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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

HÍREK 
A KISFALUdY pÁLYÁZATRóL
A Kisfaludy Szálláshely fejleszté-

si Konstrukció keretében meghirdetett 
Magánszálláshelyek és egyéb szállás-
helyek fejlesztése elnevezésű pályázat-
tal kapcsolatban az alábbi tájékoztatás 

jutott el hozzánk: A Kisfaludy Program 
hivatalos honlapján, korábban kiadott 
Közlemény szerint a projektek meg-
valósítási határideje 2021. március 
31-re módosult annak érdekében, hogy 
a Kedvezményezetteknek elegendő idő 
álljon rendelkezésére a fejlesztések 

befejezésére. Ezzel összhangban a záró 
beszámoló benyújtásának véghatárideje 
is módosult 2021. június 30-ra.

A záró beszámoló benyújtásának rész-
leteiről hamarosan tájékoztató levelet 
küldünk a támogatottaknak. 

A projektet érintő tudnivalókról a 

BALATONAKALI 
a jól teljesítő 

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZT VAN
Az Állami Számvevőszék első alka-

lommal értékelte egyidejűleg az összes 
magyarországi önkormányzat és hiva-
talaik integritását – korrupció elleni 
védettségét –, illetve a működést meg-
határozó lényeges szabályozási környe-
zetük kialakítását. A 3197 önkormány-
zatot és 1284 önkormányzati hivatalt 
érintő rendszerszintű értékeléssel, illetve 
többszintű tanácsadó tevékenységével az 
ÁSZ a COVID-19 világjárvány idősza-
kában nyújtott támogatást a szabályok 
betartásához, ami megalapozza, illetve 
elősegíti az önkormányzatok hatékony 
feladatellátását.

Az Állami Számvevőszék értékelésé-
nek és tanácsadásának eredményeként 
összesen 1055 önkormányzatnál a veze-
tők (polgármesterek, elnökök, jegyzők) 
már 2020-ban intézkedéseket tettek a 
beszámoló készítés integritást biztosító 
lényeges feltételeinek megerősítése, 
kiépítése érdekében. Ezeknek az önkor-
mányzatoknak javult az integritása, erő-
södtek a csalásmentes működés felté-
telei.

Az ÁSZ értékelése és iránymutatá-
sa – a csalásmentes környezet szilár-
dabb biztosítása érdekében, az alapvető 
integritási feltételek területén – további 
1329 önkormányzatnál mutat rá fejlesz-
tési lehetőségre a vezetőknek, saját fele-
lős vezetői magatartásuk függvényében, 
2021-re vonatkozóan.

Balatonakali Község Önkormányzata, 
illetve annak munkaszervezete a Tihanyi 
Közös Önkormányzati Hivatal az ellen-
őrzés lezárását követően az 1-5-ig terje-
dő osztályozási rendszerben 5-ös szin-
tű értékelést kapott, ami a legjobbnak 
számít. Ennek megfelelően szeretném 
tájékoztatni a település lakosságát arról, 

hogy talán nem is látszik a mindenna-
pokban, hogy milyen komoly, sokrétű 
munkát végeznek a közszolgáink, az 
ellenőrző szerv véleménye szerint is 
kiváló minőségben. A település köszö-
netét szeretném kifejezni további mun-
kájukhoz. Bízunk abban, hogy az önkor-
mányzatot mostanság érintő igen komoly 
elvonások, megszorítások ismeretében 
is, az elmúlt években többször bizonyí-
tott kiváló munkájukat, ugyan úgy foly-
tatják magas színvonalon, ahogy tették 
ezt eddig is.

Koncz Imre polgármester

VÁLTOZÁSOK A SZÁLLÁSHELY 
szolgáltatóknak 2021. évtől

Tájékoztatjuk a szálláshely üzemelte-
tőket, hogy a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának eny-
hítése érdekében szükséges egyes intéz-
kedésekről szóló 696/2020. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosította a 498/2020. 
(XI. 13.) Kormány rendeletet, mely 
módosítás értelmében – 2021. január 1. 
napjától a vészhelyzet megszűnéséig: 

a) a turizmusfejlesztési hozzájáru-
lás fizetésére kötelezettet nem terheli 
turizmusfejlesztési hozzájárulás fize-
tési kötelezettség, erre az időszakra a 
turizmusfejlesztési hozzájárulást nem 
kell megállapítania, bevallania és meg-
fizetnie, 

b) továbbra sem kell a szolgáltatók-
nak idegenforgalmi adót fizetni ebben a 
rendkívüli időszakban, ám a megállapí-
tott, de be nem szedett adót – kivéve, ha 
annak összege nulla – továbbra is be kell 
vallaniuk az önkormányzati adóható-
sághoz. Így, a beszedésre kötelezettnek 
az adókötelezettséget továbbra is havon-
ta (a tárgyhónapot követő 15-ig) be kell 
vallania, de nem kell az adót beszedni a 
vendégtől.

Az elektronikus ügyintézésre kötele-

zett szálláshely üzemeltető (vállalkozás 
és egyéni vállalkozó) az Elektronikus 
Önkormányzati Portálról https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenfor-
galmi havi adóbevallás megtételét indíta-
ni. 2021. évtől a havi idegenforgalmi adó-
bevallás megtételére a Portálra belépve 
az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” 
(Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasz-
tását követően, az „AdóBEVALLÁS 
AZ IdEGENFORGALMI AdóRóL 
(2021. 01. 01-től) új 2021. évi nyom-
tatvány szolgál (asP aDo 035). A 
bevallás elektronikus beküldésre és papír 
alapú nyomtatásra is alkalmas.

Papír alapú bevallási nyomtatványt 
– mely megtalálható Balatonakali hon-
lapján, vagy hivatalunknál igényelhető 
– csak olyan magánszemélyek nyújt-
hatják be, akik nem minősülnek egyéni 
vállalkozónak. 

