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Aktuális programjainkat színes
mellékletünkben olvashatják.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben
Tihany térségben.
Ingyenes képzések,
számtalan lehetőség
Január elsején elindult a több településsel közösen megvalósuló EFOP1.5.2-16-0001-es projekt, amely keretében közel 30 milliós fejlesztés valósul
meg Balatonakali önkormányzati szolgáltatásaiban 2 év alatt.
Ami eddig történt:
Január elseje óta 2 főállású munkatársunk látja el a projekt szervezésével kapcsolatos teendőket: Kovács Réka ifjúsági
referensként, Törő Balázs önkéntes koordinátorként. Nyárra a program keretében
6 helyi fiatalt vettünk fel a strandra munkaszocializációs céllal. Települést/stran-

dot felügyelő munkatársat foglalkoztatunk a nyári időszakban hétvégenként.
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos
foglalkozások zajlottak a tavaszi időszakban, a gyermekeknek nyáron is,
majd szeptember-októbertől folytatódnak tornáink. Továbbra is lesz jóga,
gerinctorna, fittnesz torna folyamatosan.
Asszonykórusunk karvezető, betanító
személyt kapott; a tavaszi időszakban
már Rábaközi Rita képzett zenész-énekes segítségét élvezhették a tagok. A
következő időszakban a szüretre készül
majd a csapat; természetesen új tagok
bekapcsolódása mindig lehetséges, bármely kórustagnál jelezzék szándékukat.
Mindenkit szeretettel várunk!
Közösségi programjaink sorába is
erősítést vehetünk igénybe, egy-egy

tánc, színdarab betanítását profikra is
bízhatjuk idéntől. (Karácsonyi műsor,
férfinap-nőnap.)
Ebből a támogatásból valósult meg
idén gyermeknapunk, augusztusban
egy vízi sportnapunk lesz, amely a vízi
sportok megismertetését, kipróbálását
teszi lehetővé. (augusztus 11., szombat
– strand)
Beszerzésre került egy új projektor
és vetítővászon, melyet a kiállítás megnyitókon már használatba is vettünk, a
Balaton retró c. film vetítésekor.
Idén már 9 helyi fiatalt (középiskolás
kortól) tanulmányi ösztöndíjjal motiváltunk tanulásra. Az ösztöndíjpályázat
szeptembertől folytatódik, tágabb lehetőségeket kínálva. Ezúttal szeretnénk 10
főnek kiosztani a nem kevés támogatást,
havi 14 000,- Ft-ot. (A pályázati feltételek újságunkban, cikkünk alatt olvashatóak részletesen!)
Az őszi időszakban angol és német
nyelvtanfolyamok, valamint informatika
képzés indul. A képzésekre már most
várjuk jelentkezésüket, a jelentkezők
igényéhez, tudásszintjéhez mérten indulnak majd a tanfolyamok. A tanfolyamok
időbeosztása is követi a résztvevők igényeit. Jelentkezés: programbalatonakali@gmail.com-on Kovács Rékánál, ill.
Törő Balázsnál.
A képzések 100 órásak, heti 2 alkalommal, 2 óra időtartamra tervezve (25
hét).
Egészségházunk hőszigetelést kap a
napokban, ezt a pályázatban felújítás
keretében tudjuk megvalósítani.
Az egészségház szolgáltatóit is felkerestük a közelmúltban, mind a háziorvos, mind a fogorvos munkájuk segítéseként egy-egy modern, új laptopot kapott.
Új számítógéppel bővült az óvoda, a
településüzemeltetés és a közművelődés
eszközparkja is.
A Forrás parkban wifit építünk ki,
amely ismét nagy léptékű infokommunikációs fejlődést tesz lehetővé.
Kívánjuk és reméljük, hogy a projekt
eddigi elemei és a jövőbeliek is kellőképpen szolgálják településünk, lakóink érdekeit, kényelmét, a település élhetőségét!
https://www.balatonakali.hu/Multimedia/Hirek/2018-07-11/Legujabbfejleszteseink-kepekben
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k
Ösztöndíj pályázat
Balatonakali Község Önkormányzatának ösztöndíjpályázata helyi fiatalok
támogatása céljából a 2017/2018. tanév
második féléve eredményeire vonatkozóan a 2018/2019. első félévére.
1. A pályázat célja
Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
2. A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázaton kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű 13 évnél idősebb diákok jelentkezhetnek, akik középiskolai,
vagy felsőoktatási intézményben (hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Hátrányos helyzetűek, az elbírálás
szempontjából azok az egyének, akiknél a családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 500%-át.
A jogosultság megállapításához a
jövedelmi viszonyokról nyilatkozatot
kell benyújtani.
A pályázat tartalmazza a pályázó
személyes adatait, félévi értesítőjét,
tanulmányi előmenetelét, esetleges elért
eredményeit, dicséreteit, helyi közösségi
munkáját.
3. Az ösztöndíj mértéke
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, ebbe
beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése), és
az utazási költségeket is.
Az ösztöndíj összege havi 14 000
forint, időtartama 5 hónap (szeptemberjanuár hónapokban).
4. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
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A támogatott fiatalok ösztöndíjra való
jogosultsága a középiskolai, felsőoktatási intézményi jogviszony igazolás alapján történik.
A tanulói jogviszonnyal rendelkező
fiatalok ösztöndíjpályázatának elbírálása
az alábbi szempontok alapján történik:
– hátrányos helyzet értékelése a 2.
pontban felsorolt szempontok szerint,
– tanulmányi eredmény, (év végi bizonyítvány másolata),
– közösségi szerepvállalás.
A pályázatok értékelése az önkormányzat képviselő-testületének döntése
alapján történik.
Pályázatok benyújtási határideje: 2018. szeptember 14. A benyújtás
módja: személyesen vagy postai úton,
Balatonakali Község Önkormányzata,
Balatonakali, Kossuth u. 45.

