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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
VÍZpARTI TERV

A lakosság a médiából értesülhetett 
róla, hogy 2019. január 2-től, új törvé-
nyi szabályzás lépett a korábban Balaton 
Törvény néven ismert (2000. évi CXII. 
törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének elfogadásáról 
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról) jogszabály helyére, 
Magyarország és egyes kiemelt térsé-
geinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény néven. Míg 
a korábban hatályos Balaton Törvény 
esetében a vízparti részletszabályozást 
településenként úgynevezett TNM rende-
letekkel szabályozták, (Balatonakali eset-
ében 35/2004. (XII. 30.) TNM rendelet 
Balatonakali vízpart-rehabilitációs szabá-
lyozási követelményekkel érintett terüle-
tének lehatárolásáról és vízpart-rehabili-
tációs tanulmánytervének elfogadásáról) 
jelenleg a partvonal részletszabályzatait 
egy rendeletben tervezi elfogadni a kor-
mány. Az új, röviden Vízparti Terv név-
re hallgató (Balaton vízparti területeinek 
közcélú hasznosítási terve) jogszabály, 
szintén településenkénti részletes térképi 
állománnyal fog készülni. Ez utóbbinak a 
véleményezésére, egy hosszabbítást köve-
tően, november 22-ig kapott időt minden 
tóparti önkormányzat.

Annak ellenére, hogy nem volt sok 
idő az észrevételeink részletes szak-
mai előkészítésére, főépítész asszony 
és jómagam, tematikusan haladva meg-
tettük észrevételeinket és azt elküld-
tük a Miniszterelnökség Építészeti és 
Építésügyi Helyettes Államtitkárságára. 
Véleményezési anyagunkról az alábbiak-
ban röviden összefoglalva tájékoztatom a 
tisztelt olvasókat:

Első sorban kértük a személyes egyez-
tetést, hogy az esetleg vitás (van ilyen 
bőven) kérdésekben megfelelő konszen-
zusra tudjunk jutni a törvényalkotói szán-
dékkal. Több helyen kértük alkalmazni az 
ún. „telek közhasználat elől el nem zárha-
tó területe” szabályzási elemet. Kértük a 
vízparti zöldterületek további megtartását 
az új jogszabályban. Megtettük határo-
zott javaslatunkat a parti sétány helyére 
vonatkozóan. Közlekedési területtel és 
kikötőkkel kapcsolatos észrevételeket tet-
tünk. Kértük a vasútállomásnál már régóta 

vágyott vasúti átkelő jelölését, valamint 
felhívtuk a jogalkotó figyelmét, hogy az 
alaptérkép, amivel dolgoznak nem min-
den esetben a legfrissebb.

A véleményünkben leírtak természete-
sen nem azt jelentik, hogy az úgy is lesz, 
ahogy a település szeretné, de jó alap lehet 
egy egyeztető tárgyaláson. Bízunk abban, 
hogy valóban a Balaton vízparti terüle-
teinek közcélú hasznosítási terve lesz a 
végeredmény!

k

SZÁLLÁSKIADóK ADAT-
jELENTÉSI KÖTELEZETTSÉgE
A témában érkezett rengeteg lakos-

sági megkeresésnek megfelelően, levél-
ben kerestem meg Kontrát Károly urat, 
országgyűlési képviselőnket. A szál-
lásadók érdekében kértem segítségét. 
Kérésemre az ügyet a Balatoni Szövetség 
december 4-i közgyűlésének napirendjei 
közé vette. Sokak érintettsége okán, kép-
viselő úrnak írt levelemből az alábbiak 
szerint idézem a lényeget.

„Tárgyban nevezett ügy kapcsán sze-
retném kérni támogató segítségét. Az ügy 
természeténél fogva nem csak a mi tele-
pülésünket érinti, hanem minden Balaton-
parti települést és turizmussal foglalkozó 
összes választókörzetében szállást értéke-
sítő állampolgárt.

A turisztikai térségek fejlesztésének álla-
mi feladatairól szóló 2016. évi CLVI. tör-
vény, valamint annak végrehajtásáról szó-
ló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendelet 
alapján minden Magyarországon üzemelő 
szálláshelynek kötelező, vagy kötelező lesz 
adatot szolgáltatni a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központnak (NTAK). A 
szállodák, panziók már jelenleg is szol-
gáltatják az adatokat az imént hivatkozott 
jogszabályi kötelezettség értelmében.

