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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
BAlATONAKAlI 

KÖZség ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületéneK 

2015. április 14-i 
rendKívüli nyilvános 

üléséről
Ezen a soron kívüli ülésen döntött a 

képviselő-testület az alábbi ügyekben.
– Az érdektelenség miatt megürese-

dett baba-mama/védőnői helyiségrészt 
bérletbe adta Tileschné Kondor Edit vál-
lalkozónak, kozmetikusi tevékenység 
folytatására 2015. május 1. napjától tartó 
5 éves időtartamra. 

–  A Balatonakali 06 hrsz-ú, külterüle-
ti ingatlanából 2015. május 15-től 2015. 
szeptember 30-ig tartó időszakra bérlet-
be ad kb. 5000 m2 területrészt Szendrődi 
Dávid balatonakali lakos részére quad-
pálya létesítéséhez, meghatározott felté-
telek kikötésével.

– A január óta eredménytelenül hirde-
tett ún. „Gyümölcsöző” bérleti díj mér-
tékét 2015. évre 200.000,- Ft + áfa, azaz 
bruttó 254.000,- Ft összegre csökkentet-
te. A korábbi szigorúan kötött termékkör 
mellett engedélyezte a balatonakali és 
dörgicsei bortermelők borainak árusí-
tását.

Hozzájárult, hogy a bérlő borkorcso-
lyákkal (zsíros kenyér, pogácsa stb.) 
bővítse termékválasztékát.

k
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KÖZség ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületéneK 
2015. április 29-i nyilvános 

üléséről
– A képviselő-testület több beszámo-

lót, tájékoztatót hallgatott meg.
Többek között a rendőrség, pol- 

gárőrség idegenforgalmi felkészült-
ségéről. 

Ezen napirend keretében 1 rendőrnek 
a jutalmazásához is hozzájárult.

– A település gőzerővel készül a nyári 
szezonra. Két fő helyszínünk a strand és 
a falu. A napirendi pontok között szere-
pelt a településüzemeltető és a strand-
gondnok beszámolója az eltelt hónapok 
munkálatairól, a strandi felkészültségről, 
a hiányosságok miatti teendőkről. Ezek 
közé tartozott a májusi ülésen elfogadott 
hangosítás problémájának megoldása. 

Új erősítők, hangszórók beszerzésére 
500 eFt került elkülönítésre.

Problémaként merül fel évek óta, hogy 
takarítónőket nehezen találunk a vizes-
blokkokhoz. De ez is május végére egy 
vállalkozáson keresztül megoldódott.

– Döntött a testület arról, hogy a 
korábbi években bevált gyakorlat szerint 
2015. május 29. napjától 2015. augusz-
tus 30. napjáig tartó időszakra éjjel 1 
órától reggel 6 óráig mindkét strandi 
bejáratát zárva tartja. 

– Sikerült kiválasztani a strandra az 
Steel 21 Security Kft. őrző-védő vál-
lalkozást is. A Kormány jogszabályban 
rögzítette a vagyonvédelmi szolgáltatás 
díját, hogy biztosítva legyen a „tisz-
tességes munkavállalás lehetősége”. Ez 
többszöröse a korábban alkalmazott óra-
díjaknak. 

A gazdasági társaság a korábbi jó 
kapcsolatok miatt is a Vagyonvédelmi 
Szakmai Kamara iránymutató állásfog-
lalásánál is olcsóbb ajánlatot adott, ami 
ennek ellenére mégis közel 300 eFt-tal 
növelte meg a költségvetésben elkülö-
nített 672 eFt + Áfa tervezett – tavalyi 
– összeget.

– A polgármester beszámolt a 
testvértelepülési kapcsolatok alakulásá-
ról.

– A főépítész pedig a 2014-es évi 
tevékenységeiről. Ebből is kiderült, a 
2014-es év elsődleges feladata a ren-
dezési terv felülvizsgálati eljárásának 
lezárása volt, amit nem kis harc árán év 
végére zártunk le. 

A beszámoló adataiból jól látszik, 
hogy egyrészt az építési kedv kezd erő-
södni, illetve hogy a lakosság igénybe 
veszi az engedélyhez nem kötött épí-
tésnél a segítségünket, és elfogadják a 
bejelentési eljárást.

Ez nagyon lényeges, hogy így vár-
hatóan egyre kevesebb lesz a szabály-
talan és engedély nélkül végzett építé-
si tevékenység. Kiderült, hogy komoly 
települési érdekvédelmet vívtunk a 
kormányhivatali törvényességével a 
településképi és bejelentési eljárásoknál. 
De azóta megnyugodtak a kedélyek.

A főépítész szakmai segítséget nyúj-
tott a település beruházásainak tervez-
tetésében, pályáztatásában, lebonyolítá-

sában, szakhatósági engedélyek, egyéb 
engedélyeknél is.

A tájékoztatás során elhangzott a 
földhivatal ingatlan-nyilvántartás és a 
valóságos állapot jövőbeni ellenőrzése. 
Az építés után használatbavételi enge-
délyt kap az ügyfél, melyben fel is 
hívják a figyelmét, hogy az épületet fel 
kell tüntetni a földhivatal térképein is. 
Földmérőt kell fogadni, újabb kiadás, de 
csak így kerülhető el a bírság.

– A helyi közutakról, a csapadékvíz 
elvezetés állapotáról szóló beszámoló 
több ügyet is érintett.

Már korábban megfogalmazódott az a 
gondolat, hogy a Balaton utca és a 71-es 
út kereszteződésében lévő megrongáló-
dott közlekedési táblát ki kell cserélni. 

Ugyanilyen szakállas probléma volt a 
Balaton utca ún. Bringakali előtti belát-
hatatlan kereszteződés. Ezt a gondot egy 
szakszerűen felszerelt tükör orvosolja 
majd.

Ezek beszerzése, cseréje, felszerelése 
mára megtörtént.

A napirendi pont része volt a Sport 
utca építésének kivitelezői kiválasztása, 
valamint döntés arról, hogy az egyik 
legrosszabb állapotú Eötvös utcát is fel-
újítják.

A Sport utca építése bruttó 9.841.027,- 
Ft-ba, az Eötvös utca felújítása pedig 
bruttó 3.487.745,- Ft-ba kerül.

A polgármester szóban tájékoztatta 
a testületet, hogy folyamatban van a 
települési csapadékvíz elvezetési terv 
engedélyeztetése, mely a Gyöngyvirág–
Hóvirág–Dörgicsei utcákon keresztül a 
71-es főút alatt a Csordás kúti árok-
ba vezetné a vizet, ahonnan eljutna a 
Balatonba. A megépítésére forrásunk 
nincsen. Magába foglalná a Forrás-park 
projektet is.

– A testületi ülésen döntöttünk a zár-
számadásról. Törvény írja elő, hogy költ-
ségvetési évet követő negyedik hónap 
utolsó napjáig a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni a jegyző által elkészített 
zárszámadási rendelettervezetet.

A könyvvizsgáló beszámolója szerint 
részletes, alapos anyag került a képvise-
lők elé. Átlátható, szemléletes, mely a 
pénzügyes munkáját dicséri. 2013-ban 
a finanszírozás, 2014-től pedig teljesen 
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új el/beszámolási kötelezettség rendszer 
épült ki, ami még tele van hibákkal.

Az Önkormányzat vagyonnövekedése 
a tárgyi eszközökben, a beruházásokban 
mutatkozik meg. Kiemelte, hogy a saját 
tőke dominált, nincsen hitel. A kiindu-
lási költségvetés 379 MFt-ja év végére 
440 MFt lett, ami 16%-os növekedés. 
Takarékos gazdálkodás, biztos alapokat 
nyújt a jövőre nézve.

