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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„BAlATONAKAlI cIvIlEK, 

gENERÁcIóK MAg-TÁR-HÁZA”
KÖZEl 29 MIllIós TÁMOgATÁs 

új KÖZÖsségI TERüNKRE
2016. áprilisában adtunk hírt a régi 

Magtár épületéről, megvásárlásáról, 
további hasznosítására vonatkozó terve-
inkről. A tervekből ezúttal is tettek lehet-
nek! A napokban megérkezett támogatói 
okirat értelmében 28.854.965.- Ft visz-
sza nem térítendő támogatásra jogosult 
önkormányzatunk a Településképet meg-
határozó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítése 
vidékfejlesztési támogatás keretében. A 
2016-ban beadott támogatási kérelem 
szerint, 2016. októberében kezdődtek 
volna az előkészítő munkák és 2018. 
február végéig megvalósult volna a fej-
lesztés. 

Mivel a támogatási kérelemben üte-
mezett mérföldkövek időbeli teljesítése, 
különösen a 2016. októberi kezdés, már 
nem lehetséges, ezért némi újraterve-
zés szükséges. Jelenlegi terveink szerint 
2017. októberében nekivágunk a fejlesz-
tésnek. 

A jelenleg funkció nélküli, 1841-es 
népi jellegű piarista rendi magtár épüle-
tének teljes körű felújítása után, a helyi 
civil szervezetek segítő házaként funkci-
onál az épület, valamint rendezvények, 
programok, különösen sportesemények, 
rekreáció háttérintézményét szolgálja 
minden korosztály számára. 

A felújítást követően csaknem önfenn-
tartó lesz a közösségi tér-rezsi költségei 
a minimálisra csökkennek a napelemes 
energetikai fejlesztés következtében. 

Az épület tetőszerkezete felújításra 
kerül, erre majd napelemes rendszer 
telepítése történik, mely a szakembe-
rek számítása szerint csaknem teljesen 
kitermeli az elektromos áram és a fűtés 
szükségleteit (hőszivattyús rendszerrel). 
Az épületnek, ehhez szükségszerűen 
kapcsolódva, a teljes hőszigetelése is 
megtörténik: fal, padozat, tető, sőt utóla-
gos szigetelést kap a talajban előforduló 
víz ellen is. 

Az épület nem kerül bővítésre, a 
jelenlegi 3 szint helyett két szintet enge-
délyez a törvényi szabályozás. A terve-

zett fölszinti hasznos alapterület 62,07 
m2, az emeleti 63,26 m2 lesz. A földszint 
akadálymenetesen megközelíthető lesz, 
itt a nagy, meleg burkolatú közösségi 
helyiség mellett mosdók, mozgáskorlá-
tozott mosdó is lesz. 

Az emeleti rész külső feljáróval köze-
líthető meg, itt egy teakonyha és mos-
dók is lesznek majd a nagy közösségi 
tér mellett. A pályázathoz csatolt teljes 
dokumentáció részletesen bemutatja a 
jelenlegi és elérni kívánt állapotokat, 
építészeti műszaki leírást, gépésze-
ti műszaki leírást, környezetvédelmi 
leírást, alternatív energiaellátás megva-
lósíthatósági elemzését, egyéb műszaki 
leírásokat, elemzéseket, rajzokat, szá-
mításokat. 

Az épület 2016. elején került az 
önkormányzat tulajdonába, ekkor telek-
összevonást kezdeményeztünk, ezzel 
egy időben megkezdődött egy korrekt, 
elismert építésziroda teljes körű felmé-
rési, tervezési munkája, egy jelentős 
team dolgozott „magtárunkon”, hogy 
a jelenkor magjainak közösségi életre 
nevelését, településünk civil, közössé-
gi életét mind hatékonyabban szolgál-
ja majd. A projekt teljes költségveté-
se: 55.476.843.- Ft, amelyből vannak a 

pályázat keretében nem elszámolható 
költségek, ezeket mindenképpen önkor-
mányzati önerőből kell megvalósítani 
17.003.542.- Ft értékben. 

Ezen felül a támogatási rendszer 
maximum 75%-os intenzitást engedé-
lyez, ez esetünkben 28.854.980.- Ft, a 
megítélt összeg pedig 28.854.965.- Ft. 
Reméljük, hogy az ugrásszerűen meg-
emelkedett építési költségek nem rónak 
ennél magasabb terhet a kivitelezésre. 
Amint lehet, indítjuk a közbeszerzést, 
majd a tényleges munkálatokat. 

Már a kezdeti siker is közös, közössé-
gi, mint maga a projekt. Közösségeinknek 
hívjuk életre a MAG-TÁR-HÁZAT, a 
pályázatban is egyik civil szervezetünk-
kel a Balatonakali Polgárőr Egyesülettel 
dolgozunk, dolgoztunk eddig is közö-
sen. 

A tervezett felső szint civil terét 
pedig a Közalapítvány jelenlegi AKALI 
EGYÜTT EFOP-1.3.5-2016-00028 
nyertes projektje keretében beszerzett 
laptopokkal és számítógépasztalokkal 
tölthetjük meg, ahol a fiatalok és idősek 
együtt tanulhatják a világháló és infor-
matika világát. 

Köszönjük, hogy közösen építjük 
közösségeinket, településünket!
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BEIsKOlÁZÁsI sEgélY

Balatonakali Község Önkormányzat 
képviselő-testületének A szociális ellátá-
sokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormány-
zati rendelete alapján az önkormány-
zat egyszeri tanévkezdési beiskolázási 
támogatásban részesíti azokat az állandó 
lakosú általános, közép vagy felsőok-
tatási intézményben nappali tagozatos 
tanulókat, ill. szüleiket, akiknél a csa-
ládban az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjmi-
nimum 180%-át. Az iskolakezdési támo-
gatás iránti kérelem formanyomtatványa 
letölthető a honlapról vagy beszerezhető 
az Önkormányzati Hivatalban.A kitöl-
tött nyomtatványokat ügyfélfogadási 
időben a pénzügyi osztályon szívesked-
jenek leadni! A közép- és felsőoktatási 
intézmény tanulói esetében az oktatási 
intézmény által kiállított iskolalátogatási 
igazolást, általános iskolás tanuló esetén 
a diákigazolvány fénymásolatát mellé-
kelni szükséges.