k
Beiskolázási segély
Balatonakali Község Önkormányzat
képviselő-testületének A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat egyszeri tanévkezdési beiskolázási
támogatásban részesíti azokat az állandó
lakosú általános, közép vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos
tanulókat, ill. szüleiket, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500%-át. A jogosultság megállapításához a jövedelmi viszonyokról
nyilatkozatot kell benyújtani.
Az iskolakezdési támogatás iránti
kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az
Önkormányzati Hivatalban. A kitöltött
nyomtatványokat ügyfélfogadási időben
a pénzügyi osztályon szíveskedjenek
leadni!
A közép- és felsőoktatási intézmény
tanulói esetében az oktatási intézmény
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által kiállított iskolalátogatási igazolást,
általános iskolás tanuló esetén a diákigazolvány fénymásolatát mellékelni szükséges.
Kérjük, hogy adategyeztetés céljából
hozzák magukkal a következő okmányokat: személyi igazolvány (kiskorú
személy esetén törvényes képviselő,
nagykorú személy esetén saját), lakcímkártya, adóazonosító jel, TAJ-kártya,
bankszámlaszám!
A kérelem pozitív elbírálása esetén
a támogatás összegét az adatlapon megadott bankszámla számra utaljuk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda
8–16 óráig, péntek 8–13 óráig (ebédidő:
12–12:30-ig).
A dokumentumok benyújtási határideje, valamint a kifizetés folyamatos,
az alábbiak szerint: Általános iskolások benyújtási és kifizetési határidő:
2018. 08. 21.–09.30. (18 000,- Ft/fő).
Középiskolások benyújtási és kifizetési
határidő: 2018. 09. 03.–10. 31. (22 000,Ft/fő).
Főiskolások benyújtási és kifizetési
határidő: 2018. 09. 17.–10. 31. (26 000,Ft/Fő).
További információ: Resze-Teklovics
Barbara, Tulman Renáta pénzügyi ügyintézők 87/544-047.
k
Kiegészítő támogatás
Mag-Tár-Házunkhoz
Új támogatói okiratot kaptunk a
vidékfejlesztési program keretében
„Magtárunkhoz”, amely a korábbi támogatási összeget további, több, mint 3
millió forinttal módosította. A pályázati felhívás módosult, ezért kaptunk
további összegeket a projekthez, amely
már a megvalósítási szakaszban jár. A
közbeszerzés utólagos ellenőrzése sikeresen lezajlott, csaknem fél év alatt, már
az első elszámolás benyújtása is megtörtént, ennek további adminisztrációs
munkálatai, és természetesen a kivitelezési feladatok folynak jelenleg…
k
Kiránduljunk
Szentendrére!
A Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány által elnyert „EFOP-1.3.516 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével, „Akali
Együtt” elnevezésű pályázatának keretében megvalósuló program felhívása:
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A pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy a nyugdíjasok és fiatalok együtt töltsenek el két remek napot
Szentendrén és környékén, ahova szeretettel várjuk e két korosztály tagjaiból a
jelentkezőket.
A kétnapos út pontos dátuma (várhatóan október első felében), az indulás
időpontja, valamint a szállás még szervezés alatt, melyek nagyban függnek a
résztvevők létszámától, így kérünk mindenkit, aki érdeklődik az út iránt, hogy