– A képviselő-testület meghirdette az 
egyik Hóvirág utcai telkét – 3.556.000,- 
Ft áron – fiatalok letelepedésének előse-
gítésére.

– Majd Móró Feri bácsi gyengélke-
dése miatt új temetőgondnokot válasz-
tottunk. 

Gulyás Antal 4 órás alkalmazásban 
nemcsak e feladatkört látná el, hanem 
a településüzemeltetés munkáját azzal 
segíti, hogy az egyre több kisbuszos 
szállításban besegít.

– A képviselő-testület 200 eFt-tal 
támogatta a kárpátaljai nehéz helyzetbe 
került emberek megsegítésére létreho-
zott alapot. 

– A Művelődési Ház udvarában lévő 
szabadtéri színpad fedésének kialakí-
tásához bruttó 500 eFt keretösszeget 
biztosított.

k
BAlATONAKAlI KÖZség 

ÖnKormányzat Képviselő-
testületéneK 2015. május 

29-i nyilvános üléséről és a 
KÖZMEgHAllgATÁsRól

– A Képviselőtestület több beszámo-
lót, tájékoztatót hallgatott és tárgyalt 
meg.

– Elsőként a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti feladatok 2014-es átfogó érté-
kelését a hivatal ügyintézője, ill. Gondos 
Gábor családgondozó előkészítésében.

Ebből részletesen megismerhetik az 
érdeklődők a fiatalok helyzetét, a nekik 
nyújtott önkormányzati támogatásokat, 
ellátásokat.

A szolgálat az itt élő 18 év alatti gyer-
mekek fejlődését, fizikai és mentális 
jólétét igyekszik figyelemmel kísérni, 
illetve szükség szerint biztosítani. 

Általánosságban elmondható, hogy az 
itt élő gyermekek és fiatalok mentális 
és fizikai ellátottsága, illetve állapota 
megfelelő, kisebb mentális és szociali-
zációs problémák mellett elhanyagolt 
gondozatlan gyermekek, folyamatosan 

csavargó fiatalok – nyugodtan mondhat-
juk – nincsenek. Nem voltak a faluban 
kirívó esetek sem, amelyek a gyermek-
védelmi munkában szolgálókat kihívás 
elé állították volna.

– A polgármester beszámolt a Bala-
tonfüredi Többcélú Társulás tevékeny-
ségéről. A Balatonfüredi Kistérség 20 
önkormányzata többcélú kistérségi tár-
sulási szerződést kötött 2004. június 
25-én. Azóta még 2 település csatlako-
zott hozzá. 

A társulás Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvénnyel összhangban 2013. január 
1-vel újra fogalmazta az önkormányzat-
ok feladatellátási kötelezettségeit, össz-
hangban más ágazati törvényekkel (a 
nemzeti köznevelési tv., a gyermekvé-
delmi tv., a szociális tv.). 

Ezen keresztül látjuk el azokat a fel-
adatokat, melyeket önállóan, települé-
senként körülményes lenne megvalósí-
tani. 

Így a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján gondoskodunk a házi segítség-
nyújtás, a családsegítés, a jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás, az időskorúak 
nappali ellátása, a fogyatékosok nappali 
ellátása feladatokról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény alapján ezen a rendszeren 
keresztül történik a Központi ügyelet 
működtetése. Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény alapján így 
látjuk el a belső ellenőrzés feladatot.

– A jegyző asszony, a kirendelt-
ségvezető és a hivatal dolgozói igen 
részletes beszámoló keretében adtak szá-
mot munkájukról.

– A szemét elhelyezéséről, gyűjtéséről 
és a lomtalanításról szóló tájékoztatóban 
a település-üzemeltető vázolta fel a főbb 
gondokat.

Sok a probléma a szelektív gyűj-
tők tisztaságával. A szelektív gyűjtőket 
sokan nem arra használják, amire azok 
valók, nem szelektálják előírás szerint 
a hulladékot, és ami még nagyobb baj 
rendszeresen oda hordják a háztartási 
szemetet. 

Erre az ülésen elhangzott, hogy ezen-
túl a bekamerázott szelektív gyűjtőbe 
kommunális hulladékot hordó szemé-
lyekkel szemben a jövőben feljelentést, 
eljárást fogunk kezdeményezni.

Sokan az út menti szemetes edények-
be, vagy mellé rakják le a szemetüket. 
Ezzel veszélyeztetik a környezetet, mert 
ezt a szemetet az állatok és a szél hamar 
széthordják. Ezt a nagy mennyiségű hul-
ladékot az önkormányzatnak kell sok 
pénzért rendszeresen összegyűjteni és 
elszállítatni. A faluban így keletkező sze-
metet az önkormányzat munkatársai és a 
közhasznú munkások, télen hetente két, 
nyáron hetente három-négy alkalommal, 
csúcsidőben naponta gyűjtik össze.

A lomtalanításnál a figyelemfelhí-
vás ellenére nagyon sokan kirakják a 
wc-csészét, a mosdókat, autógumit, fes-
téket stb, amit a szolgáltató azután nem 
visz el, és itt marad az önkormányzat 
nyakán.

Az elektromos berendezéseket, szá-
mítógépeket, elektronikai eszközöket 
kizárólag az önkormányzat területén zárt 
helyen gyűjtjük ilyenkor, mert csak ez 
épp berendezéseket viszi el a begyűjtő 
térítésmentesen, előírás szerinti meg-
semmisítésre.

Kérjük a jövőben ezekre is figyelje-
nek!

– A képviselő-testület előző ülésén 
kérte a főépítészt, hogy számoljon be, 
hogyan állnak a múlt évben a rendezé-
si terv felülvizsgálata során az érintett 
ingatlan tualjdonosokkal megkötött tele-
pülésrendezési szerződések teljesítése, a 
területátadások, anyagi hozzájárulások 
megfizetése. 

– A pénzügyi döntések keretében 5 
döntés született.

A testület 2.250.000,- Ft támogatást 
biztosít a sportpálya felújítása során 
kialakítandó professzionális locsoló-
rendszer és a nyomásfokozó rendszer 
kialakítására. 

Most folyik a teljes focipálya felújí-
tása. Ez tartalmazza a közel 5000 m2 
terület egyengetését és teljes füvesítését. 
Előminősített rendszerben sikerült 6,177 
millió forint támogatást nyerni a 8,824 
millió forintos beruházáshoz. A füvesítés 
biztonsága miatt a jövőben szükséges a 
locsolás biztosítása.

Az elmúlt esztendőben a hegyi ingat-
lanok tulajdonosai összefogva, a 822/1 
hrsz-ú közút felújításának 80%-át finan-
szírozták. 

Az összefogás sikerén felbuzdulva 
idén szeretnék az előbbi út folytatá-
sában a 840 hrsz-ú közút egy részét 
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(100+150 m) felújítani. Ehhez ismét 
kérik az önkormányzat segítségét. 

A 2015. évi költségvetésünk tartal-
maz némi forrást a hegyi utak felújítá-
sára. Az elmúlt esztendőben a Kinizsi 
Vadásztársaság földtulajdonosi gyűlése 
620.000,- Ft összeget utalt az önkor-
mányzat számára külterületi infrastruk-
túra fejlesztési célra, amit ennek az útnak 
az egyengetésre, gléderezésre, murvate-
rítésre használnánk fel.

A strandi vizesblokkok takarítására 
sikerült találnunk egy vállalkozót, aki 
380.000,- Ft/hónap összegért ellátja a 
feladatot.

A költségvetésből kimaradt a stran-
di hangosítás, felújításának költségeire 
bruttó 500 eFt forrást szavaztak meg.