Kérjük, hogy adategyeztetés céljából 
hozzák magukkal a következő okmá-
nyokat: személyi igazolvány (kiskorú 
személy esetén törvényes képviselő, 
nagykorú személy esetén saját), lak-
címkártya, adóazonosító jel, TAJ-kártya, 
bankszámlaszám! A kérelem pozitív 
elbírálása esetén a támogatás összegét az 
adatlapon megadott bankszámla számra 
utaljuk. Ügyfélfogadási idő: hétfő, szer-
da 8–16 óráig, péntek 8–13 óráig (ebéd-
idő: 12–12:30-ig).

A dokumentumok benyújtási határ-
ideje, valamint a kifizetés folyamatos, az 
alábbiak szerint:

Általános iskolások benyújtási és kifi-
zetési határidő: 2017. augusztus 21.–
szeptember 30. (16.000,- Ft/fő).

Középiskolások benyújtási és kifizeté-
si határidő: 2017. szeptember 1.–október 
31. (20.000,- Ft/fő).

Főiskolások benyújtási és kifizetési 
határidő: 2017. szeptember 14.–október 
31. (24.000,- Ft/Fő).

További információ: Resze-Teklovics 
Barbara, Tulman Renáta pénzügyi ügy-
intézők 87/544-047.

TElEpülésARculATI 
KéZIKÖNYv KésZÍTésE.

 HOgY ÁlluNK?
Mint már korábban tájékoztattuk 

önöket, Balatonakali Önkormányzata is 
elkészíti Településarculati kézikönyvét. 
Az előkészítő munkálatok már korábban 
megkezdődtek, így mára már elkészült 
az az „első olvasati” anyag, melyből lát-
ható mi is a kézikönyv célja, hogyan néz 
ki a felépítése.

A kézikönyv tartalma, az idevonatko-
zó Településképi törvény és végrehajtási 
rendelet elvárásainak megfelelően lett  
elkészítve.

Így a kézikönyvben – a településképi 
követelmények megalapozására – meg 
kelett határozni 

– a település településkaraktert meg-
határozó településképi jellemzőit; 

– a településképi szempontból egy-
mástól jól elkülönülő településrészeket, 
arculati jellemzőit és értékeit;

– a településkép minőségi formálá-
sára vonatkozó javaslatokat, valamint 
a településképhez illeszkedő építészeti 
elemeket;

– a helyi építészeti örökség területi és 
egyedi védelmét; 

– a tájképi elemeket (területi építésze-
ti és egyedi építészeti értékek);

– a reklámhordozókra, reklámberende-
zésekre, cégérekre és reklámhordozásra 
alkalmas egyéb műszaki berendezések-
re, és egyéb településképet befolyáso-
ló műszaki berendezésekre vonatkozó 
elvárásokat.

Az „első olvasatot” – a korábban 
meghirdetett időpontban a testületnek, a 
partnereknek, és az érdeklődőknek július 
20-án bemutattuk. 

Az anyag július 20-tól egy hétig meg-
tekinthető a település honlapján. Ez idő 
alatt várjuk észrevételeiket.

Ezt követően az anyagot véglegesít-
jük, és megküldésre kerül egyeztetésre 
az államigazgatási szerveknek. 

Kéri Katalin
települési főépítész

FÖldHAsZNÁlATTAl 
KApcsOlATOs TÁjéKOZTATó

A Balatonfüredi Járási Hivatal a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvényben (továbbiakban: 
Tfvt.), meghatározott ellenőrzési köte-
lezettsége keretében a település külte-
rületén határszemlét tart 2017. május 
18.–2017. október 31. napjáig terjedő 
időszakban.

Ezen feladattal kapcsolatban a leg-
szükségesebb ismeretek az alábbiak:

– a földhasználó – ha e törvény más-
ként nem rendelkezik, választása szerint 
–, köteles a termőföldet művelési ágának 
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy 
termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 
előírások betartása mellett a gyomnövé-
nyek megtelepedését és terjedését meg-
akadályozni (hasznosítási kötelezettség) 
(Tfvt. 5.§ (1));

– szőlőt és gyümölcsöst a művelési 
ágának megfelelő termeléssel kell hasz-
nosítani (Tfvt. 5.§ (2));

– ha a termőföld más célú hasz-
nosítását engedélyezték, a földhasználó 
köteles a termőföld engedélyezett célú 
felhasználásáig a hasznosítási kötelezett-
séget teljesíteni. (ideiglenes hasznosítás) 
(Tfvt. 5.§ (3));

– a földhasználó köteles a termőföld-
nek nem minősülű ingatlanon a növény-
zet gondozását rendszeresen elvégezni, 
ha ez az ingatlan más célú hasznosításá-
nak megfelelő terület-falhasználást nem 
akadályozza, illetőleg nem korlátozza 
(mellékhasznosítás) (Tfvt. 5.§ (4)).

A fent előírtakat az ingatlanügyi ható-
ság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás 
esetén az ingatlanügyi hatóság földvé-
delmi bírsággal sújtja a fölhasználót. Ha 
a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi 
bírságot a tulajdonossal szemben kell 
kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a 
földhasználati nyilvántartás szerint több 
földhasználója van, illetőleg az érin-
tett földrészlet közös tulajdonban áll, a 
földvédelmi bírság a földhasználókat, 
illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen 
terheli.

Zártkerti ingatlanokra vonatkozó 
külön szabályok:

Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti 
ingatlant érintően földvédelmi bírság 
megfizetésére kötelező határozatot hoz, 
a határozat jogerőre emelkedését köve-
tően a határozat egy példányát közli a 
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zártkerti ingatlan fekvése szerint illeté-
kes települési önkormányzattal. (Tfvt. 
5/A.§ (1)).