ezt mielőbb jelezze Törő Balázsnak az
alábbi e-mail címen, telefonszámon,
vagy személyesen az önkormányzat épületében.
Az utazásra különbusszal megyünk,
melynek költségét, valamint a szállás díját a pályázati pénzből fedezzük.
programbalatonakali@gmail.com –
06-30/300-6877.
k
Az idegenforgalmi adóval
kapcsolatos ellenőrzések
során felmerült
problémák miatt
az alábbi tájékoztatást
adom
A községben minden eltöltött vendégéjszaka után:
Főszezonban (VI. 01–VIII. 31-ig)
400,-Ft. Főszezonon kívül: 320,-Ft, a
tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adót köteles fizetni az itt tartózkodó
vendég.
Ez a rendelkezés nem csak a szálláshely üzemeltetést folytató ingatlantulajdonos vendégére vonatkozik, hanem
minden olyan vendégre – legyen az jó
barát, távoli rokon, kolléga vagy ismerős
–, aki eltölt egy hétvégét, vagy akár egy
éjszakát településünkön vendégségben.
Az idegenforgalmi adót a vendégnek kell a szállásadó felé megfizetnie.
A szállásadó az idegenforgalmi adót
beszedni, az önkormányzathoz befizetni
és bevallani köteles. (Fizetni és bevallani
a beszedést követő hó 15. napjáig kell.)
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A szállásadó az idegenforgalmi adót
akkor is köteles befizetni, ha annak
beszedését vendégétől elmulasztotta.
Azon személyekről, akik nem állandó
lakosként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát
eltöltenek, vendégkönyvet (nem szálláshely üzemeltető esetében vendégkönyvvel azonos tartalmú nyilvántartást) kell
vezetni.
Az idegenforgalmi adóról tett adóbevallás helyes kitöltése fontos, ugyanis az
önkormányzat a befolyt idegenforgalmi
adóhoz állami támogatást kap.
A tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó vonatkozásában mind az
adóalany (vendég), mind a beszedésre
kötelezett (szállásadó) adózónak tekinthető, így a helyszíni ellenőrzés bármelyikük jelenlétében lefolytatható.
Kérjük a szállásadókat, vendégeiket
tájékoztassák arról, hogy a szálláshelyen
megjelenő megbízólevéllel rendelkező
idegenforgalmi adóellenőrök részére
az ellenőrök által kért adatok (vendégkönyv) szolgáltatása, személyi igazolvány, útlevél bemutatása kötelező.
Az adatok közlésének megtagadása
esetén az adóellenőrök a rendőrség közreműködését kérhetik.
Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy
más megfelelő módon köteles bizonyítani.
Az idegenforgalmi adó alóli mentesség (pl.: 18 éven aluli, közeli hozzátartozó) bizonyítása tehát az adózó feladata.
Ptk. 8:1. § (1) pontja alapján közeli
hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha
és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a
mostoha és a nevelőszülő és a testvér;
(2) hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, és a testvér házastársa. (Egyeneságbeli rokon: szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák.)
Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében kérem a fentiek betartását.
Dr. Szabó Sándor
k
Tájékoztató szálláshely
üzemeltetők részére
Balatonakali Község Önkormányzata
a strandbelépők árának meghatározása
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során, 2017-ben bevezette a idegenforgalmi adót megfizetők számára, kedvezményes rendszerét. Idén a teljes árú belépőjegy ugyanúgy 600 Ft-ba fog kerülni,