A magánszállás szolgáltatók (akik jel-
lemzően nem rendelkeznek 8-nál több 
szobával és nem tudnak 16-nál több 
vendéget fogadni) számára a jogszabály 
2020. január 1-től írja elő az adatszol-
gáltatási kötelezettséget. A főként jövedel-
mük kiegészítéseként üzemeltetett magán 
szálláshelyek tulajdonosai, üzemeltetői 
tömegesen jelzik aggodalmukat, határo-
zott ellenvéleményüket az intézkedéssel 
szemben.

Fontos leszögezni, hogy az állampol-

gárok egy bizonyos körében (idősek, szá-
mítógépet nem ismerők és nem használók) 
határozottan esélyegyenlőtlenségi aggá-
lyokat vet fel az intézkedés. Másrészről 
tudni kell, hogy ezeknek az úgynevezett 
kisebb magánszálláshely szolgáltatóknak 
jelenleg is vannak kötelességei a kiadás-
sal kapcsolatban. (mivel nem rendelkez-
nek pénztárgéppel, havi jelentési kötele-
zettségük van a NAV felé számlák pontos 
jelentése végett, az önkormányzat felé 
fizetendő IFA miatt pontos nyilvántartást 
vezetnek). A napi jelentés kötelezettsé-
ge sok tisztességes szobakiadó állampol-
gár kedvét, vele megélhetését veszi el. 
Különösen azért érdekes a kötelezettség 
ilyen mértékű kiterjesztése, mert a MTÜ 
által kiírt szállásfejlesztési pályázatokban 
a magánszálláshelyek nem vehettek részt. 
Azt legalsó szinten csak a panziók vehették 
igénybe, annak ellenére, hogy az egyezte-
tések során a települési önkormányzatok 
határozottan kérték (személy szerint is 
jeleztem ezt a fajta igényt Gajda Tibor 
úrnak, aki akkoriban ismertette a telepü-
lési vezetőkkel az ügynökség terveit).

Természetesen kívánatos, hogy a jövő-
ben az önkormányzatok is minél hatéko-
nyabban tudják beszedni az idegenfor-
galmi adót. Ennek érdekében sok ésszerű 
lépést kell még megtenni a jövőben. Ez 
viszont nem az. 

Kérem tisztelt képviselő úr szíves 
közbenjárását, érdekérvényesítését az 
ügyben, hogy ez a kicsik számára mér-
hetetlenül aránytalan teher ne nehezed-
jen a magánszálláshely szolgáltatókra. 
Jelenleg még próbálnak eleget tenni az 
elvárásoknak, de sajnos ez az intézkedés 
ismét sokak kedvét elveszi a tisztességes 
szálláskiadástól. Az intézkedésnek egyér-
telmű üzenete az, hogy aki nem bírja, az 
ne foglalkozzon ilyesmivel. Sajnos, amint 
előző soraimban írtam, a kormányzat 
csak a nagyokat támogatja. A települé-
sünkön és még sok hasonló adottságok-
kal rendelkező magyarországi településen 
az ilyen magánszálláshelyek teszik ki a 
turisztikai szálláshelykínálat nagy részét. 
Bizonyított tény, hogy sokan, főként hazai, 
családos állampolgárok, csak ezeket az 
amúgy olcsóbb szálláshelyeket engedhetik 
meg maguknak.

Már az is nagy segítség lenne a magán-
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szálláshelyek üzemeltetői számára, ha 
nem kellene minden nap adatot szolgál-
tatni, napi zárásokat csinálni, mert fogad-
juk el, hogy ezek az emberek gyakran 
este 10 órakor érnek haza a főállásukból, 
hogy mosolyogva kiszolgálhassák azokat 
a turistákat, akik az adott településekre 
érkeznek. Nekik nincs személyzetük, még 
ha értenek is az infokommunikációs esz-
közökhöz, akkor is fáradtak. Egy havi 
jelentés talán viselhető lenne, mivel a 
NAV-jelentés jelenleg is havonta megy. 
Erre felkérik a szállásadók azt a személyt, 
aki amúgy segíti őket a könyvelésben, ter-
mészetesen ezért is fizetniük kell.”