A településen szociális földprogra-
mot, illetve mezőgazdasági tevékeny-
ség végzése céljából közfoglalkoztatási 
programot (a továbbiakban együtt: föld-
program) működtető önkormányzatnak 
a földvédelmi bírság megfizetésére köte-
lezett személyt, valamint – ha az nem 
azonos a tulajdonossal –, a tulajdonost (a 
továbbiakban együtt: kötelezett) értesíte-
nie kell arról, hogy amennyiben az érte-
sítés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül nem igazolja, hogy a meghatá-
rozott kötelezettségének (hasznosítási, 
mellékhasznosítási, ideiglenes hasznosí-
tási kötelezettség) eleget tett, az önkor-
mányzat a határidő lejáratát követően a 
zártkerti ingatlant 1 évre a földprogram 

működtetése céljából kijelölheti. (Tfvt. 
5/A.§ (2)).

A kötelezett a kötelezettségének telje-
sítését az ingatlanügyi hatóság által – a 
kötelezett kérelmére – kiállított hatósági 
bizonyítvánnyal igazolja.

Ha az önkormányzat a zártkerti ingat-
lannak a földprogram működtetése cél-
jából való kijelöléséről dönt, a zártkerti 
ingatlanon a földprogram céljából tör-
ténő használat, hasznosítás megkezdé-
sének napján a fennálló földhasználati 
szerződés megszűnik.

Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó 
szabályok

A Balatonfüredi Járási Hivatal a par-
lagfű elleni közérdekű védekezés vég-
rehajtásának, valamint az állami, illetve 
a közérdekű védekezés költségei meg-
állapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rendeletben meghatározott ellen-
őrzési kötelezettsége keretében a tele-
pülés külterületén 2017. július 1-jétől 
ellenőrzéseket tart.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint:

A földhasználó köteles az adott évi 
június 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.

Növényvédelmi bírságot kell kiszab-
ni azzal szemben, aki a parlagfű elleni 
védekezés kötelezettségét elmulasztja. 
(Tv. 60.§ (1) bekezdés c) pont).

Balatonfüred, 2017. május 2.
Dr. Ferencz Kornél

hivatalvezető nevében és megbízásából

Tájékoztató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez
A Balatonfüredi Hulladékgazdálko-

dási Nonprofit Kft. Balatonakali 
Községben is folytatja a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést az állandó 
lakosok részére. 

Begyűjtési időpontok: minden hónap 
harmadik hét kedd, ezek lesznek a szál-
lítási napok: 2017. augusztus 15., szep-
tember 19., október 17.

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 anyag fajtánként. 

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 
dobozok; alufólia, alumínium tálca, kon-
zervdoboz és egyéb fém élelmiszercso-
magolások tisztítva, lehetőleg kilapítva.

Papírhulladék: kisebb papírdobo-
zok, hullámpapír, színes vagy fekete-
fehér újság, irodai papírok, szórólapok, 
könyvek.

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

Az üveg hulladékot kérjük a további-
akban is a Kossuth u. 45. sz. alatti gyűj-
tőkonténerbe vigye el hétköznaponként 
7-14 óra között.

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.

Zöldhulladék: A kertekben kelet-
kező zöldhulladékot Balatonfüreden a 
Probio Zrt.-nél (régi szeméttelep he- 

lyén) lehet munkanapokon 7-15 óráig 
díjmenetesen elhelyezni.

Kérjük, a faluban sehol ne rakjanak le 
hulladékot, zöldhulladékot, mert azt az 
Önkormányzat nem szállítja el, és ebből 
előbb-utóbb szemétdomb lesz.

Kérjük óvja, védje a természetet.

NeM gyűjTheTő: műanyag bo- 
rító, fém, indigó, fax papír, átírótömb, 
pelenka, papír zsebkendő, papír kéztör-
lő, címke, matrica, vegyszeres, olajos 
flakon, fogkefék, magnó, videókazetta, 
növényvédőszerrel, festékkel szennye-
zett csomagolás, Nikecell, Hungarocell, 
gyermekjátékok, kerti bútorok.

lAKOssÁgI 
HullAdéKsZÁllÍTÁs

Tisztelt lakosok! A lakossági hulla-
dékszállítás a nyári szezonban szomba-
ton történik. Október 16-tól pénteken-
ként szállítják a lakossági hulladékot.

Balatonfüredi 
hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Balatonakali Község 
Önkormányzata

Fogorvosi szabadság
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Hargitai Zsolt fogorvos – szabadság miatt – 2017. augusztus 7. és augusztus 

20. között nem rendel. Az első munkanap 2017. augusztus 21. Sürgős fogászati esetben a balatonfüredi Rendelőintézetben 
fogorvos elérhető. Cím: Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888, 580-887.
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Gabnai Sándornak hívnak, a Balatonfüred-
Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség 
új lelkésze vagyok 2017. június 24-étől, így a 
Balatonakali Evangélikus Leányegyházban is én 
látom el a szolgálatokat Riczinger József lelkész 
úr nyugdíjba vonulását követően.

Engedjék meg, hogy főbb lépésekben hadd 
mutatkozzam be közösségüknek, településüknek.

1975-ben születtem idős szülők későn-született 
egyetlen gyermekeként Szombathelyen. Születési 
helyem ellenére ízig-vérig Veszprém megyei 
vagyok. Gyermekkoromat egy bakonyaljai falu-
ban, Homokbödögén töltöttem.

Édesapám az egyházi életben aktívan részt 
vett. Évtizedekig a Homokbödögei Evangélikus 
Egyházközség világi vezetője, úgynevezett fel-
ügyelője volt. Édesanyám pedig a községünk 
református gyülekezetének volt aktív tagja. 
Sajnos, apu 2015-ben, anyukám pedig 2016-ban 
távozott az élők sorából.