viszont azok számára, akik igazolni tudják az idegenforgalmi adó befizetését,
500 Ft-os belépőjegy megvásárlására
lesz lehetőség. Az igazolás csak egyféle
módon történhet. Az önkormányzat által
kiállított kedvezményre jogosító szelvénnyel.
A szállásadóknak lehetőségük van
az önkormányzat adós munkatársánál,
munkaidőben átvenni a kedvezményre
jogosító szelvényeket tartalmazó tömböt. A szállásadó annyi szelvényt ad ki
a vendégének, ahány éjszakára a vendég
befizette az idegenforgalmi adót. A szelvények egyedi azonosítóval ellátottak.
Ettől kezdve a szállás kiadónak csak
annyi dolga van, hogy az idegenforgalmi 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 birtokában 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 árú jegy, többszöri belépésre jogosítja fel tulajdonosát.
Kérjük a tisztelt szállásadókat, hogy
éljenek a lehetőséggel, hisz a vendégek
kérni fogják a szelvényt. A strandbejáratnál az önkormányzat hirdeti, hogy ilyen
kedvezményes lehetőség van. Mind a
szálláskiadónak, mind pedig az önkormányzatnak közös érdeke, hogy a szelvény eljusson a vendéghez, aki pedig
hálás lesz a kedvezményért.
k
Nyári táborok
az akali gyermekeknek
A július 2–6-ig tartó héten zajlott az
idei nyár első napközis tábora, Bianka
„néni” vezetésével. A tábor központi
témája a mozgás volt, így sok ügyességi
játék, például „gyerek-sörpong”, vagy
épp „vízibomba vadászat” színesítette a
programot. A hétfői napon Szabó Márk,
településünk kiváló ifjú sportolója tartott
nekünk bemelegítést. A hét folyamán a
lányok többször is, különféle táncaikkal
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fiúk, hanem bizony lányok is akadtak
szép számmal, akiket a horgászegyesület
tagjai – Benedek József, Jankó László,
ifj. Réfi Ferenc – felügyeltek és tanítgattak a különböző fortélyokra, nem csak a
parton, hanem rossz időben a kultúrház
nagytermében is. Bár a gyerkőcök sorra
fogták a vörösszárnyúakat, kis sügereket, durbincsokat és küszöket (amiket természetesen vissza is engedtek),
a tábor talán legemlékezetesebb, legizgalmasabb pillanata és zsákmánya egy
élményszámba menő balinfogás volt.
k
Tíz éve
testvértelepülésünk
Kövend
Augusztus végén Kövenden jubilálunk.
Mint arról már hírt adtunk, augusztus 24–26. között Kövendre látogat egy
balatonakali delegáció. Balatonakali és
Kövend között 2008-ban köttetett testvér-települési szerződés. Ezt követően
mindkét fél látogatta testvérét, ápolta a
kapcsolatot, együttműködést és közös
kulturális értéket hordozó akciókat valósított meg. 2018. egy jelentős dátum a
kapcsolat életében.
Az elnyert pályázati támogatásból
augusztus végén közel 40 fő látogathat Erdélybe az ünnepségre, mely a
Hagymafesztivál keretében valósul meg.
A támogatás fedezi az oda- és visszaút költségeit, a településünkről készülő
ajándék dvd készítését, szállásköltségeket (a családoknál elhelyezettek felett).
Az utazók pénteken hajnalban kelnek
majd útra, egy 28 fős Mercedes bus�szal és az önkormányzati kisbusszal. Az
odaút és visszaút során természetesen
Erdély környezeti és kulturális értékeinek csekély részével is megismerkednek
az utazók.