A kormány a Nemzeti Turizmusfej-
lesztési Stratégiában különös hangsúlyt 
fektet a szálláshely szolgáltatói szektor 
digitalizálására, amelynek első lépcsője 
a szálláshelykezelő szoftverek általános 
használatának bevezetése volt. Újabb 
kötelezettségként 2021. április 1-től a 
digitális okmányolvasót teszik kötele-
zővé. A Magyar Turisztikai Ügynökség 
minden szálláshely szolgáltató számá-
ra minden információt közzé fog tenni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatók 
egyszerűen és gyorsan tudjanak majd 
belépni a rendszerbe.

2021. január 4-től a PTGSZLAH-
nyomtatványt nem kell alkalmazni. 
Számla továbbra is kiállítható szám-
latömb használatával. A nyomtatvány-
tömbből kiállított számlákról azonban 
adatot kell szolgáltatni a NAV-hoz. A 
kézi számla adatait az Online Számla 
rendszerben, az onlineszamla.nav.gov.
hu oldal számlaadat rögzítő felületén 
manuálisan kell rögzíteni.

pÁLYÁZATI HÍREK
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kisfaludyprogram.hu honlap Pályázati 
információk /Magánszálláshelyek és 
egyéb szálláshelyek fejlesztése menü-
pontjában tájékozódhat, valamint ügy-
félszolgálatunk is készséggel áll rendel-
kezésére:

Telefonon: 06-1/445-2676, a hét 
bármely napján 0-24 órában hívható. 
e-mailben: ugyfelszolgalat@kisfaludy-
program.hu

TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!
Nagy érdeklődéssel zárult az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) illegális hulladéklerakók felszá-
molását célzó pályázata: a Tisztítsuk 
meg az országot! program részeként 
meghirdetett kiírásra 370 pályázat érke-
zett, több mint 5,5 milliárd forint támo-
gatási igénnyel – jelentette be Steiner 
Attila körforgásos gazdaság fejlesztésé-
ért, energia- és klímapolitikáért felelős 
államtitkár az ITM közleménye szerint.

A kormány a Klíma- és 
Természetvédelmi Akciótervben meg-
fogalmazottaknak megfelelően olyan 
intézkedéseket tesz, amelyek hozzájárul-
nak a hulladékképződés csökkentéséhez, 
az illegális hulladéklerakás megelőzé-
séhez és a hulladékból érték teremtésé-
hez. A támogatottaknak a pályázatban 
előírtak szerint a megtisztított területet 
folyamatosan figyelniük, őrizniük kell, 
megakadályozva ezzel a további illegális 
szemétlerakást.

A Tisztítsuk meg az országot! prog-
ramban önkormányzatunk is benyújtotta 
pályázatát, melyben globális célunk a 
településen belüli és külterületi illegális 
szemetelés megszüntetése. Ennek első 
lépését szolgálja 3 kamera telepítése, 

beüzemelése, amely tavasszal megtör-
ténhet a projekt támogatása esetén. A 
modern, innovatív rendszer képes haté-
konyan rögzíteni, továbbítani az ada-
tokat, így elérhetővé válnak a szemete-
lők, felelősségre vonásuk megtörténhet. 
Megelőzést szolgál teljes rendszerünk, 
mely így bővítésre is kerül, azaz a belte-
rületeken kihelyezett kamerák megtámo-
gatása történik meg. Saját szemétgyűjté-
si akciók, ellenőrzések is segítik majd a 
program hatékonyságát, megszüntetve a 
„hegyi” illegális szemétlerakást.

Ihász Csilla

WIFI4EU
Internetkapcsolat előmozdítása a 

helyi közösségekben célú európai szin-
tű pályázatunk benyújtása is sikeresnek 
bizonyult. A WiFi4EU kezdeményezés 
célja, hogy szerte Európában ingyenes 
wifi hozzáférést biztosítson nyilvános 
helyeken, többek között parkokban, tere-
ken, középületekben, könyvtárakban, 
egészségügyi központokban és múzeu-
mokban. 

A WiFi4EU kezdeményezés keretében 
a települések utalványra pályázhattak, 
melynek értéke 15.000 €. Az utalványo-
kat wifi berendezések telepítésére lehet 
felhasználni olyan nyilvános helyeken, 
ahol még nem áll rendelkezésre ingye-
nes vezeték nélküli internetkapcsolat. 
Wifi hálózatok terén egész jól állunk, 
hiszen strandunkon, Forrás Parkunkban, 
közösségi tereinken szabadon elérhető 
internethálózatunk van, de a jóból sosem 
elég, hiszen nem elég a rendelkezésre 
álló „keret”, ezzel a programmal, siker 
esetén némi bővülést várhatunk. A terve-
zett pontok: Főtér, Halösvény, Kismóló, 

Magtár, Focipálya, Kikötő, Mandulás 
kiülős rész, Szabadtéri színpad, temp-
lomok, Kossuth emlékmű, óvoda, busz-
váró.

A telepítési határidő 2021. június 30., 
így várhatóan már a szezon elejétől 
fogva egy kibővített nyilvános hálózati 
rendszer szolgálja a lakosok és az itt 
nyaralók igényeit és kényelmét.  

JóL HALAdNAK AZ óVOdAI 
MUNKÁLATOK

Mindkét vállalkozó jelenleg tartani 
tudja az előre tervezett ütemet az óvoda 
felújítási munkái során. Talán jelenleg a 
leglátványosabb fejlődés az, hogy látjuk 
a füves pályát és az azt körbevevő kerék-
páros járdát. Ha az idő engedi, akkor 
indul a kerítés építés, majd azt követő-
en a cserjék is a helyükre kerülnek. A 
locsolórendszer gerincvezetékei már a 
földben vannak.