Önkormányzatunk pályázatot kíván 
beadni az önkormányzati feladatellátás 
segítésére kiírt BM-pályázat által elérhe-
tő források megszerzésére. Ennek során 
útfelújítás, és az orvosi rendelő felújítá-
sához kértünk forrást, és biztosítottuk a 
pályázat szerinti önerőt.

– Korábbi 3 testületi határozatnál a 
módosításra volt szükség.

A közmeghallgatás keretében a pol-
gármester beszámolt a lakosság környe-
zeti állapotáról és a szemét elhelyezés-
ről.

Ennek keretében érintette a tele-pülés 
képét meghatározó közterületek rende-
zését, szemétgyűjtést, az utakat, a csa-
padékvíz elvezetést, terveket, problé-
mákat.

A beszámoló különös apropója volt a 
Csordáskúti nyaralótelep egyes ingatlan-
jain megjelent „belvíz” kérdése.

A Malom utca környékén élők várják 
az engedélyezést, mivel jelezték a belvíz 
folyamatos jelenlétét és ebben látják az 
ügy megoldását. 

Jelen volt az ülésen Horváth Ferenc 
vezető tervező, vízrendezési szakértő, 
műszaki ellenőr, szakember, az ott kiala-
kult helyzet elemzésére és javaslatot tett 
a lehetséges megoldására.

Erről készített írásos anyag, és a szak-
vélemény is közzétételre kerül a lapban.

Az önkormányzat a vízügyi közmun-
ka keretei között az idén is tervezi a 
patak medrének tisztítását. Ez a patak 
vezeti el a település északi részén lehul-
lott és el nem szivárgó csapadékvíz 
komoly részét, valamint a Hokulinál 
eredő vizet.

Pár szóval érintettük a 06-os hrsz-ú 
ingatlanra tervezett, de meg nem való-
sult beruházást is.

dr. Szabó Sándor
kirendeltségvezető

k
Kuti-rét „belvíz”

Mindenekelőtt egy kis településtörté-
neti információt szeretnék megosztani 
önökkel, amit minden bizonnyal azok 
az ingatlantulajdonosok, akik régóta élik 
nyaranta életüket a településen, ismer-
nek, viszont mások számára tanulságos 
lehet. 

Balatonakali település egyetlen for-
rásvize sok évszázad óta a mai napig a 
Kuti-réten eredő mind máig névvel nem 
illetett kis forrás volt. A rét és környéke 
ma is ingoványos és zsombékos. Őseink 
korábban állatokat itattak az ott lévő kút 
vizéből, továbbá a lakosság ivóvízzel 
történő ellátását is szolgálta a csordakút. 
A történeti leírások tanulsága szerint a 
mocsárba ökör és ló is odaveszett, sőt 
a török időkben a hódítók ellen induló 
nem magyar, itt állomásozó katonák, a 
kút vizétől kolera fertőzést kaptak. 

Az iménti gondolatsorral csupán arra 
kívántam rávilágítani, hogy a 60-as évek-
ben kialakított üdülőtelep (Csordáskúti 
üdülőtelep) nem volt elég körültekintően 
előkészítve, illetve nem vették figye-
lembe a természet adottságait. Úgy gon-
dolom, hogy az akkori állami főépíté-
szi tevékenységet ellátó gépezet vétett. 
Sajnos, akkoriban a legfőbb vezérelv az 
volt, hogy minél több nyaraló számára 
alakítsanak ki területeket, még akkor is, 
ha ennek van kockázata. Ez azonban már 
történelem, amiből minden gondolkodó 
embernek le kell szűrni a megfelelő 
tanulságot!

Balatonakali döntéshozói már két éve 
elhatározták azt, hogy a teljes közigaz-
gatási területre kiterjedően csapadékvíz 
elvezetési tanulmánytervet készíttetnek, 
hogy a későbbiekben a jellemző víz-
gyűjtők ismeretében tovább lehessen 
tervezni a legkritikusabb területek csa-
padékvíz elvezetését. Korábban, mint 
ahogy Thierry úr levelében fogalmaz, 
40 éve sem volt ilyen mértékű víz a 
területen. Sajnos, az elmúlt év esőzésére 
és özönvízére semmilyen csapadékvíz 
elvezetési rendszer nem jelentett volna 
megoldást. 

Erre a mennyiségre nem igazak a 

tervezői munka során figyelembe vett 
átlagszámítások és elvárható áteresztési 
képességek. Minden bizonnyal az akkor 
lehullott csapadék hatásainak kárát éli 
meg az üdülőtelep jelenleg. Ez a csapa-
dék a Balaton vízállására is hatással volt, 
ami a Kuti rét belvíz problémáira érke-
zett bejelentő levélben megfogalmazott 
állítással ellentétben, magas szinten van. 
A tó üzemi vízszintje 110 cm (104,51 
m Bf.) május 29-i információnk szerint 
118 cm (104,59 m Bf.) Sajnos az az 
állítás sem helytálló, hogy soha sem volt 
belvíz a területen, hiszen jómagam is 
emlékszem rá a magam 45 évével, hogy 
sokszor volt vizes a terület. 

A Dörgicsei út kivitelezése állami 
beruházás keretei között valósult meg. 
A vízelvezető rendszere kb. 1 km hosz-
szan vezeti be azt a vizet, ami az útról 
odafolyik. Az 1 km szelvénytől északra 
lejt az út és onnan a Bere-árok felé tud 
csak elfolyni a csapadékvíz fizikailag. 
Ezt tapasztalhattuk is, amikor tavaly 
általunk soha nem látott mértékű csapa-
dékvíz árasztotta el a 71-es út Zánka és 
Akali közötti részét, illetve a vasúti köz-
lekedést is ideiglenesen le kellett állítani. 
Tehát a Dörgicséről érkező víz, nem 
terheli ezt az elvezető rendszert. A Fék 
áruház építése minden bizonnyal növeli 
a 71-es út átereszének terhelését. Az ott 
lévő áteresz is nagyon régóta megvolt 
és nem okozott problémát, most viszont 
eljött az idő, amikor problémát okoz.

Önkormányzatunk a tanulmányterv 
birtokában megrendelte a további terve-
zést is, ami már a csapadékvíz elvezető 
rendszer engedélyezési terveit jelenti. 
2014. október 10-én szerződést kötöt-
tünk az engedélyezési tervek elkészí-
tésére és a vízjogi engedélyeztetésre. 
Fontos információ, hogy a tavaly nyári 
özönvizeket megelőzően személyesen 
kértem a Hokuli étterem tulajdonosát, 
hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a tulaj-
donában lévő murvás parkoló északi 
határán, párhuzamosan haladva a főúttal 
kis árkot alakítsunk ki, majd belevezetve 
az étterem háta mögötti árokba, teremt-
sük meg a víz lehetséges útját legalább 
ideiglenesen. Sajnos, akkor ő ehhez a 
tervünkhöz nem járult hozzá, így maradt 
az a lehetőség, amit a mára elkészült terv 
tartalmaz. A Petőfi utcával párhuzamo-
san haladunk mindaddig, amíg el nem 
érjük a patak nyomvonalát.
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A terület problémáját részben tudja 

orvosolni a csapadékvíz elvezető rend-
szer 71-es út és Balaton közti szakaszának 
megépítése/felújítása. A jelenlegi infor-
mációnk szerint június hónapban kiad-
ja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a vízjogi engedélyt. Ennek 
birtokában dönthet a testület arról, hogy 
a szakasz kiépítéséhez szükséges, mini-
mum 10 MFt forrást biztosítani tudja, 
költségvetésének tartalék kerete terhére. 
A döntés közben jogerőre emelkedik az 
engedély, és ki lehet választani a kivi-
telezőt, aki kiépíti a rendszert. A 71-es 
út alatt húzódó átereszt is cserélni kell 
a tervek szerint. Ez tovább nehezíti a 
gyors megoldást, hiszen ott csak a köz-
útkezelő rendelheti meg a kivitelezést. 
Ennek várható költsége jelenleg nem 
ismert számunkra, viszont valószínű-
síthető, hogy ezt is az önkormányzati 
költségvetéstől várnák el.