szórakoztatták egymást, míg a fiúk focitudásukat csillogtatták.
A csoportkép a csütörtöki kiránduláson készült, ahol az ábrahámhegyi
Bagoly-sziklákat másztuk meg, jutalmunk a gyönyörű panoráma és az ott

elhelyezett geoláda megtalálása lett. A
következő héten Kovács Réka segítségével zajlott a nyár első horgásztábora,
a „kishorgász”, amely a strand egy kis
lekerített szakaszán, a hátsó bejáratnál
folyt. A tábor résztvevői között nem csak

k
Szemétszállítás
Lakossági hulladékszállítás, szelektív
hulladékgyűjtés.
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Balatonakali
Községben is folytatja a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést az állandó
lakosok részére.
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Begyűjtési időpontok: minden hónap
harmadik hét kedd, 2018. augusztus 21.,
szeptember 18., október 16.
Kérjük, hogy a szelektív hulladékot
tartalmazó edényt, a fenti időpontokban
– a kommunális hulladékgyűjtő edényhez hasonlóan –, reggel 7 óráig helyezze
ki az ingatlan előtti közterületre, ahonnan annak tartalmát aznap elszállítjuk.
A Probio Zrt. idén is lehetőséget nyújt
a nyaralótulajdonosoknak, hogy szelektíven gyűjtsék a műanyag, fém és papír
hulladékukat.
Az átlátszó zsákok az önkormányzat
épületében – Kossuth u. 45. – vehetők
át (6 db zsák 2018. 04. 27-én aktív
szemétszállítási szerződéssel rendelkező
ingatlantulajdonosok).
Az üveg hulladékot kérjük a továbbiakban is a Kossuth u. 43. sz. alatti gyűjtőkonténerbe vigye el!
A hagyományos, „kukás”, lakossági hulladék szállítás a nyári szezonban
szombatonként történik. A kommunális hulladék elhelyezésére alkalmas, ún.
PROBIÓS zsák a strand főpénztárában
vásárolható 660 forintért.
k
Értesítjük, hogy településünk lakosai
számára
TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk.
A szűrés helye és ideje:
Balatonakali, orvosi rendelő, 2018.
augusztus 22. 8,20–12,00, 12,30–17,30.
Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

AKALI HÍREK
A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben
történő felismerésére. Javasolt minden
40 év feletti lakos számára. Panasz nélkül is lehet beteg!
Tájékoztatás a tüdőszűrés igénybevételéről:
Térítésmentes: a tüdőszűrő vizsgálat – Veszprém megyei állandó vagy
ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok számára, amennyiben foglalkozásegészségügyi eredményt nem kérnek –
az alábbi esetekben:
– 40 éven felülieknek évente egy
alkalommal ajánlott (beutaló nélkül),
– 18 év alatt (minden esetben dokumentált szülői beleegyezéssel),
– 18 év feletti – szakképzési intézmény
nappali oktatásában részesülő – diákok
részére (iskolaorvosi beutalóval),
– meghirdetett járványügyi okból.
Térítésköteles: (1700 Ft) a tüdőszűrő
vizsgálat az alábbi esetekben:
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából végzett vizsgálat,
– 18–40 év között a biztosított saját
kezdeményezésére, vagy orvosi beutalóval,
– Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkező lakosok részére,
– egészségügyi biztosítással (érvényes
TAJ-kártyával) nem rendelkező lakosok
részére.
k
Akali Tv
A nyári hónapokban az esti műsorok
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20 órakor, szeptember 1-től május 31-ig
18 órakor kezdődnek.
Augusztusban a műsorrend tehát a
következő:
Hétfő 10 és 20 óra: a vasárnapi műsor
ismétlése. Kedd 10 és 20 óra: a Füred
Tv Híradója. Szerda 20 óra: saját készítésű műsor. Csütörtök 10 óra: a szerdai
műsor ismétlése. Péntek 20 óra: a szerdai műsor ismétlése. Vasárnap 20 óra:
saját készítésű műsor.
Szeptembertől:
Hétfő 10 és 18 óra: a vasárnapi műsor
ismétlése. Kedd 10 és 18 óra: a Füred
Tv Híradója. Szerda 18 óra: saját készítésű műsor. Csütörtök 10 óra: a szerdai
műsor ismétlése. Péntek 18 óra: a szerdai műsor ismétlése. Vasárnap 18 óra:
saját készítésű műsor.
Műsorainkhoz jó szórakozást kívánok!
Tilesch Attila stúdióvezető, Akali Tv
k
BÜTE Közgyűlés
A Balatonakali Üdülőtulajdonosok
Egyesülete 2018. augusztus 4-én, szombaton 17 órakor a Művelődési házban
tartja évi rendes közgyűlését.
k
Mag-Tár-Házi
találkozások
Folytatódik a „Mag-Tár-Házi találkozások” elnevezésű sorozatunk.
Októberben a Hazajáró című tv-műsor két főszereplőjét, Jakab Sándort és
Kenyeres Oszkárt látjuk vendégül. A
pontos időpont még szervezés alatt!