Tanulmányaimat a környékbeli intézményesí-
tett központi iskolarendszerben végeztem falum-
ban, illetve Nagytevelen, valamint Ugodon. Ebben 
az időszakban meghatározó hellyé vált életemben 
a gyülekezetem, ahova vasárnaponként istentiszte-
letre és titokban tartott hittanórákra jártam, korán 
beletekintve egyházam életébe. Fiatalon, 10 éve-
sen konfirmálkodtam, illetve már 9 éves koromtól 
előbb csak ünnepekkor, később minden vasárnap 
kántori szolgálatot végeztem. Még magam is gyer-
mekként aztán a nálam is kisebbeket tanítottam a 
„vasárnapi iskolában”, készítettem fel őket temp-
lomi gyermekműsorokra és a vasárnapi liturgiai 
szolgálatokra. Emellett a pápai zeneiskolában 6 
éven át zongorázni, 4 éven át fagottozni tanultam. 
Később mind a szolgálatom során, mind azokban 
a zenekarokban, amelyekben játszottam, nagy 
hasznát vettem zenetudásomnak billentyűsként és 
basszusgitárosként.

Kisgyermek korom óta orvos szerettem volna 
lenni, ezért adtam be a jelentkezésemet a pápai 
Türr István Gimnáziumba, az éppen azon évben 
kísérleti módon beinduló biológia tagozatos osz-
tályba. Ezen időszakban erősödött meg bennem, 
hogy Isten nem az orvosi életpályát gondolja 
nekem, hanem „fehér köpenyes” orvos helyett 
„fekete köpenyes” lelkipásztort szán belőlem, így 
az érdeklődésem is inkább a teológia tudomá-
nya fele fordult. A számtalan egyházi táborban, 
csendesnapokon és -heteken történtek hatására is 
egyre nagyobb elhívást éreztem a teológia műve-
lésére és a lelkészi szolgálatra.

Így az érettségim évében a budapes-
ti Evangélikus Teológiai Akadémiára (ma 
Evangélikus Hittudományi Egyetem) adtam 
be a jelentkezésemet, ahol a teológiai tanul-
mányaimat 1993–1998 között el is végeztem. 
Diplomám átvétele után lelkésszé 1998. július 
19-én avattak a pápai evangélikus templomban, 
majd augusztus 15-től segédlelkészi szolgálatra 

rendeltek a soproni evangélikus gyülekezetbe. 
Itt, illetve Lovászpatonán és Vanyolán eltöltött 
két évnyi segédlelkészi szolgálat után a Soproni 
Evangélikus Egyházközség visszahívott parókus 
lelkészének, ahol 2001–2016 között végeztem a 
szolgálatomat, előbb, mint másodlelkész, majd 
2003-tól vezető lelkész. Ugyanezen évben a német 
nyelvű lelkészi szakvizsgámat is letettem.

A 2006-ban, az általános tisztújítások 
során újonnan alakuló Soproni Evangélikus 
Egyházmegyének gyülekezetei megválasztottak 
az egyházmegye első esperesének, amely tisztet 
a gyülekezeti lelkészi szolgálataim mellett 9 éven 
át láttam el.

Válásom miatt éreztem úgy, hogy mind a 
parókusi, mind az esperesi szolgálatomról le kell 
mondanom, bár mindegyik folytatására nagyon 
kértek. Egy ideig a soproni gyülekezetem két 
intézményében szolgáltam. A szolgálatom alatt 
Sopronban a legnépszerűbb iskolává nőtt Hunyadi 
János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában, 
valamint az általam is épített Fabricius Endre 
Evangélikus Szeretetotthonban, mint intézményi 
diakóniai lelkész. Ekkor ért a hívás, hogy fogad-
jam el a füredi-dörgicsei-akali testvérek hívását az 
itteni parókus lelkészi szolgálatra, amit én hosz-
szas gondolkodás után örömmel és reménységgel 
elfogadtam.

Eddigi szolgálatom alatt nagy örömmel láthat-
tam, ahogy a rám bízott evangélikus közösségeim 
Isten Szentlelke által megerősödtek létszámukban 
és a hitéletükben. Új szolgálati területem is a nyi-
tottság elvét követve vonzó egyházképet szeretnék 
sugallni, hangsúlyt fektetve mind híveink „megta-
lálására”, mind az eltávolodottak visszahívására. 
Szolgálati éveim során számos nagy pályázatban 
vettem részt projektgazdaként, íróként és megva-
lósítóként, felelősként, és azokat végig-vivőként, 
hogy csak a legnagyobbakat említsem: szere-
tetotthon-építésben, energetikai felújításokban, 
evangélikus óvoda és iskolák korszerűsítésében, 
egyházmegyei ifjúsági tábor felújításában, közös-
ségi házépítésben és egyéb egyházi ingatlanokat 
felújító pályázatokban, valamint brüsszeli közvet-
len civil pályázatokban is.

Szolgálati időmben a következőket valósítot-
tam meg a teljesség igénye nélkül:

– egy 50 fős szeretetotthon felépítése és fenn-
tartása;

– házibetegápoló szolgálat megszervezése;
– egy 60 fős óvoda átvétele, felújítása és 

korszerűsítése során megnagyobbítása 110 fős 
óvodává;

– az intézményi lelkészi rendszer megszer-
vezése,

– a jelenlegi hittanrendszer bevezetése előtt is 
a teljes hitoktatás megszervezése – még a szórvá-
nyokban is;

– gyülekezeti fiók- és leányegyházak létre-
hozása;

– a kárpótlás teljes levezénylése, számos épület 
visszavételével és korszerűsítésével, köztük is a 
legnagyobb nem intézményi rendszerű kárpótlás 
során visszakapott ingatlan átvételével és teljes 
felújításával is, amely azóta a soproni egyház-
község központja lehet gyülekezeti termekkel, 
lelkészi hivatallal, gyűjteményekkel;

– örömöm, hogy a kulturális életben is részt 
vehettem: egyházi épületeinkbe számos  kulturális 
eseményt, koncertet, irodalmi és színházi estet 
szerveztem;

– az ökumenikus segélyszervezettel együtt 
létrehoztunk egy munkaügyi és támogatási köz-
pontot is Y-gen Központ néven, stb...