Az épületen is már nagyon sok mun-
ka elkészült. Felkerültek a napelemek, 
a hőszigetelés és már az új nyílászárók 
is bekerültek a helyükre. Mindemellett 
bent is folyik a munka, amit a külső 
szemlélődő nem lát. Kialakították az új 
mosdót, a kötelező akadálymentes mos-
dót és már egyes területeken a festők is 
dolgoznak.

Igaz, a kis ovisok nagyon megszeret-
ték a Művelődési Házat, mégis bízunk 
abban, hogy május végén ismét szervez-
hetjük az áttelepülést. Az igazi kritikát 
majd ők mondják ki, amikor birtokba 
veszik az új épületet és sportpályát, 
udvart. 

Koncz Imre polgármester
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HELYZETJELENTÉS 
A MANdULAVIRÁG STRANdRóL

Mozgalmasan indult az idei év is 
strandunk tekintetében. Aki sétált már 
január második felében a strandon, az 
láthatta, hogy azóta szorgos munka 
folyik több területen is.

A szezonra készülve új gasztronómiai 
egységek kaptak lehetőséget, egyrészt 
bővítve a kínálatot, másrészt megelőzve 
az elmúlt nyáron kialakult fennakadáso-
kat vendégeink kiszolgálása terén.

Egy egység már szinte nyitásra kész, 
egy másik részére előkészítettük a hely-
színt a munkálatokhoz. Az üzemelte-
tésükhöz, s a későbbi fejlesztésekhez 
szükségessé vált elektromos hálózatunk 
bővítése is, amelynek vezetékfektetése 
már lezajlott, várhatóan a hónap végére 
a projekt be is fejeződik.

A szeptemberben benyújtott sikeres 
pályázatunknak köszönhetően megújul 
gyönyörű platánsorral övezett gyalogos 
sétányunk is. A régi burkolatot már eltá-
volították, a nyomvonalat kiszélesítették, 
jelenleg a szegélykövek lerakása, és az 
új csapadékvíz elvezető vápa fektetése 
zajlik.

Ennek eredményeképpen egy szé-
lesebb, mind a kerékpárosok, mind a 
babakocsival közlekedők számára job-
ban használható, kényelmesebb sétány 
készül, burkolatában igazodva a parton 
már jól bevált Leier Taverna térburkolat-
hoz. Az új vízelvezető vápával kiváltjuk 
a már balesetveszélyessé vált csapadék-
víz elvezető rendszerünket, elősegítve a 
biztonságosabb közlekedést.

Elengedhetetlen volt a korábbi bur-
kolat cseréje ebben a pályázatban, hisz 
amennyiben új locsolót telepítünk a 
strand ezen részére, akkor azt követően 
kár lenne később munkagépekkel össze-
törni a földben lévő gerincvezetékeket. 
A csapadékvíz elvezető korábbi lejtési 
koncepcióját is újra kellett gondolni, 

mivel a korábbi változat szinte vízszin-
tes megoldása nem tudta levezetni a 
csapadékvizet. Az új változat további 
két elvezetőpontot tartalmaz, így ennek 
megfelelően, az egyenes szakaszon is 
emelni, illetve süllyeszteni kell a járda és 
a csapadékvíz elvezető vonalvezetését.

Ezzel a munkafolyamattal párhuzamo-
san zajlik az automata locsolórendszer 
kiépítése is, amely lehetővé teszi, hogy 
egész nyáron jó minőségű, esztétikus 
pihenőterülettel várjuk vendégeinket. 
Ebben az évben sajnos csak a csónakhá-
zig tartó terület locsolását tudjuk megol-
dani, reményeink szerint a közeljövőben 
sort keríthetünk a folytatásra is.

A munkálatok végéig sajnos csak a 
parti sétányt tudják használni a sétálni 
vágyók, türelmüket kérjük, s bízunk 
benne, hogy tavasz közepére már hasz-
nálatba is vehetjük megújult sétautunkat, 
ami által a Mandulavirág Strand idén is 
egyet lépni tud a minden igényt kielégítő 
szint felé.

Munkalehetőség!
A nyári szezonra keresünk a strand-

ra diákmunkásokat az alábbi munkakö-
rökbe: – vízibicikli kölcsönző, jó fizi-
kummal rendelkező fiú, angol, és/vagy 
német nyelvtudással, – csúszdaüzemel-
tető, 18 év feletti, angol, és/vagy német 
nyelvtudással, – pénztáros, 18 év feletti, 
angol, és/vagy német nyelvtudással, – 
napozóágy kölcsönző.

Kovács Ágnes strandgondnok

KÖSZÖNET 
A 10 ÉV OdAAdó MUNKÁÉRT
Ahhoz, hogy ma Balatonakali egy 

élhető település lett, kolléganőnk Ihász 
Csilla minden tőle telhetőt megtett, az 
elmúlt tíz év áldozatos munkájával. 
Mind a közművelődés, mind pedig a 
pályázatok tekintetében meghatározó 
munkatársként dolgozott nálunk, értünk. 

Ezért nem szívesen engedjük el, viszont 
azt is tudjuk, hogy ez egy szakmai 
előrelépés a számára, amiben támogat-
nunk kell őt. Tudjuk mindannyian, hogy 
mindig tele volt ambíciókkal és ez ma 
sincs másként. Azt is biztosan tudjuk, 
hogy az új munkahelyén ugyan úgy fog 
tevékenykedni, megtenni mindent azért, 
hogy Balatonakali újabb és újabb lehető-
ségekhez jusson. 

Úgy érzem nem kell hosszasan mél-
tatnom a tevékenységét, hisz azt ismer-
jük mindannyian. Egyszerűen köszönöm 
Balatonakali nevében a 10 év minden 
egyes napját, amit sokszor családjá-
tól, barátaitól lopott el azért, hogy az 
itt élőknek, nyaralóknak minél többet 
adjon. Mindenképpen példaértékűnek 
és követendőnek tartom nálunk töltött 
munkásságát. 