A Balatonakali Sportegyesület hírei

A Balatonakali SE a 2018–2019-es
szezonban is a Veszprém megyei III. osztályú bajnokság déli csoportjában szerepel majd. Az őszi szezont már jó korán,
augusztus 11-én, hazai pályán a Diszel
csapata ellen megkezdjük. Kérjük ehhez,
és az egész szezonbeli szereplésünkhöz
szurkolóink buzdítását, támogatását.
Hajrá, Akali!
Az őszi szezon menetrendje:
Balatonakali SE – Diszel augusztus
11. 17:00
Balatonszepezd – Balatonakali SE
augusztus 19. 17:00
Balatonakali SE – Monostorapáti
augusztus 25. 17:00

Balatonakali SE – NemesgulácsKisapáti szeptember 01. 16:30
Tapolcai öregfiúk – Balatonakali SE
szeptember 09. 10:00
Balatonakali SE – Balatonederics
szeptember 15. 16:30
Dörgicse – Balatonakali SE szeptember 23. 13:00
Balatonakali SE – Nemesvita szeptember 29. 16:00
Zánka – Balatonakali SE október 07.
13:00
Balatonakali SE – LesenceistvándUzsa október 14. 15:00
Zalahaláp – Balatonakali SE október
21. 12:00
Balatonakali SE – Káptalantóti október 27. 14:30

Révfülöp – Balatonakali SE november 03. 14:00
Diszel – Balatonakali SE november
11. 13:30
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Balatonakali Strand