A lakossági bejelentések alapján szak-
értőt kértünk fel a helyzet elemzésére. A 
véleményt csatolom jelen írásomhoz. 

A szakértői vélemény, úgy gondolom, 
legfontosabb megállapítása a talajme-
chanikai vizsgálat eredménye, illetve 
az abból levont következtetés. Ennek 
értelmében a talajszinttől lefelé 30 cm-re 
kezdődik egy réteg, amely majdnem 1 
m-ben, szinte teljesen vízzáró rétegként 
működik. Tudjuk, hogy több helyen is 
áttöri azt a réteget a feltörő víz. Majdnem 
biztos, hogy forrásvízről van szó, ami a 
vízzáró réteg miatt a későbbiekben bel-
vízként is gondot okozhat. Mivel a terü-
leten nyaralóingatlanok lettek kialakítva 
és a törvényi kötelezettségből adódóan 
szennyvízcsatornát kellett telepíteni az 
ingatlanok kiszolgálásához, itt is át lettek 
törve ezek a vízzáró rétegek. Nem tudjuk 
pontosan, hogy ezek milyen hatással 
vannak a vízre.

Összegezve a leírtakat, tájékoztatom 
önöket, hogy megértve aggodalmukat 
önkormányzatunk képviselő-testülete és 
jómagam személyesen is legjobb tudá-
sunk szerint dolgozunk az ügy meg-
oldásán. Minden bizonnyal önök sem 
várják el a döntéshozóktól, hogy jog-
erős engedély nélkül építési tevékenység 
indítását rendeljük el. Amennyiben meg-
lesz a törvényes lehetőség és jobb eset-
ben megépítjük a művet, akkor a gond 
komoly részét oldjuk meg, azonban az 
elvezető nem teljes megoldás. Hatásait 
akkor fogjuk megismerni, amikor meg-

kezdi üzemelését. Amennyiben később 
kialakul a tervezett dísztó, a szakértő 
véleménye szerint annak is lesz érezhető 
pozitív hatása. 

Az önkormányzat amellett, hogy köte-
lességének tudja az ott élők és üdülők 
problémájának megoldását, meg is tesz 
minden tőle elvárhatót. Mint polgár-
mester jelenleg a felek részéről a leg-
célszerűbb magatartásnak a konstruktív 
együttműködést tartom helyénvalónak 
és egyben elvárhatónak. 

Bízva abban, hogy tájékoztatásom 
után mindannyian megismerték az elmúlt 
időszak aktív tevékenységét, valame-
lyest megnyugodva, közösen várjuk a 
leggyorsabb megoldás bekövetkezését.

Koncz Imre polgármester
k

szaKértői vélemény
Balatonakali Kuti rét és Malom u. 

környékének magas talajvíz állása és 
csapadékvíz elvezetése tárgyában.

Balatonakali Önkormányzata megbí-
zásából készült a jelen szakértői véle-
mény. A tárgyban szereplő utcákban élők, 
üdülőtulajdonosok többször panasszal 
fordultak az Önkormányzathoz a meg-
oldatlan csapadékvíz elvezetéssel kap-
csolatosan.

A magas talajvíz miatt huzamos ideig 
víz áll a kertekben, veszélyben vannak a 
lakóházak, nyaralók. 15–20 éve ismerem 
a környéket, amelyre mindig is jellem-
ző volt a vízbőség, és a talajvíz magas 
állása. Ennek megfelelőek ma is az itt 
élő növénytársulások. Valószínű, hogy a 
terület elnevezése (Kuti rét) is erre utal. 
Források fakadnak itt, az orvosi rendelő 
és a Hokuli vendéglő közötti területen. 
A fenti étterem pincéjéből napi 10 m3 
fakadó vizet kell kiszivattyúzni a meg-
építése óta.

A talajvíz szintjét természetesen a 
leesett csapadék befolyásolja leginkább, 
mint ahogy a Balatonét is, bár ez utóbbi 
esetében a mesterséges szabályozás is 
meghatározó.

A Balaton üzemi vízszintje 110 cm 
(104,51 m Bf.), jelenleg 118 cm (104,59 
m Bf.), törekvések vannak az állandó 
120 cm-es (104,61 m Bf) szint tartására.

A magas balatoni vízállásnak termé-
szetesen köze van a Kuti rét talajvizéhez, 
hiszen a terep 107,10 m Bf-i szinten 
van.

Talajmechanikai vizsgálat történt a 
kérdéses terület csapadékvíz elvezetése 

kapcsán 2014. 08. 25-én. A vizsgálatot 
Hernádi László talajtani szakértő végez-
te.

A fúrás rétegsora a következő ered-
ményt hozta:

„A fúrás rétegsora: 0,00–0,30 m 
Humusz. Fekete, tömör, magas humusz-
tartalmú, élőgyökér maradványos isza-
pos talaj.

0,30–1,10 m Szerves iszap. Fekete, 
tömör, magas nedvesség tartalmú és 
magas szerves anyag tartalmú, képlé-
keny, jól gyúrható és jól sodorható, igen 
jó vízzáró képességű réteg.

1,10–2,80 m Mészkőzúzalékos homo-
kos iszap. Piszkosfehér, drapp, igen 
tömör, nehezen fúrható szarmata mészkő 
zúzalék és saját anyagának mállásából 
képződött homokliszt és iszap alkotta 
kőzet. 1,10 méternél megütött talajvíz.”

A középső réteg, az igen jó vízzáró 
képességű szerves iszap réteg a felelős 
a magas talajvíz állásáért. A k szivárgási 
tényezője k=10–7, 10–8, ami a gyakor-
latban teljes vízzáróságot jelent.

A talajvíz szintje csak úgy csökken-
het, ha a párolgás és párologtatás csök-
kenti azt, tartós szárazsággal, amilyen 
volt a talajmintavétel előtti időszak.

A kiépítendő csapadékvíz elvezető jó 
karbantartottsága esetén folyamatosan 
biztosítja a csapadékvizek és a magas 
talajvíz egy részének elvezetését, de 
nem képes az egész Kuti rét talajvizét 
leszívni.

A tervezett talajvizes dísztó is csak a 
környezetében segít. A tervezett CS-1 
jelű árok rendbetételén túl fontos a Kuti 
rét és Malom utcák burkolatának felújí-
tása és a helyi csapadékvíz elvezetés biz-
tosítása, mert jelenleg minden utcában 
pang a leeső csapadékvíz.

A fentiek csak száraz vagy átlagos 
csapadékviszonyok esetén tartják a 
talajvizet elfogadható magasságban. A 
2014. szeptemberi vagy a 2015. májusi 
hosszan tartó csapadékos időszak után 
továbbra is számolni kell a talajvíz meg-
emelkedésével.

A CS-1 árok elkészültével felszíni 
földmedrű árkok, folyókák csatlakoz-
tatásával, üdülőterület vízrendezésével 
lehet normalizálni a helyzetet. A legkriti-
kusabb helyeken cél drén lefektetésével 
is lehetségesnek tartom a befogadó árok 
mélységéhez igazodva.

Horváth Ferenc szakértő 
SZVV3.5. 19-0268
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PROgRAMsOROló
Fő attraKciónK 

A BAlATON, A sTRANd
A Balatonakali Strand május utolsó 

hétvégéjén kinyitott. Az évek óta kék 
hullám zászlóval minősített, színvonalas 
létesítmény augusztus 30-ig tart nyitva, 
az alábbiak szerint:

Június 14-től 8,00–19,00 óráig, majd 
augusztus 23-tól 8,00– 18,00 óráig. 