Lelkészi tevékenységem mellett igyekeztem 
az egyházi és társadalmi civil életben jelen lenni, 
az ünnepeken, kiállításmegnyitókon, avatókon 
szolgálatot is teljesítve. Éveken át vezettem a 
Luther Szövetség soproni csoportját, töltöttem 
be országos egyházi bíró szerepet, esperesként 
természetesen tagja voltam az ezzel a tiszttel járó 
fórumoknak, országos zsinatunknak és intézmé-
nyeink igazgatótanácsainak tagja is voltam.

Világi szinten számos civil szervezetnek vol-
tam tagja és vezetője, pl. a Rotary klubnak, az 
Európai Borlovagrendnek, valamint a Páneurópai 
Uniónak, amely szervezetekkel karöltve sikerült 
együttesen számos jótékonysági akciót végig-
vinni.

Az egyházi sajtótermékeken kívül folyamato-
san publikálok világi újságokba is. Egyháztörténeti 
könyvem jelent meg a Soproni Evangélikus 
Egyházközség 1950-es éveiről. Irodalmi írásaim 
közül számos novellám országos irodalmi pályá-
zatokon is nyert, jelenleg is jelennek meg ilyen 
műveim antológiákban és a sajtóban. Drámáim 
közül több már nyomtatott formában is megje-
lent, sőt színházban is előadták, legutóbb épp 
egy drámaírói pályázat nyerteseként élhettem át, 
ahogy zenés mesejátékomat színre vitték Békés 
megyében.

Nős vagyok, tavaly házasodtam össze Kárpáti 
Sárával, akivel most nézünk családi örömök elé-
be, az első házasságomból pedig van egy nagylá-
nyom, akit Márta Emesének hívnak.

Remélem, e tömör bemutatkozásomban sike-
rült közelebb hoznom magamat településük lakó-
ihoz, felekezettől és világnézettől függetlenül. 
Ahogy azt is remélem, hogy érezték e sajátos élet- 
és pályarajzomban, hogy mindenekelőtt Istennek 
vagyok hálás az életemben tett megannyi csodájá-
ért, óvó szeretetéért, vezető kegyelméért.

Szeretettel köszöntöm Önöket, várva, hogy 
bátran keressenek fel hitéleti kérdéseikkel, kért 
szolgálati alkalmaikkal a segymegy@gmail.com 
mail-címemen, valamint a +36/20-824-6902-es 
telefonszámomon, illetve szeretettel hívogatom 
Önöket a kiírásban is megjelentett balatonakali 
evangélikus istentiszteletekre:

Gabnai Sándor evangélikus lelkész

Új evangélikus lelkész bemutatkozása
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BAlATONAKAlI sTRANd

Nyitva tartás
Július 1-től augusztus 20-ig 8–19 óra 

között.
Augusztus 21-től szeptember 3-ig 

8–18 óra között; 17 órától 50% kedvez-
mény a napi belépő árából.

A kempingek vendégei kártya felmu-
tatásával ingyen beléphetnek!

A strand ettől eltérő időben is láto-
gatható, viszont mindenki csak saját 
felelősségére fürödhet, mivel sem a vízi-
mentő-szolgálat, sem pedig az elsőse-
gélynyújtó 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.

jegyárak
Felnőtt napi 600,- Ft, heti 3000,- Ft
Diák/nyugdíjas napi 440,- Ft, heti 

2400,- Ft
gyermek 4-14 évesig napi 350,- Ft, 

heti 1800,- Ft
Családi (2 felnőtt, 4 gyermek, 14 év 

alatti): napi 1800,- Ft, heti 10.000,- 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!

További pénztári szolgáltatások: 
Napozóágy 500,- Ft/nap.
Vízibicikli 1200,- Ft/harminc perc 

(bérelhető főszezonban 10-19 óráig). 
Vízibicikli 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 okos mobilkészü-
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.

Strand szolgáltatások
– 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 men-
tő szolgálat, valamint elsősegélynyújtó 
hely működik;

– kisgyermekek számára kialakított 
partszakasz;

– homokozó, játszótér.

Strandkönyvtár, játszóház 
Nyitva tartás: Július 1., szombat – 

augusztus 20., vasárnap.
Minden nap 11-18 óráig.
Ákom-Bákom játszóház szerda 10-14 

óráig.
Szombat, vasárnap 11-15 óráig.
Jó pihenést kívánunk Vendégeinknek!

KéK HullÁM ZÁsZló
Községi strandunk 2017-ben is csat-

lakozott a Kék Hullám Zászlóra pályázó 
strandokhoz, és az átfogó, alapos ellen-
őrzés után, a bírálóbizottság javaslata 
után 5 csillagos legmagasabb minősítést 
értünk el.

A Balaton-parton összesen 10 strand 
kapott ilyen minősítést, ami nagy elis-
merés Balatonakali Község számára.

Az önkormányzatis és a strandi dolgo-
zók áldozatos munkája megmutatkozik 
ebben is, és a hozzá kapcsolódó pozitív 
visszajelzések is azt mutatják, a vendé-
gek elégedettek szolgáltatásunkkal.

Kovács Ágnes

Tájékoztató térképeink a strand két bejárata mellett találhatóak!

Elérhetőségek: 8243 Balatonakali, Balaton utca 1. Üzemeltető: Balatonakali Község Önkormányzata. Strandgondnok: Kovács 
Ágnes Tel.: +36 20 282 6330 Email: bakalistrandgondnok@gmail.com

Tájékoztató szálláshely üzemeltetők és vendégeik részére
Balatonakali Község Önkormányzata 

a strandbelépők árának meghatározása 
során, 2017-től több új típusú jegyet 
vezetett be. Ezek közül egy minden-
képpen érinti azokat, akik szálláshely 
kiadással foglalkoznak. Idén a teljes 

árú belépőjegy 600 Ft-ba fog kerülni, 
viszont azok számára, akik igazolni tud-
ják az idegenforgalmi adó befizetését 
500 Ft-os belépőjegy megvásárlására 
lesz lehetőség. Az igazolás csak egyféle 
módon történhet, az önkormányzat által 

kiállított kedvezményre jogosító szel-
vénnyel.