Természetesen nem ússza meg 
a „válást” ilyen egyszerűen, hisz egy 
pillanatra sem engedjük el valójában. 
Továbbra is része marad mindennek, 
hisz jó szívvel segíti továbbra is a prog-
ramszervezést, kiveszi részét a még futó 
pályázatokból.

Sok sikert, magasra ívelő karriert 
kívánunk, szívünk legnagyobb szerete-
tével! 

Koncz Imre polgármester

LAKOSSÁGI ÉS SZELEKTÍV 
HULLAdÉKSZÁLLÍTÁS 

2020. október 16. és 2021. áprilisi 
14. között pénteki napokon történik a 
lakossági szemétszállítás a településen. 
Szelektív hulladék: minden hónap har-
madik hét kedd, ezek lesznek a szállítási 
napok: február 16., március 16., április 
20. A szolgáltatási területen a hulladék-
szállítás egész éves menetrendje telepü-
lésenként és utcánként a Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
honlapján a hulladékszállítási menetrend 
menüpont alatt megtekinthető.
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A Magyar Vöröskereszt 1939 óta 
vesz részt a véradás szervezésben. Éves 
szinten közel 13 000 véradóeseményt 
szervezünk. A biztonságos vérellátáshoz 
évente  420-450 ezer egység vérre van 
szükség, ami azt jelenti, hogy évente 
közel félmillió önkéntes nyújtja karját 
véradásra.

Naponta mintegy 1800 véradót kell 
toboroznunk országszerte, hogy a meg-
felelő vérkészlet folyamatosan és egyen-
letesen álljon rendelkezésre műtétekhez, 
baleseti sérültek ellátásához, transzfúzi-
óra szoruló betegek kezeléséhez.

Ehhez járul hozzá, Balatonakali és 
környékéről Balatonudvari és Dörgicse 
lakossága.

A Magyar Vöröskereszt évente négy 
alkalommal szervezi meg a véradást a 
Balatonakaliban működő helyi települési 
alapszervezet tagjai és az Önkormányzat 
programszervezője segítségével.

A véradás fontosságának népszerűsí-
tésében, a lakosság véradásra buzdítá-
sában nagy szerepük van, alkalmanként 
20-30 fő jelentkezik véradásra.

2021. február 2-án került sor a követ-
kező véradó eseményre, melyen 25 fő 
nyújtotta karját segítségre.

Összetartó elhivatott Balatonakali 
lakossága, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy az idén köszönthetünk egy  
„Csendes hős”-t, Vári Kovács Gábort, 
aki a 100. alkalommal adott vért, nyúj-
totta karját segítségre önzetlenül!

Véradásával hozzájárult emberi életek 
megmentéséhez, adományával, a vérével 
esélyt adott az élethez, reményt a beteg 
embertársainknak a gyógyulásra.

Önzetlen cselekedetével példát mutat-
va a családja és lakóközössége körében 
is, hiszen a párja Antal Zsuzsa is 30. 
alkalommal nyújtotta karját segítségre. 
Áron fia szintén jelentkezett már vér-
adásra, követve a szülői példát.

Minden véradónak, de kiemelve 
ünnepeltünket, köszönettel tartozunk 
nekik elhivatottságukért, felelősség-
vállalásukért és önzetlen cselekedetü-
kért a véradásért!

az egészségügyi intézmények vérké-
szítményekkel való ellátása folyamatos 
feladatunk, vérkészítmények nélkül 
sok esetben a gyógyítás kivitelezhe-
tetlen, ezért kérünk mindenkit, aki 
egészségesnek érzi magát és a korona-
vírus miatti korlátozással nem érin-
tetett, hogy a következő időszakban 
vegyen részt véradóeseményeinken. a 
pontos címekről és időpontokról a 
www.voroskereszt.hu/veradaswebol-
dalon tájékozódhatnak. 

Márciustól, a járványhelyzet miatt 
sokat változtak a véradás feltételei, így a 
helyszínek is jelentősen átszerveződtek. 
A kezdeti nehézségek után a második 
hullám kapcsán újra állandó vérvéte-
li pontokat és olyan helyszíneket kell 
kiválasztani ahová mindenki könnyen el 
tud jutni.

Fontos, hogy továbbra is érvénye-
sek azok az előírások, melyeket minden 
esetben be kell tartanunk: a kézfertőtle-
nítés, a hőmérőzés, a szeparációs távol-
ság betartása, néhány helyen a teremben 
tartózkodók számának maximalizálása, 
a védőeszközök viselése, a kötelező kér-
dések megválaszolása. Ezzel a szakmai 
protokollal a véradók, vért kapók és a 
helyszínen dolgozó szakemberek egész-
ségét is védjük.

Tájékozódjanak a helyszínekről és 
már sok esetben időpont foglalására is 
van lehetőségük.:www.voroskereszt.hu/
veradas

A vér mással nem helyettesíthető, a 
véradás biztonságos, a COVID-19 fertő-
zés cseppfertőzéssel terjed.

#veradas#voroskereszt#veradóvagyo
k#vertadnijo#onkentesveradas#magyarv
oroskereszt

A koronavírus kapcsán érvényben 
lévő korlátozásokról a www.ovsz.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.

közös érdekünk, hogy a korona-
vírus-járvány idején is folyamatosan 
biztosítani tudjuk a szükséges vér-
készítményeket beteg embertársaink 
számára.