Belépőjegy     Napi     Heti
Felnőtt  500,- Ft  2.500,- Ft
Diák/Nyugdíjas  370,- Ft  2.000,- Ft
Gyermek 4-14-ig 300,- Ft  1.500,- Ft
A napijegy többszöri belépésre jogosít!

Nyaralótulajdonosok részére idény-
bérlet arcképes igazolvánnyal:

Felnőtt: 4.000,- Ft, gyermek 4–14 
éves korig: 2.700,- Ft, diák és nyugdíjas: 
3.300,- Ft.

Zárás előtt egy órával 50% kedvez-
mény a napi belépő árából.

Akali lakosoknak, önkormányzati dol-
gozóknak a belépés ingyenes.

A kempingek vendégei kártya felmu-
tatásával ingyen beléphetnek!

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

Strandgondnok: Lampért Zoltánné 
Ibolya, tel: 06-20/395-6498.

A főpénztárban SZÉP kártyával is 
fizethetnek. A strandbelépők váltása 
mellett a szabadtéri színpad műsoraira 
(kivétel: ALMA koncert) július 1-től 
jegyelővételi lehetőség szintén a főpénz-
tárban. Csúszdajegy, horgászstég, vízi 
sporteszközök és napozóágy bérlés, sze-
meteszsák vásárlása ugyanitt.

Csobbanjanak nálunk az idei nyáron 
is!

k
további attraKcióK 

A PARTON
sTRANdKÖNYvTÁR

2011. év nyarától minden nyá-
ri szezonban nagy sikerrel működik a 
Strandkönyvtár. Itt mód nyílik kölcsön-
zésre, nagy sikerrel működik a folyóirat 
olvasó. 

A tavaly megújult épülethez méltó 
kínálattal várjuk az olvasókat, amiről 
igen pozitív visszajelzéseket kapunk. A 
napi működtetést animátorok bonyolít-

ják a könyvtár szakmai felügyeletével, a 
dokumentumállomány folyamatos frissí-
tése mellett. 

A strand látogatói évről-évre számíta-
nak a szolgáltatásra, amit igénybe vehet-
nek minden nyáron júliustól augusztus 
végéig. 

2015-ben június 27-én, szombaton, 
a szezonnyitó kereteiben nyitunk, és 
augusztus 23., vasárnapig várjuk az ér-
deklődőket.

strandkönyvtári nyitva tartás:
Minden nap 11–18 óráig.
Könyvtári nyitva tartás a Kossuth ut-

ca 45. szám alatt: csütörtök 15–18 óra, 
szombat 15–18 óra.

Kovács Ágnes könyvtáros
k

mozdulj balaton!
Ha szeretnél a nyáron a Balaton-parton 

sportolni, akkor gyere el hozzánk!
Egész héten használhatod a pályákat, 

szombatonként pedig versenyezhetsz is 
a kedvenc sportágadban. Nevezési díjat 
nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz, 
díjat is vihetsz haza.

Strandunkon az alábbi sportolási for-
mák biztosítottak:

– streetball,
– strandröplabda,
– strandfoci,
– tollaslabda,
– vízi sportok.
A szombati megmérettetések július 

4-én veszik kezdetüket, az aktuális prog-
ramokról a strand hangosbemondójából, 
ill. a helyszíni szervezőknél tájékozód-
hattok!

k
FejlesztéseK 

a szabadidő tartalmas 
ElTÖlTéséNEK 

sZOlgÁlATÁBAN
Régi álmot sikerült megvalósítani, 

mely a sportpályák és könyvtárlátogatók 
körében is népszerűségnek örvendhet – 
reményeink szerint. Szabadtéri sakkpá-
lya létesült a strandkönyvtár – játszóház 
szomszédságában, a sportpályák mögötti 
árnyékos részen. A sakkbábukat a játszó-
ház animátoraitól lehet igénybe venni, 
használat után ide várjuk vissza azokat. 
Játék lehetőség minden nap 11,00–18,00 

óra között, a strandkönyvtári időszakban 
(június 27-től).

Új vízisport lehetőséget is kínál stran-
dunk: magántámogatásból vízilabda pá-
lya létesül. A korábbi gyakorlat szerint 
lehet majd a „helyet” igénybe venni, 
csakúgy, mint a korábban már kipró-
bált „Mozdulj Balatonos!” vízijátékokat. 
Telepítés: júniusban. Szezonnyitónk al-
kalmából nyílna ez az új sportlehetőség, 
vízilabda kupa kíséretében.

A fejlesztés bekerülési költségét teljes 
egészében Országh Mihály finanszíroz-
ta; köszönjük az adományt a sportbará-
tok nevében is!

PROgRAMOK 
nem csaK a strandon

június 20. Szent Iván ünnep (Műv. 
Ház, Strand). Napközben kenyérsütés 
a Művelődési Ház kemencéjében, 18 
órától programok: mesejáték, Tüzes 
Borok bemutatója, néptánc, népzene. 
Sötétedéskor: Tűzkerék görgetés a tele-
pülésen műsoros megállókkal, zárás a 
strandon – tűzgyújtás, tűzugrás, táncház. 
A műsorokban közreműködnek: Csopak 
Néptánc Egyesület, Bozzay Pál Általános 
Iskola 4. osztálya, Holle anyó Színház, 
Kinyílik a Világ Alapítvány, Balatonakali 
Történelmi Borút Egyesület, és még so-
kan mások, segítők, szervezők...

k
június 20–július 4. 

I. gAsZTRONóMIAI NAPOK
Naponként más-más étteremben kí-

nálják az üzletek arculatokra jellemző 
menüiket 950,- Ft-ért.

Június 24. – lala vendéglő. Ser-
tésszelet parasztosan, házi sült burgo-
nyával.

Június 25. – Fék Kávéház-étterem. 
Cigánypecsenye „kakastaréjjal” (szalon-
na), pirított burgonyával.

Június 26. – Fincsi Büfé. Csirkemell 
roston, Eszterházy módra, nudlival.

Június 27. – Kikötő vendéglő. Er-
délyi töltött borda petrezselymes burgo-
nyával.

Június 29. – terasz vendéglő. Bécsi 
szelet vegyes köret saláta.

Július 2. – Fék Kávéház-étterem. 
Kijevi csirkemell párolt rizzsel, salátá-
val.
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Július 3. – lángos Büfé. Bakonyi ser-

tésborda galuskával.
június 27. Szezonnyitó, vásár 

(Kikötő, Strand, Fék Üzletház)
10,30 Az első hajó fogadása a 

Kikötőben rocky bemutatóval, zenével, 
akciós hajózással, majd fúvós séta a 
Fortissimoval a strandra, ahol kb. 12 
órától 18 óráig: játszóház, arcfestés, me-
sejáték.

Kb. 15,00 Erős Ember Verseny a 
strandon. A sportos, erőnléti feladatokra 
várjuk a kihívást kedvelő érdeklődőket!

Közben a Fék Üzletháznál egész na-
pos Vidék Minősége vásár.

július 3. 18,00 Kiállítás megnyitók a 
templomtéren. Bóna Jenő festőművész 
kiállítása a Vasút tér 4. sz. alatt nyílik, 
Fürdőtörténeti kiállítás a Dózsa Gy. u. 3. 
sz. alatt. A tárlatok augusztus 23-ig te-
kinthetők meg minden nap 17,00–21,00 
óráig.

július 4. Délelőtt az üdülőtulaj-
donosok szervezésében bolhapiac a 
Művelődési Ház udvarában, majd főző-
verseny programokkal ugyanitt! 