Elérhetőségek: 8243 Balatonakali, Balaton u. 1. Üzemeltető: Balatonakali Község Önkormányzata
Strandgondnok: Kovács Ágnes. Telefon: +36 20 282-6330
(Tájékoztató térképeink a strand két bejárata mellett találhatóak!)
Nyitva tartás:
Strandkönyvtár, játszóház:
Horgászstég bérleti díjai:
Nyitva tartás:
Június 15-től június 30-ig 8-18 óra
6 órás 500,- Ft; 24 órás 1.500,- Ft;
Július 1., vasárnap–augusztus 26.,
között.
hétvége 3.000,- Ft
vasárnap.
Július 1-től augusztus 20-ig 8-19 óra
A Simple rendszeren keresztül leheMinden nap 11-18 óráig.
között.
tőség van a strandi belépőjegyek elővéÁkom-Bákom játszóház
Augusztus 21-től szeptember 2-ig telben, on-line módon, készpénzmentes
Szerda 10-14 óráig.
8-18 óra között.
fizetéssel történő megvásárlására.
Szombat, vasárnap 11-15 óráig.
17 órától 50% kedvezmény a napi
Az online jegyet az okos mobilkészüStrandi újdonságaink a 2018-as
belépő árából.
lék képernyőn történő felmutatásával a
nyárra:
A kempingek vendégei kártya felmu- jegypénztárnál kell bemutatni. Az online
A kültéri ping-pong asztal térkővel
tatásával ingyen beléphetnek!
jeggyel rendelkező vendégeink számára burkolt felületre került, a strandi sportA strand ettől eltérő időben is látogat- soron kívüli belépést biztosítunk a strand
ható, viszont mindenki csak saját felelős- területére. A rendszer elérhetősége: pályákra pormentesítő locsolórendszert
ségére fürödhet, mivel sem a vízimentő www.strandbelepok.hu. Ugyanitt ren- telepítettünk. A vízi sporteszközök köre
is bővült, a nyár folyamán lehetőség nyíszolgálat, sem pedig az elsősegélynyújtó dezvényeinkre is vásárolhatók jegyek!
lik korszerű kajakok bérlésére, a Mozdulj
hely nem üzemel a nyitva tartási időn
Az árnyas fákkal övezett strand 1500 Balaton! sport program keretében egy
kívül!
vendég befogadására alkalmas. A strand új, sekélyebb vízbe telepített vízilabda
A strand éjjel 1 órától reggel 6 óráig parkolója 142 gépkocsi részére biztosít
pályával is gazdagodtunk.
zárva tart (kivétel néhány szervezett
Az ősz folyamán telepített virágágyáingyenes parkolási lehetőséget.
program esetén – keresse programismersok varázsolják szebbé zöldterületeinket,
Strand-szolgáltatások:
tetőinkben).
– zuhanyzási lehetőség (11 db hideg pormentesített séta, és szerviz út teszi
A csúszda (korlátlan) napi használata
vizes zuhanyzó), minden vizesblokkban könnyebbé a közlekedést, ami elveze800,-Ft/fő/nap.
ti vendégeinket a megújult Halösvény
1-1 melegvizes zuhanyzó,
Belépőjegy (napi–heti):
– két nagy vizesblokkban 22 db férfi, sétányhoz.
Felnőtt 600,- Ft – 3.000,- Ft
Használják, élvezzék strandunk folya16 db női, 2db mozgássérült illemhely
Diák/Nyugdíjas 460,- Ft – 2.400,- Ft
matosan
bővülő szolgáltatásait, közösséGyermek 4-14 évesig 350,- Ft – áll a strandolók rendelkezésére,
gi tereit!
– mozgássérültek vízbe jutását vízre
1.800,- Ft
Jó pihenést kívánunk Vendégeinknek!
Nyaralótulajdonosok részére idény- segítő kerekesszék segíti,
Kovács Ágnes strandgondnok
– a nyitva tartási időben vízi menbérlet arcképes igazolvánnyal. Felnőtt:
Strandunk idén 4 csillagos Kék hultő szolgálat, valamint elsősegélynyújtó lám minősítést kapott, Koncz Imre pol4.000,- Ft.
hely működik,
gármester Balatongyörökön vette át a
Gyermek 4-14 éves korig: 2.700,- Ft
– kisgyermekek számára kialakított minősítő oklevelet.
Diák és nyugdíjas: 3.300,- Ft.
A napijegy többszöri belépésre jogo- partszakasz,
– homokozó, játszótér,
sít!
– új építésű, ingyenesen használható
A főpénztárban SZÉP-kártyát is elfoöltözőink
komfortos, akár kisebb csagadunk!
ládok
számára
is elegendő helyet nyújTovábbi pénztári szolgáltatások:
tanak,
Napozóágy 500,- Ft/nap
– bérelhető kabinjaink napi, heti, vagy
Vízibicikli 1.200,- Ft/harminc perc
akár
egész szezonra segítséget nyújthat(bérelhető főszezonban 10-19 óráig)
Vízibicikli 2.000,- Ft/óra (bérelhető nak a fürdővendégeknek 1.000,- 5.000,25.000,- Ft áron.
főszezonban 10-19 óráig).
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Kora nyáron ismét felkerekedett
önkormányzatunk kis küldöttsége, hogy
köszöntse a legkisebbeket és a „legnagyobbakat”. Két pici babát kerestünk fel
otthonukban, Fekete Szofit és Madarász
Marcellt. Mindkét család „újonnan”