k
2020. AuguSZTuSÁBAN LESZ 

25 ÉVES AZ óVODÁNK
Balatonakali község önkormányzata a 

múltban jó döntést hozott azzal, hogy a 
kilencvenes évek derekán óvodát biztosít 
az akali családoknak. Igaz, az óvodai 
ellátás korábban is megoldott volt, viszont 
azelőtt Balatonudvariba kellett szállítani a 
gyermekeket. Az óvoda, fennállása óta a 
legkiválóbb óvodapedagógusok és dadu-
sok munkájának köszönhetően működött, 
mindenki megelégedésére. A mindenkori 
helyi döntéshozók, lehetőségeik keretei 
között megtettek mindig mindent azért, 
hogy a legmegfelelőbb szakembereket 
foglalkoztassák ezen a kényes területen. 
Mindamellett gondosan ügyeltek arra, 
hogy az akali gyerekek hozzáférjenek 
minden olyan pluszhoz, ami nagyon sok 
óvoda és óvodás számára nem adatott 
meg. Az óvodánk ma is élvezi a testület, 
ez által Balatonakali község maximális 
támogatását. A vezető óvónő szakmai 
tudása előtt tisztelegve, minden kérdés-
ben, legyen az akár szakmai vagy fejlesz-
tési, mindig gyors konszenzusra tudtunk 
jutni. A gyermekek egészsége és nevelése 
érdekében, a vezető óvónő által kezde-
ményezett kérések ma is minden esetben 
zöld utat kapnak.

Az utolsó szülői értekezleten – minden 
bizonnyal nem a teljes szülői munka-
közösség véleményét tükrözve –, még-
is érdekes észrevételt tettek irányomba. 
Felhívták a figyelmemet arra, hogy 25 
éves lesz az óvodánk, jó lenne már for-
dítani valamit rá. Továbbá megfogalma-
zódott az a gondolat is, hogy nem kellene 
mindig hivatkozni arra a TOP pályázatra, 
amit 70 M Ft-os nagyságrendben adtunk 
be sok kollégám és jómagam több hóna-

pos munkáját követően. Sajnos mi, akik 
a forrásszerzésre szánjuk a munkaidőnk 
nagy részét, nem tehetjük meg, hogy elen-
gedjük a lehetőséget mindaddig, míg nem 
kapunk arról értesítést, hogy elutasították 
a pályázatunkat. Más kérdés, hogy ha a 
munkánkkal és lobbinkkal megszerez-
zük a forrást, akkor vajon megköszöni-e 
valaki?

Mivel akkor nem tudtam pontos ada-
tokkal szolgálni arról, hogy mit is for-
dít ez a település az óvodára, és mivel 
nagyon fontosnak tartom az érdeklődést, 
így ez úton tájékoztatom az érdekelte-
ket. Ami a legfontosabb adat, hogy az 
elmúlt öt évben a zárszámadási adatok 
alapján évente közel 20.000.000 forintot 
költ Balatonakali az óvodára. Ebben az 
összegben, ami az elmúlt öt évben a 100 
M Ft-ot közelítette meg, nincsenek benne 
azok a tételek, melyek az önkormány-
zat költségvetésében szerepelnek, mint 
beruházások, eszközbeszerzések. Ennek 
a mértéke az utóbbi öt évben további 6 M 
Ft-ot tett ki. 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mind 
a képviselők, mind pedig a falu lakossága 
a legnagyobb örömmel szánja ezt a pénzt 
az óvodára, a pedagógusokra, a gyerme-
kekre. Sokan élünk ezen a településen, 
akiknek a gyermekei a helyi óvodánkba 
jártak és minden bizonnyal még sokan 
fognak ide járni. Én ma is boldogan 
köszönöm meg Hajninak, Csöpi néninek, 
Mártinak, Ildinek, hogy gyermekeimnek 
mindig a legjobbat adták és persze köszö-
nöm a mindenkori Balatonakalinak, hogy 
biztosította azt a forrást az óvoda minden-
kori kiváló működéséhez, amire éppen 
szükség volt. Tehát elégedett voltam és 
persze vagyok azzal az értékkel, amit 
közvetített, adott a mi óvodánk és hiszem, 
hogy ad ma is!

k
TISZTELT LAKOSSÁg, 

ÜdÜlőtulajdonosok!
Balatonakali Község Önkormányza-

tának Képviselő-testülete nevében, békés, 
boldog, szeretteikkel együtt töltött kará-
csonyi ünnepeket kívánok önöknek! 
Kívánom, hogy mindnyájunknak legyen 
ideje egy kicsit félretenni a napi munkát, s 
az így megnyert időt, legalább az ünnepek 
alatt azokra fordítani, akik igazán fonto-
sak a számunkra!