Segítséget ezúton is köszönjük!
Libisch Éva

Megyei Véradásszervező Koordinátor, 
Balatonfüred Területi Vezető

Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei 
Szervezete

Csendes hőst köszöntünk

Örömmel és egyúttal szomorúan is 
tájékoztatom közösségünket, hogy feb-
ruár 15-től a Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodájában folytatom 
szakmai munkámat. Ennek egy szemé-
lyes megkeresés áll a hátterében az iroda 
részéről. Akalit, programjait, színtereit 
nagyon közel érzem magamhoz, így a 
felkínált szakmai kihívás, az eleve meg-
tisztelő, elismerő megkeresés nem kevés 
vívódást, kérdőjelet okozott bennem. 
Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a 
kínálkozó lehetőséget el kell fogadni, 
mint abban is biztos vagyok, hogy a tele-
pülést helyben és „megyeileg” a továb-
biakban is lesz szerencsém, feladatom, 
lehetőségem támogatni. 

Különösen nagy a fájdalom az „én 
Magtáram és szabadtéri színpadom eset-
ében”, remélem, hogy feltűnhetek eze-
ken a helyeken... 

Számítok Kovács Ágira, Mészáros 
Gézára és csapatára is az átmeneti álla-
potokban a Magtárháziak mellett, és 
természetesen polgármester úrra és a 
testületre is, mint ahogy számíthattam 
itteni munkavégzésem alatt, mindig is, 
amit ezúton is mindannyiuknak, különö-
sen az elmúlt évek művelődésszervező 
csapatának nagyon köszönök! 

A változás pedig kívánom, hogy a 
legjobbat hozza a településnek, a meg-
újulás, új módszerek nagyon pozitív 
eredményeket tudnak előidézni, magam 

részéről ezt támogatom, remélem, segí-
tem. 

Már jeleztem önkéntes munkára való 
hajlamaimat a helyi közösségi, civil 
életben a továbbiakra vonatkozóan… 
Továbbra is egy hajóban evezve.

„Valójában sohasem mondunk egy-
másnak búcsút. Mindig ott marad vala-
mi, egy pillanat, ami még visszajöhet. 
Megérkezhet újra, bekopoghat akár kér-
dés nélkül. Ugyanis az élet tartogat meg-
lepetéseket. Az, aki még tegnap nem volt 
az életed része, ma már az, a másik, aki 
meg rég elveszett, bármikor előkerülhet. 
Vannak szálak, amikről azt hiszed, már 
lezárultak, közben meg nem.”

Ihász Csilla

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS – KÖSZÖNET!
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pROGRAMSOROLó
Egyelőre a bizonytalan helyzet miatt a 

2021-es esztendőre alap programterveze-
tünk van, melyet a minimál költségeket, 
támogatásokat figyelembe véve állított 
össze a programszervező csapat. 

Mivel idén nem volt alkalmunk sze-
mélyesen tervezgetni, örömmel vesszük 
visszajelzéseiket, javaslataikat a terve-
zetre, mely a programszervezés munká-
ját segítené, erősítené meg. Mindannyian 
tisztában vagyunk azzal, hogy az anyagi 
helyzet megrendült, így ezt kénytelenek 
vagyunk a tervezésnél nagyon figyelem-
be venni. 

Szolgáltatási tervünkben azok a for-
rások kerültek külön jelölésre, melyek 
pályázatból, más szervezet forrásából 
vagy pályázatából „rendelkezésre áll-
nak”. 

Ezen szempont szerint feltétlen meg-
valósítandó események: Akali bor napja 
mandulavirágzáskor (után) – Hungarikum 
pályázat, erdélyi utazás – Bethlen pályá-
zat (június végéig), ringatók-kórus fog-
lakozások, zeneterápia-NKA, mindezek 
esetében már megkezdődtek az egyezte-
tések, mit, milyen feltételekkel, meddig 
lehet eltolni, felhasználni. 

A horgász egyesület programjaiban 
is szoros együttműködést vállaltunk, 
kértünk, ugyanígy szükséges egyeztetni 
majd ezzel a pályázattal kapcsolatban 
is, de egyelőre nem prioritás, mivel év 
végéig van kifutása. Déryné program 
keretében ingyen előadásokat „nyertünk” 
a szabadtéri színpadra és művelődési 
házba is, ezekről folyamatosan egyezte-
tünk, beépítjük költségvetésünkbe.

Ahogy a lehetőségek kedvezőbbé vál-
nak, Mag-Tár-Házunk megnyitja majd 
kapuit, irodánk folyamatosan működik 
jelenleg is, de a korlátozott hely miatt 
(az óvoda a Művelődési Házban műkö-
dik várhatóan április-májusig) másként 
alakulnak majd a programok. 

Kérjük, kövessék figyelemmel hon-
lapunkat és a közösségi médiát, hirde-
tőinket. 

Felmerülő kérdéseikkel, kéréseik-
kel továbbra is forduljanak bizalommal 
szervező munkatársainkhoz a Mag-Tár-
Ház ismert elérhetőségeink, nyitva tar-
tása alatt. 

2021. ÉVI pROGRAMTERV
január-április között várhatóan nincs program 

a járványügyi szabályozás alapján.

Május
 Májusfa állítás/táncolás FÉK-Önkormányzat
 Tavaszi szemétszedés Önkormányzat
15. Pünkösd előtti szomszédolás Közalapítvány
22-24. Pünkösd/Mandulatúra/Akali kerülő túra Borút-Közal.-Önk.
30. Gyereknap Önkormányzat

június
 Emléktorna Sportegyesület
26. Első hajó fogadása. Szezonnyitó (asszonykórus), tűzkerék, 
 levendulaszüret frissítő zeneterápiával, ringatóval Önkormányzat, Köza.
 BEKE ERDÉLYI ÚT Önkorm., BEKE

július
3. Kiállítás megnyitó (Kiállítóterem. Mag-Tár-Ház) Önkormányzat
 Hetedhét Mesefesztivál-ringatók-Déryné program keretében mese
8. Ősökparkja megemlékezés ringatóval, táborral Önkormányzat
31. Padlás a szabadtéri színpadon-Pannon Várszínház Önkormányzat

