóház a hét három napján, 
szerdán, szombaton, vasárnap várja az 
érdeklődő gyermekeket.

A Strand-könyvtár nyári rendezvé-
nyek színteréül is szolgál, a Hetedhét 
Mesefesztivál programjait látjuk ven-
dégül.

Ezen programok, és a nagy érdeklődés, 
ami működésünket kíséri, arra ösztönözte 
a Balatonakali Községi Könyvtárt, hogy 
a NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 
által kiírt pályázaton új bútorok, kiegé-
szítő berendezések, tablet beszerzésére 
nyújtson be pályázatot.

A pályázat benyújtását Ihász Csilla 

programkoordinátor felügyelte, és segí-
tette, közreműködtek a pályázati anyag 
összeállításában Müller Istvánné, és 
Duna Patrícia kulturális közfoglalkoz-
tatottak.

Amennyiben pályázatunk kedvező 
elbírálásban részesül, akkor új asztalok-
kal, székekkel, információs eszközök-
kel bővül eszköztárunk, az olvasók, és 
érdeklődők mind nagyobb megelége-
dettségét biztosítandó, strandunk színvo-
nalát megerősítendő.

(Lapzárta előtt érkezett)

A FÉK Étterem és Üzletház 
készül Balatonakaliban az 

Akali Borhét megrendezésére 
2016. július 8–16 között.
A tervek szerint helyi és 
Nivegy-völgyi borászok 

borai lesznek kóstolhatók és 
megvásárolhatók az üzletház 

előtti pavilonokban.Szűcs Judit, július 30.

Július 23.
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„Az én Balatonom” című rajzpályáza-
ton két óvodásunk eredményes helyezést 
ért el. Boros Katalin aranyérmes, Varga 
Kinga ezüstérmes lett.

k
Gyermektáboraink
TÁBOROZZUNK!

Balatonakali Önkormányzata idén is 
szervez napközis táborokat a helyi gye-
rekek számára. Ez a kezdeményezés a 
helyi, nyáron dolgozó szülők megsegí-
tésére hivatott, hogy gyermekeink fel-
ügyelet mellett, szervezett programok-
kal és gyermekközösségben, jól töltsék 
szabadidejüket. Az alábbi időpontokban 
várjuk helyi kisvendégeinket: 

– Július 4–8. Képzőművész tábor – 
délelőtti kurzusokkal. Helyszín: Műve-
lődési Ház.

– Július 11–15. Kis ho-ho-ho horgász 
és rocky tábor, helyszín: Művelődési 
Ház és Balaton-part.

– Augusztus 1–5. Várhatóan szabad-
idős és túra tábor; helyszín: Művelődési 
Ház .

– Augusztus 15–19. Szabadidős és 
ping-pong napközis tábor; helyszín: 
Művelődési Ház. 

A napközis tábor a helyi gyermekek 
részére (a dolgozó szüleik megsegítésé-
re) reggel 8 órától 16 óráig biztosít fel-
ügyeletet, programokat, 3x-i étkezést.

További info, jelentkezés: Ihász Csilla 
06-30/226-83-46.

k

„HAlIHó 2016” 
Gyermek Horgásztábor Balatonakali 
A Bakony–Balaton Horgász Szövetség 

– a Balatonakali és Vidéke Sporthorgász 
Egyesület, valamint a Balatonakali 
Önkormányzat közreműködésével 
és támogatásával – ez évben ismétel-
ten megrendezi a már hagyományos 
„HALIHÓ” Gyermek Horgásztábort, 
Balatonakaliban. 

A tábor célja: Az eddigi Halihó tábo-
rok tapasztalatait felhasználva, a már 
bevált programok megtartásával és a 
megváltozott helyszínből is adódó új 
programok beépítésével – biztonságos, 
– tartalmas és korszerű horgászismere-
teket átadó szünidei program biztosítása. 
A horgászat mellett kiemelt figyelmet 
fordítunk a természeti és történelmi kör-
nyezet megismertetésére, nem megfeled-
kezve a balatoni strandolás örömeiről és 
a napi pihenésről sem. 