Koncz Imre polgármester
k

INDuL A KuTOR-pROgRAM
Tisztelt akali lakosok! Ahogyan már 

ígértem, tájékoztatom önöket arról, hogy 
hol tart a Kutor-program megvalósítása. 
Mint bizonyára többen is látták, az idei 
Halottak Napjára elkészült néhai Kutor 
Lajos síremléke. Ünnepélyes felavatására 
és Lajos bátyánkra való emlékezésre, halá-
lának évfordulóján, február 5-én kerítünk 
sort, és tavaszra tervezzük a támogatási 
program beindítására hivatott szervezet 
(alapítvány) felállítását is. Ennek konkrét 
lépéseit az Önkormányzattal történő egyez-
tetést követően, egy képviselői fogadóna-
pon a program iránt érdeklődő lakossággal 
is megosztanám, véleményüket figyelembe 
véve. Igyekszünk a lehető legjobb – hosszú 
távú – megoldást találni a falubeli gyerme-
kek, fiatalok rendszeres támogatására és 
életlehetőségeik javítására. 

Szükség lesz, és fel is kérjük majd néhá-
nyukat az aktív részvételre. 

Kérem, hogy amennyiben szintén fele-
lősséget éreznek a helyi felnövekvő nem-
zedék sorsa iránt, jöjjenek majd el, illetve 
építő gondolataikat osszák meg velem a 
palasthy.julianna@gmail.com email címen. 
A fogadónap időpontjáról külön hirdet-
ményben értesülhetnek.

A közelgő év végi ünnepekre tekintettel 
minden akali lakosnak áldott Karácsonyt 
és  boldog új esztendőt kívánok!

Dr. Palásthy Julianna
k

TIHANYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL BALATONAKALI 
KIRENDELTSÉgE üNNEpEK 

KÖRüLI MuNKARENDEK
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonakali Kirendeltségen 2019. decem-
ber hónapban az ünnepek körüli mun-
karend az alábbiak szerint alakul: 2019. 
december 23. és 2020. január 1. között 
a hivatal zárva lesz. az első munkanap 
2020. január 2., csütörtök.

Dr. Szabó Sándor
k

TELEpüLÉSI 
tÜzelőtámogatás

A szociális ellátásokról szóló 2/2015. 
(II. 27.) számú helyi rendelet 12. §-a alap-
ján, a rászorulók részére a téli fűtés bizto-
sításához, természetbeni ellátás formájá-
ban ingyenesen tűzifa vagy szén adható. 
Az a személy részesíthető e támogatásban, 
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akinek háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át (71.250 Ft), egyszemélyes ház-
tartás esetén 300%-át (85.500 Ft), és ha a 
lakása fával vagy szénnel fűthető. A támo-
gatás mértéke háztartásonként legfeljebb 
2 m3 tűzifa, vagy 4 q szén, alkalmanként. 
A támogatás a fűtési szezonban háztartá-
sonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, vagy 10 q 
szén formájában biztosítható.

A Belügyminisztérium által támoga-
tott, kiosztható tűzifamennyiség megér-
kezett az önkormányzathoz. A szociális 
célú tűzifa igényeket kérjük, január 15-ig 
leadni a hivatalban.

k
ÉV VÉgI BESZERZÉSEK

Éppen csak megérkezett az igazi, 
zimankós tél, de már a nyarat várjuk, 
beszerzéseink tekintetében is. Az elmúlt 
héten megérkezett a strandi munkára ítélt 
elektromos tricikli önkormányzatunkhoz. 
A strandi munkatársak segítségével kör-
nyezetbarát módon és csendesen lehet 
majd 2020. nyarán a teendőket ellátni, 
reggel sem lesz zavaró zaj, pöfögés.