Augusztus
Esőnap 1. Padlás a szabadtéri színpadon-Pannon Várszínház Önkormányzat
7. Gitártábor Önkormányzat
13. Zsíroskenyérparty Önkormányzat
20. Ünnepség, este tűzgyújtás a Strandon. Koncertek,
 Déryné program egyeztetés, lehetőségek szerint  Önkormányzat

Szeptember
18. Búcsúi horgász családi nap Horgászegyesület
19. Búcsú Egyház
 Szemétszedés Önkormányzat
26. Süllőfogó Horgászegyesület

október
1. Idősek napja Önkormányzat, Ovi
9. Szüreti felvonulás Önkormányzat
23. Ünnepség Önkormányzat
 Pontyfogó Horgászegyesület
25-30. között Tökös nap, tökfaragás Önkormányzat

november
 Balástyai Böllérnapok
21. Édes Mézes Könyvtár
28. Horgászbál Horgászegyesület
28. Ádventi készülődés/vásár Közalapítvány

December
6. Mikulás Önkormányzat
22. Karácsony Önkormányzat
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KÖNYVTÁR

Tisztelt könyvtárlátogatók, kedves 
érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy a 
balatonakali községi könyvtár tovább-
ra is ügyeleti rendszerben van nyitva 
kedd-csütörtöki napokon 15-16 óráig. 
Ezen időszakban lehetőség van az alábbi 
e-mail címen, vagy telefonszámon előre 
egyeztetett könyvek átvételére, illetve a 
kikölcsönzött példányok visszahozására. 

Amennyiben kérdése van, kérem, hív-
ja az alábbi telefonszámot, vagy írjon az 
e-mail címre!

Kovács Ágnes: +36 20/282-6330; 
bakalistrandgondnok@gmail.com

A könyvek kiválasztásához segítsé-
gül ajánljuk Balatonakali honlapján az 
oldal alján található linket, és magyarázó 
leírást.

AKALI TV – 
színes és sokszínŰ

Amint azt nézőink tapasztalhatták, a 
járvány okozta rendezvény hiány miatt, 
a szokásoktól és a fő céltól eltérően 
az Akali Tv műsorai nem a helyi tör-
ténésekről szóltak az elmúlt időszak-
ban. Adásaink többségében új, a Helyi 
Televíziók Országos Egyesületének tag-
televíziói által gyártott magazinműso-
rok, portréfilmek, ismeretterjesztő fil-
mek láthatóak. Ezeken kívül a Savaria 
Filmszemle alkotásait is megkaptuk 
ingyenes vetítésre, melyekből szintén 
megtekinthettek már néhányat. Havi 
rendszerességgel láthatnak turisztikai 
magazint, színházi magazint, szakképzé-
si magazint, üzleti, gazdasági magazint, 
egészségügyi és tudományos magazi-
nokat is. Ezek többségében Veszprém 
megyei és Balaton környéki tudósítá-
sok is vannak. Láthattak portréfilmet 
Polgár Juditról, a világelső sakkozóról, 
Carlo Pedersoli, alias Piedone életéről, 
és több, jelenleg is aktív élsportolóról. 
Csodálatosak a Magyarország természeti 
és épített kincseit bemutató ismeretter-
jesztő filmek, melyeket a HTOE tag-
jaiként szintén ingyenesen vetíthetünk 
önöknek. 

December elején egy magyarországi 
alapítvány munkájával ismerkedhettünk 
meg, mely munkatársai erdélyi men-
helyek, gyermekotthonok fiatal lakóit 
ajándékozták meg a mikulás nevében. 
Szintén lenyűgöző volt az erdélyi kasté-

lyok megmentéséről készült dokumen-
tumfilm is. 

Természetesen néha vetítünk korábbi, 
akali rendezvényekről készült összeállí-
tást és többször láthattak beszélgetést a 
polgármesterrel is. Férfinap környékén 
pedig több bestof  válogatást is láthatnak 
(láthattak) az elmúlt húsz év férfinapi 
műsoraiból.

Bízunk abban, hogy mihamarabb 
beindul a programdömping és ismét 
készíthetünk nézőinknek új, helyi vonat-
kozású műsorokat. Ennek reményében 
kívánunk jó szórakozást adásainkhoz.  

Tilesch Attila stúdióvezető

MŰvelőDési 
HÁZ-MAG-TÁR-HÁZ

Mint arról már értesülhettek, novem-
berben beköltözött az óvoda a Művelő-
dési Házba, ahol az ovi épületének fel-
újítása alatt működni fognak, várhatóan 
áprilisig. Így – járványhelyzettől függet-
lenül – ez időszak alatt nem látogatható 
ez a közösségi terünk. A Mag-Tár-Ház, 
amennyiben lehetőség lesz a közössé-
gi színterek üzemeltetésére, kinyitására, 
helyet ad majd programoknak ebben az 
időszakban is.

Március 15. A jelenlegi időszak-
ban önkormányzatunk március 15-én, a 
Nemzeti Ünnep alkalmából nem szer-
vez közösségi összejövetelt, a Kossuth 
Emlékműnél az önkormányzat zártkörű 
megemlékezést és koszorúzást tart vár-
hatóan március 12-én, pénteken. 

„A mi forradalmunk Pesten, március 
15-én nem vérontás volt, hanem egy szép 

ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg 
ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, 
ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, 
s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi 
Sándor után az eskű szavait.” (Arany 
János)

A MAGYAR KULTÚRA NApJA
1989. óta ünnepeljük a magyar kul-

túrát. Idén nem a megszokott formában 
jöttünk össze, csak online és most újsá-
gunk hasábjain emlékezünk. Az ünnep 
Kölcsey Ferenc Himnuszának datálá-
sára utal, a mű elkészültének dátuma 
január 22. Hagyományosan könyvtárunk 
vezetője ezen a napon a nyugdíjas klub 
tagjaival és helyi érdeklődőkkel közösen 
emlékezik meg kultúránkról, az évfordu-
lós költőkről, írókról. Idén Kovács Ágnes 
beszámolója, felolvasása elmaradt.