13,00 órától Leves a bográcsba! meg-
mérettetés (csapatok jelentkezését vár-
juk, felhívásunk a 10. oldalon olvasha-
tó!), hagyományőrzőkkel, akik sátrakkal, 
levessel, íjászattal várják a vendégeket.

A rendezvény belépőjegyes, 300,- Ft, 
amely minden játék, szolgáltatás igény-
bevételére, valamint a 17,00 órai leves 
kóstolóra is feljogosít!

Közben: Vasútmodell kiállítás nyílik 
a Művelődési Házban. (megtekinthető: 
július 12-ig)

július 4–11. Hetedhét Mese-fesztivál 
a településen – meseelőadások, játszóhá-
zak, rajzverseny, origami és vasútmodell 
kiállítások, mesék a kertmoziban.

Nyitóprogram:
július 4. 18,30 óra ALMA kon-

cert a szabadtéri színpadon, majd 
nyit az origami kiállítás ugyanitt a 
kiállítóteremben (megtekinthető július 
25-ig).

A népszerű gyermekzenekar koncert-
jére a belépőjegy egységesen 700,- Ft, 
jegyelővételi lehetőség nincs, mivel eső 
esetén a közeli Művelődési Ház fedett 
udvara ad otthont az eseménynek, ahol 
korlátozott a nézők száma.

július 7. Megemlékezés az Ősök 
Parkjában.

július 11. BringAkali Nap – délelőtt 

kerékpáros verseny – díjazás: értékes 
kerékpáros ruhák és felszerelések, egész 
nap akciós menü ajánlat.

július 18. Bolhapiac délelőtt a Műv. 
Háznál, Halsütő nap a Kikötő Étterem-
nél.

július 25. 21,00 Sztárvendég a strand-
színpadon: Wolf Kati.

július 31. 21,00 Csavard fel a szőnye-
get! c. musical a szabadtéri színpadon.

„csavard Fel 
a szőnyeGet!”

Kérem, vegyék komolyan a címben 
foglalt felszólítást – szíveskedjenek el-
takarítani az útból mindent, ami meg-
akadályozhatja önöket abban, hogy a 
műsor alatt esetleg táncra is perdülhes-
senek. Bár ezt csak jelképesen javasol-
juk, de az minden esetre biztos, hogy 
fergeteges másfél órában lesz részük. A 
legismertebb magyar musical és tánc-
dal-slágerekből hangzik fel egy cso-
kor, mozgalmas koreográfiákkal, kitűnő 
énekhangokkal, látványosan, a fiatalság 
varázsával. Lüktet a rock and roll, el-
varázsolnak a felejthetetlen melódiák – 
csupa ismerős dallam kíséri önöket ezen 
az estén, melyen a Pannon Várszínház 
teljes társulata színre lép.

Jegyárak: 2500,- Ft elővételben, a 
strand főpénztárában július 1-től, illetve 
interneten, a helyszínen kapunyitás 19,00 
órakor, helyszíni jegyár: 3.000,- Ft.

Távolról érkező vendégeink akár átuta-
lással is megvásárolhatják kedvezményes 
elővételi jegyeiket, ennek módja a követ-
kező: A 12083002-00137233-00100002 
számú bankszámlaszámra tudnak elő-
vételben jegyárat átküldeni, a meg-

jegyzés rovatban jelölve csavard fel 
x jegy elővétel. Kedvezményezett ne-
ve: Balatonakali Önkormányzata. 
Amennyiben átutalta az összeget, a 
program@balatonakali.hu e-mail címen, 
vagy a 30/226-8346-os számon értesítse 
erről a szervezőket. Kérjük a megrende-
lő nevét és címét feltüntetni a számlázás 
miatt! A helyszínen majd a pénztárban 
átvehetik a jegyeket, névre szólóan, bo-

rítékban. az átutalásos elővétel július 
30. 12-ig, a strandpénztári jegyelővé-
tel július 31., péntek 19-ig lehetséges!

augusztus 1. Kikötő Étterem 25 éves 
szülinapi rendezvénye zenés esttel, ope-
rettel.

augusztus 1–augusztus 8. Gitárkon-
cert sorozat a település templomaiban.

augusztus 15. IRIGY HÓNALJ-
MIRIGY nagykoncert a szabadtéri szín-
padon.

augusztus 20. 18,00 Ünnepi progra-
mok (Polgármesteri Hivatal), este tűz-
gyújtás a strandon, zenél a Brassdance.

augusztus 20–27. 
II. gAsZTRONóMIAI HéT

Naponként más-más étteremben kí-
nálják az üzletek arculatokra jellemző 
menüiket 950,- Ft-ért.

augusztus 21. 20,00 órától Rulett 
strandbuli.

augusztus 22. Szezonzáró főző-
versennyel, operettel, programokkal a 
Művelődési Ház udvarán.
A programváltoztatás joga fenntartva!

Jegyárak, információk 
www.balatonakali.hu, 
facebook: Balatonakali Fesztivál
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Szálláshely-Tájmúzeum Balatonakali elérhető a Facebookon.  
 

TÁJMÚZEUM ÉS SZÁLLÁSHELY 
BALATONAKALI, KOSSUTH U. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállításai a Balaton-felvidék hagyományos kulturális örökségét, 
tradicionális népi életmódját és műveltségét tárja a látogatók elé, több 

tekintetben unikális módszerekkel és formákkal. Padlás- és 
pincekiállítás, porta- és különleges háztörténeti bemutató, a régi világ 

képei, emlékei láthatók.  

Látogatható májusban és júniusban, előzetes bejelentkezés alapján. 

30/305-1188 

Július és augusztus hónapokban minden nap 17-21 óráig, ettől eltérő 
időpontban előzetes bejelentkezés szükséges. 

30/300-6877 

Szálláshely-Tájmúzeum Balatonakali elérhető a Facebookon 

a fotópályázat folytatódik…
Balatonakali Község Önkormányzata 

fotópályázatot hirdet balatonakali és a 
településen megforduló, minden fotó-
zást kedvelő számára. Olyan fotókat 
várunk, amelyek szorosan kötődnek a 
településhez, annak értékeit, szépségeit 
bemutatva. 

A képeket a program@balatonakali.
hu e-mail címen várjuk 2015. augusztus 
1-ig, legfeljebb 5 mondatos kísérőszö-
veggel, címmel. A tárgy mezőbe kérjük 
feltüntetni: Fotópályázat. Beküldéskor 
kérjük a fotós nevét, elérhetőségeit 
(érvényes e-mail cím és telefonszám) is 

megadni. Egy pályázó korlátlan fotóval 
nevezhet, nevezési díj nincs.

A képek esetén az elvárt fileformátum: 
jpg. A file-ok mérete minimum 1 MB 
legyen.

A fotókat zsűri értékeli, a legjobb 
képeket archiváljuk, kiállítjuk. A legjobb 
három fotó szerzője pénzjutalmat kap. A 
nyerteseket és a kiállításra kerülő fotók 
szerzőit e-mailben értesítjük.

A nyeremények
1. helyezett: 15.000.- Ft, 2. helyezett: 

10.000.- Ft, 3. helyezett: 5.000.- Ft.
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a szervezők a személyes adataikat 
kezeljék. A pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázatot szervező Balatonakali 
Község Önkormányzata a képeket a saját 
kiadványaiban és internetes felületein 
korlátozás nélkül, a szerző nevének fel-
tüntetésével bemutassa. 

A pályázó írásban kijelenti, hogy a 
kép szerzői jogaival ő rendelkezik, a kép 
nem sérti harmadik személy jogait és a 
problémák esetén minden felelősséget 
magára vállal. 