Mag-Tár-Házunkba is megérkezett a 
3 db bordásfal, amely a tornák hatékony-
ságát, eszközkínálatát hivatott emelni. 
Sajnos, idén már nem valószínű, hogy 
felszerelésre is kerülnek, de a bejgli, és 
a karácsonyi lustálkodás után is jól jöhet 
majd használatuk! Hamarosan a mos-
dókba is beszerelésre kerülnek majd az 
infrapanelek, melyek az ÉNGY kódkiírás 
hiányossága miatt nem kerültek be a mag-
tárházi pályázati projektbe. 

k

LAKOSSÁgI ÉS SZELEKTÍV 
HuLLADÉKSZÁLLÍTÁS

2019. október 16. és 2020. áprilisi 14. 

között pénteki napokon történik a lakossá-
gi szemétszállítás a településen.

Szelektív hulladék: minden hónap har-
madik hét kedd, ezek lesznek a szállítási 
napok: december 17., január 21., február 
18.

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.

k
BuRSA HuNgARICA

Balatonakali község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2019. november 
26-án tartott ülésén a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatára, a 
„B” típusú pályázatot benyújtó 2 diák 
támogatását megszavazta. Nem támoga-
tott, ill. érvénytelen pályázat nem volt. 
Támogatás mértéke 5.000,- Ft/hó.

k
pÁLYÁZATI HÍREK

Mag-Tár-Házi Találkozások
Sikeresen szerepelt önkormányza-

tunk rendezvénypályázata a Leader 
Együttműködéseket segítő rendezvények 
támogatása felhíváson. A támogatói okirat 
októberben érkezett meg 462.934,- Ft 
értékben. A dotációban bízva, már 2 prog-
ramot meg is valósítottunk, a tavalyi 
Hazajárók és az idei első „valóban” Mag-
Tár-Házi találkozásunk Csányi Vilmossal 
programok mellett 2020. első negyed-
évére tartogatunk még egy pszichológiai 
témájú estet, több előadóval kapcsolatban 
vagyunk. Többen nem fogadták el felké-
résünket, de az „igazival” való megálla-

podás után rögtön közzétesszük a rendez-
vény témáját, időpontját. Nagy köszönet a 
Borút Egyesületnek, az eddigiek lebonyo-

lításában nagy segítséget nyújtott szerve-
ző csapatunknak.

További két önkormányzati és egy köz-
alapítvány általi pályázat elbírálását, ered-
ményeit még várjuk.

magyar Falu program
Mint korábban arról már beszámol-

tunk, 2 témában nyújtottunk be támo-
gatási kérelmet a Magyar Falu program 
keretein belül. A válaszok megérkeztek, 
mindkét esetben várólistára kerültünk, így 
ha szabadulnak fel források, még bízha-
tunk a későbbi támogatásban.

zártkerti pályázat
Örömmel számolhatunk be egy újabb 

támogatott pályázatról, melyet önkor-
mányzatunk a Hermann Ottó Intézet 
Zártkerti Programjára nyújtott be.

Az ennek keretében kidolgozott, útfel-
újítást, valamint mandulatelepítést tartal-
mazó projektünk 9.790.673 Ft-os vissza 
nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében a Kökény utcá-
tól induló, Fenye-hegyre vezető „főút”, 
valamint a hegyen „középtájon” haladó 
út rendbehozatala, fejlesztése zajlik majd. 
Ennek részeként a Fenye-hegyre vivő 
utat a térképen megjelölt nyomvonalára 
fogjuk terelni, amellyel a hegy alatti terü-
let utakkal keresztül-kasul történő (gyep) 
rongálását kívánjuk megszüntetni. A mun-
kálatok része még a kátyúzás, valamint az 
utak vízelvezetésénék rendezése. 