Ugyanakkor könyvtárunkhoz is köt-
hetően büszkén emeljük ki Balatonfüred 
város kulturális díját, melyet idén ked-
ves lakosunk Törőné Horváth Ilona 
érdemelt ki. Számos alkalommal látjuk, 
élvezzük „Hugi” füredi munkáját, de 
helyben könyvtárunk ellátásáért is ő 
felel, munkáját szívvel-lélekkel, figye-
lemmel, segítve végzi. Azonban nem 
csak ez a kapcsolat van településünk és 
közte, valamint családja között, hiszen 
a család valamennyi tagja által kapjuk a 
magyar kultúrát. Édesanyja Ilonka néni 
a népdal kultúrájával ápolja identitásun-
kat, Bence fia (korábban szintén díjazott 
Balatonfüreden) néptánc tudásával gyö-
nyörködteti nézők tucatjait határainkon 
innen és túl, Balázs fia, közalapítványunk 
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elnöke, társadalmi szerepvállalása mel-
lett etnográfusként, a megyei múzeum 
szakembereként, a helyi értéktár elnöke-
ként ápolja kultúránkat. A családfő Törő 
Gyula közösségi munkája is példa érté-
kű, a helyi sport egyesület elnökeként 
tesz sokat az akali sikerek érdekében. 
Ezek a helyi aktív közösségi mozzana-
tok kiemelik a családot az átlagos sorból, 
sokat tesznek kultúránkért helyben is. 
Hugi munkájának részletes bemutatását 
a honlapon megjelent megyei cikk, váro-
si cikk részletesen taglalja, olvassák, 
keressék honlapunkon!

Gratulációnk mellett fogadd/fogadjá-
tok köszönetünket is!

Balatonakali Önkormányzata, 
közművelődési munkatársak

Kedves Szurkolóink! A jelenlegi sza-
bályozás alapján joggal bizakodhatunk, 
hogy február végén, valamint március 
elején az ősszel elmaradt mérkőzéseink 
pótlásával megkezdődik a 2020–2021-es 
bajnoki pontvadászat tavaszi szezonja. A 

téli szünet során keretünkben nem történt 
játékosmozgás, ám örömünkre, sérült 
játékosaink nagy része felépült, így több 
hadra fogható játékossal vágunk neki e 
hosszú tavasznak.

A rajtig egy edzőmérkőzés vár ránk, a 
füredi műfüves pályán játszunk Pécsely 
csapatával február 20-án 15 órától.

Ugyanakkor sajnálattal értesítjük 
szurkolóinkat, hogy az MLSZ rendelete 
értelmében visszavonásig a mérkőzé-
seket nézők nélkül, zárt kapukkal kell 
rendeznünk. 

A mérkőzés látogatás szabályainak 
esetleges változásáról a hirdetőtáblákon, 
az Akali TV-ben, valamint a település 
honlapján adunk önöknek tájékoztatást!

Hajrá, Akali!

Dörgicse–Balatonakali 
2021. 02. 28. 14:00

Balatonakali–Révfülöp 
2021. 03. 06. 14:00

Lesenceistvánd-Uzsa–Balatonakali 
2021.03. 14:00

Balatonakali–Káptalantóti 
2021. 03. 20. 15:00

Balatonederics–Balatonakali 
2021. 03. 28. 16:00

Balatonakali–Nemesgulács-Kisapáti 
2021. 04. 03. 16:30

Nemesvita–Balatonakali 
2021. 04. 11. 10:00

Zalahaláp–Balatonakali 
2021. 04. 18. 17:00

Balatonakali–Balatonszepezd 
2021. 04. 24. 17:00

Monostorapáti–Balatonakali 
2021. 05. 02. 17:00

Balatonakali–Tapolcai Öregfiúk 
2021. 05. 08. 17:00

Nagyvázsony–Balatonakali 
2021. 05. 16. 14:00
Balatonakali–Diszel 
2021. 05. 22. 17:00

Révfülöp–Balatonakali 
2021. 05. 29. 17:00

Balatonakali–Dörgicse
 2021. 06. 06. 17:00

Törő Balázs

BALATONAKALI SpORTEGYESÜLET HÍREI
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Óvodás gyermekeink közül novem-
berben 5 fővel pályáztunk a Generali által 
meghirdetett „Élj egészségesen!”címet 
viselő rajzpályázaton. 

A téma közel állt a gyermekekhez, a 
mindennapok gyakorlata, élményvilága 
sok-sok megoldási lehetőséget biztosí-
tott számukra. Többségük átélt eseményt 
örökített meg, kihangsúlyozva a mozgás, 
sportolás, egészséges táplálkozás fontos-
ságát. 

Nevelői munkánk alapját képe-
ző Pedagógiai programunkban szintén 
kiemelt helyen szerepel az egészséges 
életmódra nevelés feladatainak megvaló-
sítása. Az óvodáskor a tehetségek kibon-
takozásában még csak alapozó korszak, 
de a mindennapi nevelő munkánk része 
a tehetség ígéretek felismerése, támoga-
tása, gondozása! Fontos szerepe van a 

motiváltság megteremtésének a példa-
mutatásnak, a bátorító, kísérletező ked-
vet támogató nevelésnek. Ebben az élet-
korban leginkább a mozgás, tánc, zene 
és kézműveskedés képesség területeinél 
mutatkozhatnak kiemelkedő értékek, 
a felbukkanó tehetség ígéretek csírái. 
Feladatunk az egyéni érdeklődés, egye-
diség figyelembevételével a lehetőségek 
kibontakoztatásának elősegítése! Talán a 
legkézenfekvőbb próbálkozás 5-6-7 éve-
sek számára a rajzpályázati kiírásokon 
való megmérettetés. Számunkra előnyt 
élveznek azok, ahol nem facebook sza-
vazáson keresztül dől el egy-egy pálya-
mű sorsa, hanem szakértői zsűri bírálata 
alapján értékelnek. Így történt ez az álta-
lunk indult rajzpályázat esetében is. 