Első körben az önkormányzat meg-
keresi az általunk ismert 110 regiszt-
rált szállásadót. Nekik lehetőségük lesz 
az önkormányzat adós munkatársánál, 
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munkaidőben átvenni a kedvezményre 
jogosító szelvényeket tartalmazó töm-
böt. 

A szállásadó annyi szelvényt ad ki 
a vendégének, ahány éjszakára a ven-
dég befizette az idegenforgalmi adót. A 
szelvények egyedi azonosítóval ellátot-
tak. Ettől kezdve a szálláskiadónak csak 
annyi dolga van, hogy az idegenforgal-
mi szezon végén elszámoljon a hivatali 
ügyintézővel az átadott szelvényekről, 

vagy mielőtt elfogyna a tömbjéből a 
szelvény, újat kérjen. 

A kedvezmény érvényesítésének 
további ügyintézése a strandpénztárnál 
folytatódik. Az a vendég, akinek a bir-
tokában van a kedvezményre jogosító 
szelvény, átadja a strandpénztárosnak és 
kéri, hogy számára kedvezményes jegyet 
állítsanak ki. 

A pénztáros átveszi a szelvényt és 
kiállítja a jegyet, ami ugyanúgy, mint a 

teljes áru jegy, többszöri belépésre jogo-
sítja fel tulajdonosát.

Kérjük a tisztelt szállásadókat, hogy 
éljenek a lehetőséggel, hisz a vendégek 
kérni fogják a szelvényt. A strandbejárat-
nál az önkormányzat hirdeti, hogy ilyen 
kedvezményes lehetőség van. Mind a 
szálláskiadónak, mind pedig az önkor-
mányzatnak közös érdeke lesz, hogy a 
szelvény eljusson a vendéghez, aki pedig 
hálás lesz a kedvezményért.

A határon túl élő magyarsággal, egé-
szen pontosan az Erdélyben élőkkel léte-
sítendő kapcsolat kereteként jött létre 10 
évvel ezelőtt a Balatonakali Erdélyi Kör 
Egyesület. A mögöttünk álló évtized gaz-
dag volt eseményekben. Településünk és 
az aranyosszéki Kövend között testvéri 
kapcsolat jött létre, amelyet hivatalos 
szerződésben is rögzítetünk.

Az erdélyiek felénk nyújtott kezét 
elfogadta, s azóta sem engedte el 
Balatonakali lakossága, illetve egyesü-
letünk tagsága. Magyar a magyarral, 
ember az emberrel találkozott, beszél-
getett s közben barátságok szövődtek, 
s kölcsönösen megismerkedtünk egy-
más életkörülményeivel, sőt gondolko-
dásmódjával is. Találkoztunk Kövend 
legidősebb embereivel, akik szívesen 
emlékeztek a múltbéli eseményekre, 
szokásokra.

A kapcsolat már elmúlt 10 éves, a 
testvér települési szerződések megköté-
sesnek pedig 2018 a kerek évfordulója.

Ez adta az ötletet, hogy írott formában 
foglaljuk össze részint a kézfogások lét-
rejöttének történetét, részint pedig mind-
azt, amit – ennek tükrében – a két falu 
múltjáról és jelenéről tudni lehet, tudni 
érdemes.

„A könyv megírását nem a tudomá-
nyos igény, hanem a kapcsolat erősí-
tésének szándéka vezérli. Azt gondol-
juk, hogy a munkát kézikönyv-szerűen 
használva, mindkét település lakossága 
tájékozódhat a testvérfalu legfontosabb 
jellemzőiről, régi és mai életéről, A kötet 
tartalmazza az adatközlők fényképeit, 
valamint olyan tőlük kapott régi fotó-
kat, amelyek az elbeszélésekben szereplő 
eseményeket illusztrálják. Igyekeztünk 
ezeket bőven használni, hogy minél több 

képi emlék maradhasson fenn az utókor 
számára. Hisszük, hogy a kezek, és a 
lelkek összefogásának példája megérinti 
mindazokat, akik időt szánnak majd e 
könyv elolvasására.” 

Így a megemlékezésen túl ismertetjük 
Kövend és Balatonakali nevezetessége-
it, rövid történeti visszatekintést adunk, 
valamint a még fellelhető hagyományo-
kat, szokásokat írjuk le, főként az adat-
közlők elmondása alapján. 

A szerzők 

A könyv jelenleg nyomdai munkálatok 
alatt áll. Megjelenéséről, a könyv bemu-
tatójáról felületeinken, hirdetőinken tájé-
koztatást adunk. A későbbiek folyamán 
pedig minden akali család kap egy-egy 
példányt. A könyv az önkormányzat és 
az Erdélyi Kör Egyesület finanszírozá-
sában jelenik meg. (a szerk.)

Kézfogás…

Új MűSORReND – AKALI TV
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A Balatonakali 
Sportegyesület 

hírei
A Veszprémi Labdarúgó Szövetség 

elfogadta nevezésünket a 2017-18 sze-
zonra és a Veszprém kupában való in-
dulásra is.

Az első kupamérkőzés időpontja: 
2017.08.06. Vasárnap 17.30. Bala-
tonakali SE – Balatonederics SE

Az átigazolási időszakban sike-
rült leigazolnunk Balassa Bálin-
tot Szentantalfáról és folyamatban 
van Molnár István Péter leigazolása 
Peremartonból is. Én, személy szerint 
is nagyon szeretném, ha Akaliból is je-
lentkeznének fiatalok a labdarúgó csa-
patunkba!