A pályázók kérdéseit a program@
balatonakali.hu e-mail címen fogadjuk.
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leves a bográcsba! versenyszabályzat
– A nevezési szándékot kérjük előre 

jelezni (jelentkezés: 06-30-226-83-46, 
vagy program@balatonakali.hu). A ver-
senyző csapatok a leves elkészítésé-
hez az alapanyagokat maguk szerzik be, 
annak minőségéért felelősséget vállalva. 
A főzés költségeihez az önkormány-
zat 5.000,- Ft értékben segítséget nyújt, 
ennek módjáról nevezéskor bővebb tájé-
koztatást adunk.

– Bármely jellegű, bográcsban elké-
szíthető levessel lehet nevezni.

– Minden nevező maga gondosko-
dik a főző, ill. sütő alkalmatosságokról, 
egyéb hozzávalókról.

– Az alapanyagokat a helyszínen kell 
feldolgozni, elkészíteni, a higiéniai sza-
bályok figyelembe vételével, betartásá-
val, a megfelelő védőeszközök (kötény, 
kesztyű) használatával.

– A nevezők vállalják, hogy csapatuk 
mellett az érdeklődők számára is tarta-
nak kóstoltatást. A csapat max. létszáma 
10 fő lehet. 

– A főzéshez vagy tűzifát, vagy enge-
délyezett típusú, kifogástalan állapotú 
a kereskedelem kapható PB-gáz égőt 
szabad csak használni. A helyszínen csak 
egy PB gázpalackot szabad tartani, azt, 
amelyet a főzéshez pillanatnyilag hasz-
nálnak. A kiürült PB gázpalackot le kell 
szerelni, a helyszínről el kell távolítani, 
miután felszerelték a záró hollandi anyát 
és a zárókupakot.

– 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 parazsat le kell 
vízzel önteni, majd be kell földdel takar-
ni, szükség szerint később ellenőrizni, 
hogy megszűnt-e az izzás. (A tüzet telje-
sen 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 
állapotban történő visszaadása a ver-
senyzők kötelessége.

A verseny díjazása: Minden csapatnak 
ajándékok: Akali csokoládék – mandulás 
ízben, kedvezmény kuponok (Csavard 
fel a szőnyeget c. musicalra), a fődíj 
25.000,- Ft értékű szolgáltatás csomag 
az önkormányzat valamennyi szolgálta-
tására.

Furcsa paradoxon, de tényleg miénk 
volt a tér, amely egyébként is a miénk, 
a falué. 

A Pünkösd előtti Szomszédolás ren-
dezvénye a korábbi focipályás helyszín-
ről, annak felújítása miatt, a strandra szo-
rult. Ez nem hogy visszavetett a program 
lendületén, sőt éppen ellenkezőleg több-
let-tartalommal szolgált hozzá. 

Összegyűlt a falu apraja-nagyja, de 
távolabbi településekről érkező szom-
szédolók is, és nagy örömmel vette bir-
tokba a strand sportpályáit, új sakkpá-

lyáját, Gyümölcsözőjét és Játszóházát. A 
gokartok is vidámabban gurultak a nagy 
és új útvonalon, az árnyékos fa alatti lég-
vár napvédetté, mégis kellemessé tette a 
gyermekek délutánját. 

Valahogy minden olyan spontán 
működött. 

Mindig új és új impulzus szólította 
meg a vendégeket. 

Minden a helyiek rendelkezésére 
állt, ha akartak játszóházaztak, fociztak, 
aikidoztak, vetélkedtek, a legkisebbek 
arcukat, karjukat festették… Amerre 

csak látott az ember, helyiek, szomszé-
dok és persze császármorzsa! 

Akik pedig a spontán gördülékeny-
séget szervezték, a két háziasszony 
Viki és Borcsi, (Nagy-Siklósi Viktória a 
Közalapítvány titkára, a teljes háttérszer-
vezést levezényelte, helyben Barabás 
Borcsi elnökségi tag erősítette az egyéb-
ként is erős és aktív civil szervezetet) 
és még sokan mások, akik a játékok-
ban, főzésben, programokban segítettek! 
Köszönet érte MINDENKINEK!

ICS

miénK volt a tér!
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A KÉM  Szinkr. amerikai akció-vígjáték, 120 perc, 16+
Spy : Paul Feig  Jason Statham, Rose Byrne, Melissa McCarthy

JURASSIC WORLD  
Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins

BALATON METHOD  
Szimler Bálint  Akkezdet Phiai, Punnany Massif, Quimby, Elefánt, Bin-Jip, Subscribe, Jónás Vera

SPONGYABOB  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Paul Tibbitt, Mike Mitchell

KINGSMAN  A TITKOS SZOLGÁLAT  Szinkr. amerikai akció-vígjáték, 129 perc, 16+
Kingsman: The Secret Service  Matthew Vaughn  Colin Firth, Michael Caine, Samuel L. Jackson

KÓDJÁTSZMA  
The Imitation Game  Morten Tyldum  Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

HOLNAPOLISZ  
Tomorowland  Brad Bird George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie

 
Home Tim Johnson

 
She’s Funny That Way  Peter Bogdanovich  Jennifer Aniston, Quentin Tarantino, Imogen Poots

JURASSIC WORLD  
Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins

SZEX, SZERELEM, TERÁPIA  
Tu veux... ou tu veux pas? Tonie Marshall  Sophie Marceau, Patrick Bruel, André Wilms

 
Big Hero 6  Don Hall, Chris Williams

HARCOSOK KLUBJA  
Fight Club  David Fincher Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

A BOSSZÚÁLLÓK - ULTRON KORA  
The Avengers - Age of Ultron : Joss Whedon  Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

ARGO 2  
 Árpa Attila  Kovács Lajos, Árpa Attila, Bicskey Lukács

HALÁLOS IRAMBAN 7  
Furious 7. James Wan Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

AGYMANÓK  Szinkr. amerikai animációs vígjáték, 102 perc, 6+
Inside Out  Pete Docter, Ronaldo Del Carmen

LIZA A RÓKATÜNDÉR  Magyar romantikus vígjáték, 97 perc, 16+
 Ujj Mészáros Károly Balsai Mónika, Hajdu István (Steve), Kovács Lehel, Reviczky Gábor

BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK  Szinkr. francia vígjáték, 97 perc, 12+
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?  Philippe de Chauveron  Christian Clavier, Chantal Lauby

AGYMANÓK  Szinkr. amerikai animációs vígjáték, 102 perc, 6+
Inside Out  Pete Docter, Ronaldo Del Carmen

JURASSIC WORLD  
Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins

TÖKÉLETES HANG 2  
Pitch Perfect 2 Elizabeth Banks  Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Hailee Steinfeld, Katey Sagal

 
Home Tim Johnson

TERMINATOR  GENISYS 
Terminator Genisys  Alan Taylor  Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Jai Courtney

MAGIC MIKE XXL  Szinkr. amerikai vígjáték, 120 perc, 12+
Magic Mike XXL  Gregory Jacobs  Channing Tatum, Joe Manganiello, Elizabeth Banks

JURASSIC WORLD  
Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins

AGYMANÓK  Szinkr. amerikai animációs vígjáték, 102 perc, 6+
Inside Out  Pete Docter, Ronaldo Del Carmen

Jún. 11., 

Jún. 12., 

Jún. 13., szombat

Jún. 14., vasárnap

Jún. 15., 

Jún. 17., szerda

Jún. 18., 

Jún. 19., 

Jún. 20., szombat

Jún. 21., vasárnap

Jún. 22., 

Jún. 23., 

Jún. 24., szerda

Jún. 25., 

Jún. 27., szombat

Jún. 28., vasárnap

Jún. 29., 

Jún. 30., 

Júl. 1., szerda

Júl. 2., 

Júl. 3., 

Júl. 4., szombat

Júl. 5., vasárnap

Júl. 7., 
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Spy : Paul Feig  Jason Statham, Rose Byrne, Melissa McCarthy