AKALI HÍREK

Köszöntöttünk

költözött falunkba, csupán néhány éve
vettek házat nálunk, majd alapítottak családot Balatonakaliban. Köszönjük, hogy
Akalit választották lakhelyül, reméljük
boldog évek várnak a kis családokra, jó
egészséget kívánunk mindannyiuknak!
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A legszebb korúak közül Budai
Józsefné Kovács Máriát ismét felkerestük, hiszen 92. életévét töltötte a közelmúltban. Talán nem sértő, hogy korát
nyilvánosan közzétesszük... Isten éltesse
sokáig!

Fogorvosi szabadság

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Hargitai
Zsolt fogorvos – szabadságmiatt – 2018. augusztus 6. és
augusztus 21. között nem rendel.
Az első munkanap 2018. augusztus 22. Sürgős fogászati
esetben a balatonfüredi Rendelőintézetben fogorvos elérhető.
Cím: Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888, 580887.

Budapest Bár koncert
a balatonakali szabadtéri színpadon
augusztus 18-án, szombaton, 20,30 órakor.
Jegyek már kaphatók!
Jegyek:
elővételben 2 500 Ft, a helyszínen: 3 000 Ft
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LEGUTÓBBI RENDEZVÉNYEINK KÉPEKBEN...
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Információk a gondtalan nyaralás szolgálatában
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
Balatonakali Községi
Könyvtár
Balatonakali Kossuth L.
u. 45.
+36 30 430 8369
ÜZLETEK,
Hajóállomás
SZOLGÁLTATÁSOK
Balatonakali, Hajóállomás
Edit Kozmetika
Balatonakali, Révész u.1. +36 87 444 540
www.balatonihajozas.hu
+36 20 497 0350
Theodóra Tenisz Club
Simon Timea – Fodrász
– Panzió
Balatonakali, Pipacs u.5.
Balatonakali, Fövenyes
+36 70 342 4195
Strand u. 1.
Anett-Nails – Horváth
06 87 449 111
Anett
Szabadtéri Színpad
Balatonakali, Pacsirta
Balatonakali, Vasút tér 4.
u. 1/a.
+36 30 226 8346
06 30 468 3718
www.balatonakali.hu
ÉTEL-ITAL
A FALUBAN
Kikötő Étterem
Balatonakali Hajóállomás,
+36 20/209-6775
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
Szegvári Tibor
Óvoda konyha
Balatonakali, Hóvirág
utca 21.
06 70 361 0206

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

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
Akali Café
Balatonakali strand
bejárat
Fincsi Büfé
Balatonakali Strand
+36 30 979 8555
Lángos Büfé
Balatonakali strand
+36 30 349 4755
Strandkönyvtár
Balatonakali Strand
+36 30 430 8369
Játszóház
Balatonakali Strand
06 30 305 1188
Nanett – Gyümölcsöző
Balatonakali Strand
Giri-Gyöngy
Balatonakali strand
Hamizó
Balatonakali strand

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasság:
Babodi Nóra és Kulcsár Gergely házasságkötéséhez szívből gratulálunk!

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban: Minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: Augusztus 12., vasárnap 14,00; Augusztus 20. 18,00
Művelődési Ház udvarán községi ünnep; augusztus 26., vasárnap 14,00, szeptember 9., vasárnap 14,00
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

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

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.
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.
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: 12:30-16:00, kedd: 8:00-11:30, szerda:
zárva, csütörtök: 8:00-11:00, péntek: 12:00-15:00,
szombat: zárva
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: Gerencsér 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
Július 1-től
H-Sz: 6-22-ig, V:6-20-ig
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-V: 8-22-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