A projekt keretében lehetőségünk nyílik 
rá, hogy a település mandulaültetvényét is 
gyarapítsuk, ugyanis a Nagymocsár terü-
letén 300 darab mandulafa csemete elülte-
tését teszi lehetővé a támogatás.

k

ProgramdömPing után szűk 
esztendő elé  tekintÜnk

zárulnak eFoP pályázataink
Sajnos, a nagy jónak is vége van egy-

szer… Zárul az önkormányzati Kistérségi 
humán szolgáltatások fejlesztése Tihany 
kistérségben, valamint a közalapítvány 
Akali Együtt! c. projektje is. Rengeteg 
programot tudtunk ezek segítségével újra-
tervezni, feltölteni dúsabb tartalommal, új 
foglalkozásokat indítani a Művelődési 
Házban, és nem utolsó sorban humán 
erőforrást is nyertünk két remek mun-
katárs Kovács Réka és Törő Balázs sze-
mélyében.

Strandi munkára alkalmas tricikli
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Programjaink tekintetében a múlt évben 

nettó 10.700.000 és 250.000 (bruttó kb. 
13.000.000,-) forint lett a költségvetésben 
betervezve, amit teljes mértékben fel is 
használtunk. Ez az önkormányzat által 
finanszírozott oldal csak. Emellett a köz-
alapítvány projektje keretében további 
bruttó 7.123.883 Ft-ot, a Kistérségi humán 
közszolgáltatások fejlesztése pályázat 
keretében bruttó 1.327.000 Ft-ot, NKA-s 
támogatásként bruttó 400.000.- Ft-ot, 
TOP pályázat keretében szemléltető-zá-
ró rendezvényre bruttó 394.000 forintot 
fordítottunk rendezvényekre. A többlet-
források bevonásával a saját tervezetünk 
csaknem megduplázódott, összesen, a sok 
támogatásnak köszönhetően több, mint 
21 M forintot költöttünk a 2019-es év 
programjaira. 

Emellett sportfoglalkozásokat, egész-
ségmegőrző tornákat finanszíroztunk, 
minden korábbiakat meghaladó módon 
és összegben, csak idén 1.400.000 forint 
felett járunk már az ilyen jellegű kiadások 
tekintetében. (Kistérségi humán közszol-
gáltatások fejlesztése pályázat.)

A legnagyobb eredménynek a települé-
si fiatalok támogatását tekintjük, részükre 
ösztöndíj rendszert működtettünk, mely 
során félévenként átlagosan 10 fő tanul-
mányainak fedezéséhez tudtunk segítsé-
get nyújtani, nyári diákmunka keretében 
foglalkoztatni helyi ifjakat. (Kistérségi 
humán közszolgáltatások fejlesztése 
pályázat.)

Több fejlesztést sikerült megvalósí-
tanunk a támogatási időszakban, lapto-
pokat, számítógépeket szereztünk be, az 
Egészségház hőszigetelését valósítottuk 
meg, jelenleg a Forrás Parkban wifi kiépí-
tése van még folyamatban. (Kistérségi 
humán közszolgáltatások fejlesztése 
pályázat.)

Elapadó forrásaink mellett még így 
is szerencsések vagyunk, hiszen a helyi 
közösség ereje, lelkesedése segíthet ben-
nünket a szűkebb esztendőkben is teljes, 
színvonalas, erős közösségi életet élni. 
2020-ban rajtunk a sor tehát, tegyünk 
együtt kicsit többet, önzetlenül, kedv-
ből… Munkaszervezetünk számít önökre, 
de természetesen keresi az újabb lehetsé-
ges forrásokat is.

Ihász Csilla

k

EFOp-1.3.5-16-2016-00028 – 
AKALI EgYüTT – 

pÁLYÁZATI SZÁMVETÉS
Felsorolni sem könnyű, hogy tele-

pülésünkön mennyi-mennyi program és 
rendezvény színvonalasabb megvaló-
sításához járult hozzá a Közalapítvány 
által 2017-ben elnyert, Barabás Borcsi 
és Ihász Csilla „tollából” származó, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt, EFOP-1.3.5-16-2016-00028 – Akali 
Együtt elnevezésű pályázat.

A közel 25 milliós pályázat azonban 
folyó évben kifut, így érdemesnek véltük, 
hogy kicsit visszatekintve számba vegyük 
és nevesítsük azokat a főbb eseményeket, 
melyeket ebből a pályázati támogatásból 
finanszíroztunk.