Az előző cikkben megjelent pálya és 
öltöző avatásáról egyeztettünk a szer-
vezőkkel és arra a megállapításra jutot-
tunk, hogy mindenki számára jobb és 
élményekben gazdagabb nap lenne, ha 
nem idegen csapatokkal szerveznénk 
tornát, hanem az Akali régi játékosok-
ból alakulna egy csapat, az aktív lab-
darúgókból is alakulna egy csapat és 
itt felkérem az Akali fiatalok „szószó-
lóját”, hogy szervezzen egy csapatot a 
helyi srácokból is. 

A három csapat kispályás körmér-
kőzésen döntené el ki a jobb. 

Utána egy felhőtlen beszélgetésen 
vennénk részt finom falatokkal és fris-
sítőitalokkal megterített asztalnál.  A 
pontos időpont a labdarúgó csapat sor-
solásától függ, ha szeptemberben van 
szabadnap, akkor rendezzük meg az 
eseményt. 

Törő Gyula vállalta, hogy az Akali 
Öregek csapatát szervezi és vezeti, 
nála lehet jelentkezni!

Hajrá Akali!
Tóth Gyula
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NYÁRI pROgRAMOK
jÚLIuS 29-TőL AuguSZTuS 19-Ig 
BAlATONAKAlI BOR és ZENE- 
FEsZTIvÁl. A TElEpülés 
sTRANdjÁN, TEMplOMAIBAN, 
KIÁllÍTóTERMéBEN, sZABAd-
TéRI SZíNPADáN, MűVeLőDéSI 
HÁZ udvARÁN. 
Augusztus 2., szerda 20:15 Fiatal tehet-
ségek koncertje, Evangélikus Templom
Augusztus 3., csütörtök 20:15 Gitár-
tábori résztvevők koncertje, Templom 
tér.
Augusztus 4., péntek 20:15 Koncert: 
Büttner Orsolya hegedű, Straub Tamás 
gitár, Katolikus Templom
Augusztus 4., péntek 19.30-tól Sváb 
utcabál, Strand.
Augusztus 5., szombat Charlie Nagy 
Koncert. Jegyárak: 2.500 Ft elővétel-
ben július 1-től augusztus 5-én 19 órá-
ig a Balatonakali strand főpénztárában, 
vagy online. Helyszíni jegyár 3000 Ft. 
Online jegyvásárlás Simple-n keresztül. 
Szabadtéri Színpad.

Augusztus 11., péntek 20:00 Pannon 
Várszínház: A Pál utcai fiúk c. elő-
adása. Jegyárak: 2.000 Ft elővételben 
július 1-től augusztus 11-én 18 órá-
ig a Balatonakali strand főpénztárában, 
vagy online. Helyszíni jegyár 2.500 Ft. 
Online jegyvásárlás Simple-n keresztül. 
Szabadtéri Színpad.

Augusztus 13., vasárnap 20.00 Rulett 
együttes, Strandszínpad.

Augusztus 14-18-ig Nyári szabadidős 
napközis tábor, Művelődési ház.
Augusztus 18-tól II. Gasztronómiai hét. 
Naponként más-más étteremben kínálják 
az üzletek arculatukra jellemző menüi-
ket 1450.- Ft-ért.
Augusztus 18. péntek 19:00 Zsí-
roskenyér-party borral, programokkal: 
Gyurcsik Tibor, Chili Együttes. Ízlelje 
meg zsíroskenyereink arzenálját: Kóstolja 
meg: a lecsó előtti csendet, a barna vagy 
fehér ördögöt, a vidéki parasztot, az 
akalibást, a paradiset, – a dédimamást, a 
savanyú pofát, az édesszívemet, a csípős 
szívemet, az Akaliforniát. Művelődési 
Ház és udvara.
Augusztus 19. Terasz étterem. Sertés-
szelet bécsi bundában, vegyes köret, sa-
láta.
Augusztus 21. Fincsi Büfé strand. Tar-
ka csirkemell vegyes körettel.
Augusztus 22. Red hell. Káposztás 
bableves tejfölösen.
Augusztus 24. Fék étterem. Tócsi, ma-
gyaros csirkemájjal töltve.
Augusztus 25. Lángos büfé strand. 
Sertésborda Bakonyi mártással  házi ga-
luskával.
Augusztus 19. szombat 20:00 
OchoMacho koncert, Szabadtéri Szín-
pad.
Augusztus 20. vasárnap 18:00 Ün- 
nepség, tűzgyújtás, Brass show, Műve-
lődési ház, Strand
Augusztus 26., szombat Magyar 
Bajnokság Kajak-Kenu. Quadratlon, 
Strand.
Szeptember 2., szombat 11,00 Akalista 
félmaraton és mini maraton. Idén első 
alkalommal indítjuk útjára futóverse-
nyünket, Balatonhoz közeli, látványos, 
elsősorban aszfaltos pályáinkon, a kö-
vetkező kategóriákban: félmaraton – 
egyéni, rövidtáv (10 km) – egyéni rövid 
távon van lehetőség váltóban is indulni, 

itt 2 fős csapatok nevezését várjuk. Rajt-
cél: Balatonakali Strand. A verseny 11 
órakor (kategóriánként időben csúsz-
tatva) rajtol. Nevezés és részletes kiírás 
augusztus 1-től a www.balatonakali.hu/
Rendezvenynaptar/Kiemelt/Futoverseny 
és www.seakayaking.hu/akalista oldala-
kon, illetve a verseny napján a helyszí-
nen. A nevezéseket 400 főig fogadjuk. 
Fuss velünk, légy részese az élménynek! 
Várjuk a nevezéseket!

ÚTLEZÁRÁS, 
FORGALOMKORLÁTOZÁS

Felhívjuk kedves Lakóink, Vendé-
geink figyelmét, hogy augusztus 26-
án és szeptember 2-án Balatonakali 
sportrendezvényeknek ad otthont.  A 
versenyek napján a parti sétányon, a 
strandon és a településen több helyen 
útlezárások, forgalomkorlátozások 
nehezítik a közlekedést; együttműkö-
désüket, megértésüket és türelmüket 
kérjük!