Eredményeként karácsony előtt öröm-
teli meglepetésként érkezett a hír, hogy 

az 5 indulóból 3 kislány oklevél mellé 
egyenként 25 ezer forintos ajándék utal-
ványt is elnyert. 

E mellett büszkék vagyunk, hogy egy 
korábbi Nebulós rajzpályázaton szintén 
10 ezer forintos ajándékcsomaggal jutal-
maztak egy óvodásunkat, aki megfelel-
ve az adott színbeli követelményeknek 
meghitt karácsonyi képet alkotott. 

Valamennyi résztvevőnknek szívből 
gratulálunk, reméljük a későbbiekben 
is eredményesen kamatoztatják tehetsé-
güket! 

Sárándiné Németh Hajnalka 
óvodavezető

A rajzok színesben megtekinthetőek a 
www.balatonakali.hu holnapon. 

dÍJAZOTTJAINK:

„Pont, pont, vesszőcske…”
„A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden tudomány gyökere. Aki 
olyan eredményeket ért el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy a legértéke-
sebb kincs birtokába jutott.”                                                           (Michelangelo)

Meilinger lili kostic sára

szegvári gréta Nagy Izabella



Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről. F. k.: Dr. Szabó Sándor. 
Szerkesztőség, fotók: Ihász Csilla, Kovács Réka, Tilesch Attila

8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255. 
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: 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 faluüzemeltető 06-20/9577-246
Kéri Katalin települési főépítész:

csütörtök 9.00-12.00-ig.
Előzetes bejelentkezés szükséges 

a +36-87/444-255/3-as melléken Meretei Anikó 
igazgatási főmunkatársnál. 

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

MAG-TÁR-HÁZ
Települési programszervezés, Révész u. 2.

Tel.: 87/655-858
programbalatonakali@gmail.com

program@balatonakali.hu

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: Bujpál Tamás c. r. 
főtörzszászlós T.: +36-70-938-28-67.

POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok

06-30/621-2378

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.

kedd: 7,45-12,00; 12,30-14,15. szerda, 
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.

(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozik.) Kossuth u. 31.  

Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330.

PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM
NYITVA TARTÁSA

H-Sz: 6-19, V: 6-14 óráig
Kiszállítás telefonszáma: 06-30-562-7474.

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Átmenetileg zárva!

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330

PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: 
hétfő: 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: február 28., 11 órakor és március 28. 11 órakor rövid 
áhítat, a maszk használata kötelező.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Halálozás:
Búcsúzunk Dr. Géringer Ferencznétől, Nagy Aladár Tibornétól, Németh 

Ferencnétől és Medgyesy Sándor Endrétől.
Születés:

Szeretettel köszöntjük Mező Hollit, Mező-Kovács Bianka (Bianka néni) és Mező 
József kislányát. Sok örömet, jó egészséget kívánunk a kis családnak!

ADÓZZON CIVILJEINKNEK!
Május a személyi jövedelemadó bevallásának a határideje. A jelenlegi adózásban adónk 

1+1%-áról rendelkezhetünk, így ezt az összeget egy civil szerveződés, illetve valamely 
egyház kapja meg, amelyből működését, céljait finanszírozhatja. Szervezeteink, melyek 
számítanak a támogatásra: 

Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 
Számlaszám: 11748069-20017455 Adószám: 18921124-1-19 

Balatonakaliért Erdélyi Kör Egyesület 8243 Balatonakali, Kossuth L.u. 47. Szsz.: 
12083002-00154689-00100008 Adószám: 19381655-1-19 

Balatonakali és Vidéke Sporthorgász Egyesület 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 10. 
Számlaszám: 11748069-20067278 Adószám: 19901370-1-19 

Történelmi egyházaink támogatási adatai:
Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai szám: 0035
Magyarországi Református Egyház technikai szám: 0066
Kérjük, a támogatandó szervezet, illetve egyház adatait tüntessék fel a megfelelő nyom-

tatványon!
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 4/2020. (XI. 09.) számú jegyzői 

intézkedése az ügyfélfogadás veszélyhelyzet alatti rendjéről. 
K I V O N A T

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein 2020. november 
10. napján 0.00 órától a személyes ügyfélfogadás szünetel! Az ügyintézés lehetséges for-
mái: ELEKTRONIKUSAN és TELEFONON.  Balatonakali kirendeltség: Koncz Imre pol-
gármester: polgarmester@balatonakali.hu; 87/444-527.

 Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető, (Anyakönyv.): hivatal@balatonakali.hu;  
87/544-005.  

Tulman Renáta, Resze-Teklovics Barbara: penzugy@balatonakali.hu; Pénzügy, szemét-
szállításhoz zsák. 87/544-047.

Szabóné Rummel Erika: adougy@balatonakali.hu; 87/544-048. 
Meretei Anikó: igazgatas@balatonakali. hu; 87/444-255/3-as mellék. Lakcím, igazgatá-

si-szociális ügyek, föld kifüggesztés, anyakönyv.
 A halaszthatatlan és személyes jelenlétet nem nélkülözhető ügyben (pl. anyakönyvezés) 

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES! A hivatalba belépni csengő és kézfertőtle-
nítő használatát követően KIZÁRÓLAG SZÁJMASZKBAN lehet. Köszönjük megértésü-
ket!                                                                                                   Dr. Percze Tünde jegyző