A pályázati támogatás nem korlátozó-
dott az Alapítvány, vagy az Önkormányzat 
által szervezett programokra, hanem 
belőle lehetőségünk nyílt támogatni több 
egyéb helyi civil szervezet programjait is, 
úgymint a Horgászegyesület családi nap-
ját, vagy a Borút Egyesület által szerve-
zett Akali Bor Napja Mandulavirágzáskor 
nevű, népszerű rendezvényt.

Nem kizárólag meglévő programok-
ra jutott a támogatásból, hanem újak 
beindításához is hozzájárult a projekt, 
gondoljunk csak a sportegyesület emlék-
tornájára, melyet idén már harmadjára 
szerveztek meg a régi és jelenlegi akali 
focisták nagy örömére.

Az akali nyári programok egyik leg-
kedvesebb gyermekprogramja az Alma 
Együttes fellépése, ami szintén e pályá-
zathoz köthető, és ha már a zenénél tar-
tunk, az OchoMacho, a Marót Viki és a 
Nova Kultúr Zenekar és a Blahalouisiana 
műsorát is e pályázat keretében sikerült 
Akaliba elhozni.

Szüreti felvonulás, Borutca, Tökös 
nap, Szent Iván éj, Adventi készülődés, 
mind-mind az „Akali Együtt” támogatá-
sával színesedhettek.

Saját programjaink közül talán kiemel-
kedik, – hiszen egy régóta dédelgetett 
ötletet sikerült megvalósítani – az idei 
pünkösd előtti szomszédolás, melynek 
keretében közel 150 akali hajókázott át a 
szembe szomszédos Balatonszemesre.

A pályázat révén jutottunk el az elmúlt 
években Szentendrére és környékére is, 
valamint Esztergom és vidékének neve-

zetességeit is a támogatás révén nézhet-
tük meg idén októberben, közel ötven 
fővel.

Végezetül köszönjük önöknek a prog-
ramokon való részvételt, és a sok-sok 
aláírt jelenléti ívet.

Az élet persze ezután sem áll le 
Akaliban, ugyan várhatóan egyelőre 
kisebb költségvetésből, de sokszínű prog-
ramokkal várjuk önöket ezentúl is!

Törő Balázs

k

A „BALATONAKALIÉRT” 
TÁMOgATÁSI KÖZALApÍTVÁNY 

HÍREI
Tisztelt adózó állampolgár! A „Bala-

tonakaliért Támogatási Közalapítvány” 
nevében szeretnénk megköszönni támo-
gatásukat!

Az adó 1%-os támogatás összege: 
350.822,- Ft volt a 2018. évi szja beval-
lások után.

A befizetett összeget az alapító okirat-
ban meghatározott célokra használjuk 
fel.

Kérjük továbbra is támogassa célkitű-
zéseinket! 

Adószámunk: 18921124-1-19.
Balatonakali, 2019. november 27.

Támogató segítségüket köszönik az 
Alapítvány kurátorai

Az Alapítvány kuratóriumának man-
dátumai, november 30-ával négy éves 
megbízatásuk után lejártak, így a fenn-
tartóval egyeztetve a tagságot újravá-
lasztottuk, illetve a leköszönő Barabás 
Borbála és Ther Bence tagtársaink helyett 
Nagy-Siklósi Viktóriát, valamint Sinkovics 
Csengét kértük fel arra, hogy ezentúl 
kurátorként segítsék munkánkat. 

Jávor Pétert ezentúl a felügyelő bizott-
ság tagjainak körében köszönthetjük, örü-
lünk, hogy újabb aktív önkéntesekkel 
bővül csapatunk!

Az őszi, Becseri erdészházat célzó 
túránkat november 9-én, sajnos az eső 
elmosta, ám azt egy szép téli hétvégén 
január-február során pótolni szeretnénk, 
figyeljék híreinket!
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Balástyai testvérfalunk hívására idén 
is szép számú böllércsapat indult egy 
novemberi hétvégére, hogy részt vegyen 
a Böllér-napi rendezvényen. 

Főböllérünk, Czaun Gabi bácsi veze-
tésével már péntek reggel útnak indult 
a csapat: Czaun Zsolt, Diószegi Zoltán, 
Duna Dávid, Hosszú Péter, Hosszú 
Richárd, Kovács József, Tilesch Attila, 
Tóth László.