Szeptember 16., szombat Búcsúi 
Horgász Családi és Halnap, Művelődési 
Ház.
Szeptember 30., szombat Süllő fogó 
verseny, Strand.
július 1-től augusztus 20-ig, 17-21 órá-
ig kiállításaink: TÁJMÚZEUM 
Kiállításai a Balaton-felvidék hagyomá-
nyos kulturális örökségét, tradicionális 
népi életmódját és műveltségét tárja a 
látogatók elé, több tekintetben unikális 
módszerekkel és formákkal. Padlás- és 
pincekiállítás, porta- és különleges ház-
történeti bemutató, a régi világ képei, 
emlékei láthatók. BALATONAKALI, 
KOSSUTH U. 36.
uzonyi Ferenc festőművész „Tájak és 
emberek” c. kiállítása. KULTURÁLIS 
ÉPÜLET ÉS KIÁLLÍTÓ TEREM, 
VASÚT TÉR 4.
Retró játék kiállítás DÓZSA GYÖRGY 
UTCA 3.
Augusztus 05., 12., 19. Szombatonként 
Mozdulj Balaton sportrendezvények. 
Strand.
Folyamatosan frissülő programjainkat, 
aktuális híreinket keressék a www.
balatonakali.hu-n, a BalatonakaliBor 
twitter és a Balatonakali Fesztivál 
facebook oldalainkon és hirdetőinken 
valamint az Akali Tv-ben. A programvál-
toztatás joga fenntartva!
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Online jegyvásárlás Simple-n keresztül. A Simple rendszeren keresztül előzetesen megvásárolt online jegyet az okos mobil-
készülék képernyőn történő felmutatásával a jegypénztárnál kell bemutatni. Az online jeggyel rendelkező vendégeink számára 

soron kívüli belépést biztosítunk a rendezvény területére.

A legfiatalabbak és a legidősebbek köszöntése
Ismét összegyűlt az elmúlt időszakból 

egy „csokornyi” baba, egy „csokornyi” 
legszebb korú akali lakos, az ő köszön-
tésükre kerekedett fel Koncz Imre pol-
gármester úr. 

A meglátogatottak között a legifjab-
bak Rédl András Róbert és Szeltner 

Emese, akik mosolygósan várták látoga-
tóikat. A köszöntöttek közül a rangidős 
Molnár István, Pista bácsi, őt követi 
Somogyi Andorné, Budai Józsefné és 
a legifjabb, új 90-es Pusztai Istvánné, 
aki megromlott egészségi állapota miatt 
nem lakik már Akaliban. 

A köszöntések sora természetesen 
folytatódik, hiszen a nyár és az ősz 
folyamán még jó néhányan szépítenek 
korukon és a gólyát is várjuk... 

A köszöntötteknek és családjaiknak 
ezúton is jó egészséget, sok örömet kívá-
nunk!
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VISSZATeKINTő



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: 

csütörtök 9.00-12.00-ig. Előzetes bejelentkezés 
szükséges a 06-87/444-527-es telefonszámon vagy a

 foepitesz@balatonakali.hu email címen.
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat): 

minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
PROBIO BALATONFÜREDI 

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

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–
10,00, szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00, 

péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól

Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet 
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888

GYÓGYSZERTÁR NYITVA: 
Hétfő: 12:00-19:00, kedd: 8:00-12:00; 16:00-19:00, 
szerda: 15:00-19:00, csütörtök: 8:00-12:00; 16:00-
19:00, péntek: 10:00-18:00, szombat: 8:00-12:00.
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
Augusztus 27-ig: Hétfő-szombat: 6-22, 

vasárnap 6-20-ig
Augusztus 28-tól: Hétfő-vasárnap: 6-20-ig

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Hétfő-vasárnap 23-ig,

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 2. és 4. vasárnap 14 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

 

Információk a gondtalan nyaralás szolgálatában
ÉTEL-ITAL A FALUBAN

Kikötő Étterem
Balatonakali Hajóállomás,
+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

Red Hell
Balatonakali, Kossuth u. 

66. 06 20 565 8349

Szegvári Tibor
Óvoda konyha
Balatonakali, Hóvirág utca 

21. 06 70 361 0206

Street Food Szekér
Balatonakali Dörgicsei 

út és 71-es főút 
kereszteződésében

Levendula Pizza
Balatonakali
06 3075 193 56

ÜZLETEK, 
SZOLGÁLTATÁSOK

Edit Kozmetika
Balatonakali, Révész u.1.
+36 20 497 0350

Simon Tímea – Fodrász
Balatonakali, Pipacs u. 5.
+36 70 342 4195

Anett-Nails – Horváth 
Anett

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

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

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, Hajóállomás
+36 87 444 540
www.balatonihajozas.hu

Theodóra Tenisz Club-
Panzió

Balatonakali, 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
Balatonakali, 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

Balatonakali
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

Kovács József
Mezőgazdasági vállalkozó,
Balatonakali Hóvirág u. 8.
06-30/392-5629. 87/444-

050. E-mail: kovi-
dani94@gmail.com

Posta
Balatonakali Kossuth u. 31
Tel.: 87/444-260, 444-382

Príma ABC, Dohánybolt, 
Szolárium, Fék 
Kávéház-Étterem, 
Fék Üzletház

Balatonakali, Pacsirta u. 
1/a 06-30/3113330

Pántlika ABC
Balatonakali, Pántlika u. 34

Strandi szolgáltatások
Strand információ
Balatonakali, Strand bejárat
+36 20 282-6330

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

Ákom-bákom gyerme-
kjátszó

06 30 305 1188
Konczné Rédling Anikó
Balatonakali, Hóvirág u. 57

Nanett Gyümölcsöző
Balatonakali Strand
Nagy Anett
+36 20 913 1198

Giri-Gyöngye
Balatonakali strand

Hamizó 
Balatonakali strand

AkaliCafe
Balatonakali Strand