JURASSIC WORLD  
Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins

BALATON METHOD  
Szimler Bálint  Akkezdet Phiai, Punnany Massif, Quimby, Elefánt, Bin-Jip, Subscribe, Jónás Vera

SPONGYABOB  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Paul Tibbitt, Mike Mitchell

KINGSMAN  A TITKOS SZOLGÁLAT  Szinkr. amerikai akció-vígjáték, 129 perc, 16+
Kingsman: The Secret Service  Matthew Vaughn  Colin Firth, Michael Caine, Samuel L. Jackson

KÓDJÁTSZMA  
The Imitation Game  Morten Tyldum  Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode
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Tomorowland  Brad Bird George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie
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She’s Funny That Way  Peter Bogdanovich  Jennifer Aniston, Quentin Tarantino, Imogen Poots

JURASSIC WORLD  
Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins
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Tu veux... ou tu veux pas? Tonie Marshall  Sophie Marceau, Patrick Bruel, André Wilms
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HARCOSOK KLUBJA  
Fight Club  David Fincher Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

A BOSSZÚÁLLÓK - ULTRON KORA  
The Avengers - Age of Ultron : Joss Whedon  Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

ARGO 2  
 Árpa Attila  Kovács Lajos, Árpa Attila, Bicskey Lukács

HALÁLOS IRAMBAN 7  
Furious 7. James Wan Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

AGYMANÓK  Szinkr. amerikai animációs vígjáték, 102 perc, 6+
Inside Out  Pete Docter, Ronaldo Del Carmen

LIZA A RÓKATÜNDÉR  Magyar romantikus vígjáték, 97 perc, 16+
 Ujj Mészáros Károly Balsai Mónika, Hajdu István (Steve), Kovács Lehel, Reviczky Gábor

BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK  Szinkr. francia vígjáték, 97 perc, 12+
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?  Philippe de Chauveron  Christian Clavier, Chantal Lauby

AGYMANÓK  Szinkr. amerikai animációs vígjáték, 102 perc, 6+
Inside Out  Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
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Pitch Perfect 2 Elizabeth Banks  Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Hailee Steinfeld, Katey Sagal
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TERMINATOR  GENISYS 
Terminator Genisys  Alan Taylor  Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Jai Courtney

MAGIC MIKE XXL  Szinkr. amerikai vígjáték, 120 perc, 12+
Magic Mike XXL  Gregory Jacobs  Channing Tatum, Joe Manganiello, Elizabeth Banks

JURASSIC WORLD  
Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins

AGYMANÓK  Szinkr. amerikai animációs vígjáték, 102 perc, 6+
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aKali és programjai média megjelenéseink
Idén második alkalommal saját mun-

kával és kiadásban jelenik meg a kistér-
ségi kiadvány, mely a környék 5 telepü-
lését népszerűsíti, szolgáltatói egy részét 
jeleníti meg. Kiadványaink a forgalmas 
turisztikai helyeken: strandokon, ren-
dezvényeken, bevásárló központokban, 
tourinform irodákban, polgármeste-
ri hivatalokban, közművelődési intéz-

ményekben és hirdető partnereinknél 
találhatóak meg, ezen felül valameny-
nyi helyi háztartásba elküldtük azokat! 
Balatonfelvidék neked! címmel új kiad-
vány jelenik meg júniusban az egész 
Balaton-felvidékről, programjairól, szol-
gáltatóiról. Itt Balatonakali is természe-
tesen helyet kapott, a kiadvány stran-
dunkra is megérkezik.

Ahogy azt már a korábbi években is 
tapasztalhatták a Partlap c. turisztikai 
kiadvány ugyancsak megérkezett stran-
dunkra, mandulahéjban itt is olvashatják 
programjainkat.

Amennyiben e-mail címmel rendelke-
zik, igényelje hírlevél szolgálatunkat is 
honlapunkon!



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
Szili Zsófia falugazdász (06-30/990-1526) 

fogadóórái: június 22, hétfő 9-11 óra, 
július 6., hétfő 9-11 óra.

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 12–20, kedd 8–12, 18–20, szerda 16–20, 
csütörtök 8–12, 18–20, péntek 10–14, 18–20, 

szombat 9–12, 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. 
Vezető: Nagy-Siklósi Viktória 

Tel.: 87/444-260, 444-382
FÉK CBA PRÍMA: 

Nyitva hétfő–szombat 6–22,00,
vasárnap 6–14 óráig.

Nemzeti dohánybolt: H-Sz: 6-22. V:6-14
ÉTTEREM: 

Hétfő-péntek: 6,30–18-ig, szombat: 6,30–20-ig,
vasárnap: zárva.

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113330

PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, 

vasárnap: 6,30-10,00

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.

Házasságkötés:
Tóth Balázsnak és Szabó Katalin Beátának házasságkötésük alkalmából 

sok boldogságot kívánunk!
Halálozások:

Bodnár Jánosnétól (sz.: Egedi Klára) búcsúzunk, nyugodjék békében.
Születés:

Herczeg Kinga és Berta Győző gyermekeihez Dórához és Botondhoz 
szívből gratulálunk, várjuk haza őket mihamarabb egészségben, 

boldogságban!

További helyek, címek, információk a gondtalan nyaralás 
szolgálatában!

www.balatonakali.hu
Dr. Pay’r Egon állatorvos

Balatonfüred, Galamb u. 13., 06 
87/341 879

www.balatonfurediallatorvos.hu

A lakossági hulladékszállításról
Októberig településünkön a háztartási 
szemét szállítása szombaton történik. 

Probiós szemetes zsák továbbra is 
vásárolható strandunkon!

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 pincészete
Balatonakali Kossuth L. u. 46., 

+36 87/444  025
baratcsuha@freemail.hu

Müller Pince
Balatonakali, Les-hegy, 

+36 30/3126403

BringAkali
Balatonakali, Vasút sor 2. 

+36/ 30-937-0205
info@bringakali.hu

Hokuli étterem
 Balatonakali Petőfi u. 1., 

+36 87/444 024

Sín-Bár
 Balatonakali vasútállomás

Lala Büfé,
8243 Balatonakali, Holiday Camping

+36 30/9798555

ÜZLETEK, SZOLGÁLTATÁSOK
Kozmetika 

8243 Balatonakali, Révész u. 1. 
+36/20-497-03-50

Fodrász 
 Balatonakali, Pipacs u. 5. 

+36/70-34-24-195

Férfi-női-gyermek fodrász 
 Balatonakali, Hóvirág u. 6.  

+36/70-883-52-48

Harmadik Forrás Coop Élelmiszer 
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, Hajóállomás  

+36/87/444540
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
8243 Balatonakali, Petőfi utca  2. 

(a vasútállomás mellett)  
+36 20/418 1861
balatonmozi.hu

Strandi szolgáltatók
Strand, információ

Balatonakali, Strand bejárat
+36 20/ 395-6498.

Strand delicatesse
Balatonakali strand bejárat, 

06 30/911-7811

Zsuzsa divat, Horgászjegy 
értékesítés

Balatonakali strand bejárat

Játék-strandcikk üzlet
Balatonakali strand bejárat

Fincsi Büfé 
Balatonakali Strand 

+36/30-9798555

 Lángos Büfé 
Balatonakali Strand 

+36 30/3494755

Strandkönyvtár
Balatonakali Strand  

+36 30/4308369

 Játszóház
Balatonakali Strand 

06 30/305 1188