A tábor időpontja: 2016. augusz-
tus 8–14. – Beérkezés a táborba: hétfő 
(augusztus 8.) délután – Táborzárás és 
hazautazás: vasárnap (augusztus 14.) 
délelőtt 

A tábor helye: Róna ’98 Kft. gyermek-
üdülője – 8243 Balatonakali, Kossuth u. 
A tábor létszáma: maximum 20 fő, plusz 
a táborvezetés. A táborozás résztvevői: 
Állami horgászjeggyel rendelkező álta-
lános iskolai felső tagozatos fiúk (akik 
már rendelkeznek némi horgász gya-
korlattal). Ide tartoznak azok is, akik 

2017. szeptemberében lesznek ötödi-
kesek. Jelentkezés a táborba: A www.
balatonakali.hu honlapon megtalálható 
jelentkezési lap maradéktalan kitöltésé-
vel. 

Jelentkezési határidő: 2016 . július 
18., hétfő. 

A táborozás költségei: Gyerekenként 
30.000 Ft, amely tartalmazza a napi 
háromszori étkezést és az egyéb költsé-
geket is.

Balatonakali és Vidéke Sporthorgász 
Egyesület

k
bAbA-MAMA lÁTOgATÁs

Ismét újszülötteket köszöntöttünk. A 
lányok egy „helyre” érkeztek, szinte 
napra pontosan együtt, mindössze pár 
nap különbséggel 2015. decemberében. 
Mindkét helyen második babák, mind-
ketten fiúk után érkeztek a bájos kis-
lánykák, családjaik nagy boldogságára 
(a fiúk között is csak 7 hónap különb-
ség van!). A szülők testvérek, a lányok, 
mint unokatestvérek szépen együtt 
cseperedhetnek majd a családi társas-
ház közös kertjében, a dédnagymama 
vigyázó szemeit sem mellőzve. Kardos 
Jázmint és Nagy Izabellát köszöntöttük, 
a Kardos Dávid, Rozgonyi Melinda és 
Nagy András, Siklósi Viktória házas-
párok gyönyörű kislányait. Koncz Imre 
polgármester a családok felkeresésekor 
elmondta, hogy ilyen szép és boldog 
babákra van szüksége településünknek 
mind nagyobb számban. 

Hajrá fiatalok!
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EgY KIs vIssZATEKINTés...

Gratulálunk a bajnokcsapatnak!



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

ANYAKÖNYVI HÍREK

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.
Györffy Szabolcs falugazdász (06-70/436-5093)

Minden héten hétfőn 14 és 16 óra között.
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: 12–20, kedd: 8–12 és 18-20, szerda: 16–20, 
csütörtök: 8–12 és 18-20, péntek: 10–14 és 18-20, 

szombat: 9-12 és 18-20 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

PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM 
NYITVATARTÁSA

06.23-ig H-V: 6-20. 2016.06.24-08.28-ig, 
H-Szo. 6-22 V. 6-20

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-Cs: 8-22, P-Szo: 8-23, V: 8-22

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

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.

Halálozás:
Búcsúzunk dr. Pernyész Györgynétől, nyugodjék békében.

Születések:
Szeretettel és nagy örömmel köszöntjük szép számú kisbabáinkat, Juhász 

Olivért, Pataki Margit Mária és Juhász Olivér kisfiát, Sokhegyi Léna 
Dianát, Duna Szandra és Sokhegyi Erik kislányát, Hosszú Kornélt, 

Horváth Erika és Hosszú Péter kisfiát, Hoffmann Dorinát Beke Noémi és 
Hoffmann Gergely kislányát.  Gratulálunk a büszke és boldog szülőknek, 

jó egészséget kívánunk a családoknak!

Információk a gondtalan nyaralás szolgálatában
Étel-Ital a faluban

Kikötő Étterem, Balatonakali Hajó-
állomás, +36 20/209-6775

Terasz Étterem és Panzió, Balatonakali 
Ibolya u. 3. +36 87/444 012 www.
terasz.extra.hu

Nagy Imre pincészet, Balatonakali, 
Kossuth L. u. 46. +36 87/444 025 
baratcsuha@freemail.hu

Müller Pince, Balatonakali, Les-hegy 
+36 30/312-6403

Bringakali, Balatonakali, Vasúr sor 2. 
+36/30 937 0205

Hokuli Étterem, Balatonakali Petőfi 
u. 1. +36 87 444 024

Sín Bár, Balatonakali vasútállomás
Lala Vendéglő, Balatonakali, Holiday 

Camping +36 30 979 8555
Red Hell, Balatonakali, Kossuth u. 66. 

06 20 565 8349
Szegvári Tibor, Óvoda konyha, 

Balatonakali, Hóvirág utca 21. 
06 70 361 0206

Üzletek, szolgáltatások
Edit Kozmetika, Balatonakali, Révész 

u.1. +36 20 497 0350
Simon Timea – Fodrász, Balatonakali, 

Pipacs u.5. +36 70 342 4195
Anett-Nails – Horváth Anett, Bala-

tonakali, Pacsirta u. 1/a. 
06 30 468 3718

Harmadik Forrás Coop Élelmiszer, 
8243 Balatonakali, Kossuth u. 49.

Gazda és Horgászbolt, Balatonakali, 
Kossuth u.11. +36 87 444 650

Ákom-bákom gyermekjátszó, 06 30 
305 1188 Konczné Rédling Anikó, 
Balatonakali, Hóvirág u. 57. 

Térségi Muzeális Gyűjtemény és 
Szálláshely, Balatonakali Kossuth 
L.u. 36. +36 30 300 6877. www.
akalimuzeum.uw.hu – limbacher.
gabor@freemail.hu

Mini-Golf, Balatonakali, Gyöngyvirág 
u.4. +36 87 444 331

Hajóállomás, Balatonakali, Hajóállo-
más +36 87 444 540. www.
balatoni-hajozas.hu

Theodóra Tenisz Club Panzió, Bala-
tonakali, Fövenyes Strand u. 1. 
06 87 449 111

Szabadtéri Színpad, Balatonakali, 
Vasút tér 4. +36 30 226 8346 www.
balatonakali.hu

Kiállítóterem, Balatonakali, Vasút 
tér 4. +36 30 226 8346 www.
balatonakali.hu

Régi Iskola Kiállítóterem, Balaton-
akali, Dózsa Gy. u. 3. 
+36 30 226 8346. www.
balatonakali.hu

Balatonakali Kertmozi, Balatonakali, 
Petőfi u.2. +36 20 418 1861 
balatonmozi.hu

Piramis Tüzép Balatonakali, Balaton-
akali 

06 30 957 5123, 06 87 716-053. 
piramis@enternet.hu

Berta Autóalkatrész, Balatonakali, 
Pacsirta u.6. 
06 87 444-531, 06 87 444-381

Anti-Szóda, Balatonakali, Hóvirág 
utca 19. 06 30 2163 386

Szabó Zoltán, Balatonakali, Sósi 
Földek 1. +36 20 333 3620

Slemmer Csaba E.V., Balatonakali, 
Gyöngyvirág u. 2. 
+36 30 937 8401

Hosszú Gyula E.V., Balatonakali, 
Orgona u.5. +36 30 979 7016

Strandi szolgáltatások
 Strand információ, Balatonakali, 
Strand bejárat +36 20 395 6498

Strand delicatesse, Balatonakali, 
Strand bejárat +36 30 911 7811

Zsuzsa divat, Horgászjegy értékesítés 
Balatonakali strand bejárat

Játék-strandcikk üzlet, Balatonakali 
strand bejárat

Fincsi Büfé, Balatonakali Strand 
+36 30 979 8555

Lángos Büfé, Balatonakali strand 
+36 30 349 4755

Strandkönyvtár, Balatonakali Strand 
+36 30 430 8369

Játszóház, Balatonakali Strand 
06 30 305 1188

Gyümölcsöző, Balatonakali Strand
Giri-Gyöngy, Balatonakali strand
Hamizó, Balatonakali strand