A szokásos megálló Balatonkenesén 
és közös reggeli után, egyenesen 
Balástyára vezetett az útunk. Kiss József 
és Pakó Veca fogadott minket, a rövid 
üdvözlő beszélgetés után elfoglaltuk a 
szállásunkat. Tiszai halászlére vágyott, 
Kovács József meghívására, az egész 
csapat együtt ebédelt, és városnézésre 
indult Szegeden és nagyot sétált az apa-
dó Tisza medrében.

Este a XIX. Balástyai Böllérfesztivál 
nyitónap hangulatáról a Balástyai 
Big Band, a Zala-megyei Bocfölde 
Táncegyesület, valamint Bódi Guszti és 
Margit műsora gondoskodott. Közben 
a fesztivált Újvári László és Kiss József 
köszöntőjével nyitották. Aztán a szo-
kásos tábortűz gyújtás és szalonnasütés 
következett. 

Újdonság, amiből rendszert szeretné-
nek teremteni, hogy a sátorban a Balástyai 
képviselő-testület tagjai és családtagjai 
saját maguk által készített hamburgerrel 
kedveskedtek a vendégeknek.

A műsort követően baráti vacsorára 
hívtak meg bennünket a Vadásztanya 
étterembe, ahol jelen voltak a Balástyai 
faluvezetők, a testvéri települések tagjai 
és a rendezvényt segítő személyek.

Az előkészületről: Hosszú Gyula 
napokig, szinte éjjel-nappal a parton 
ült, hogy kínálnivalót fogjon a szom-
bati asztalra, mert a csapatot erősítő 
Hosszú család ifjabb sarjai kitalálták, 
hogy meglepik alföldi barátainkat egy 
igazi balatoni keszegsütéssel. A szom-
bati nap korán indult, böllércsapatunk 
felállította sátrat, előkészült a „nap hőse” 
fogadására. Előírásoknak megfelelően, 
levágott és állatorvos által megvizsgált 
jószágokat kaptunk. A feldolgozás reg-
geli köszöntővel, új Balástyai böllér 

indulóval, koccintással és ágyúszóval 
indult. Eddigre az akali csapat a két 
szentantalfai Krisztiánnal kiegészülve, 
valamint helyi vendégeik már elfogyasz-
tották a szokásos hagymás szalonnás 
rántottájukat.

A sertés feldolgozása rutinosan zaj-
lott, Gabi bácsi pörzsölt és bontott, a 
csapattagok szorgalmasan segítettek. 

Közben megsült a lilahagymás resz-
telt máj, és a csülök pörkölt is rotyo-
gott a bográcsban. Tócsis hús Krisztián 
vezénylésével készült.

Sültekkel Diószegi Zoltán foglalko-
zott. A nagy sürgés-forgás közben jutott 
idő a többi csapat tagjaival, böllérbarát-
ság ápolására és szakmai tapasztalatok 
megosztására is. A jó hangulatú rendez-
vény böllértáljára, a sok elkészült sertés 
finomságok mellé meglepetésként került 
néhány jól átsült balatoni keszeg is, amit 
Hosszú Gyula ajánlott fel. A keszegsü-
tésben a két Hosszú fiú jeleskedett. A 
rendezvényt látogatók csodájára jártak, 
és hatalmas sikert aratott a Balatonakali 
böllércsapat „keszegpartija”, ahol Koncz 
Imre polgármester és Konczné Rédling 
Anikó fogadta és kínálta a vendégeket 
a böllércsapat által elkészített finomsá-
gokkal.

Délelőtt folyamán balástyai és testvér 
településeinek előadói szórakoztatták a 
vendégeket. 

Nagysikerű műsort adott Szandi, a nap 
sztárvendége. Zárásként a zsűri kihir-
dette az eredményeket. A Balatonakali 
Böllércsapatot egy harmadik helyezéssel 
és egy különdíjjal jutalmazták.

A fesztiválhétvége az esti Böllér bál-
lal zárult. Böllércsapatunk, Czaun Gábor 
palackozott boraiból és Tóth László 
által készített házi levendula szörpök-
ből összeállított csomagokkal érkezett a 
rendezvényre, amit felajánlottunk nyere-
ményként, illetve az asztalokra is került 
belőlük.

Reggelre a megjósolt szakadó eső érte 
el Balástyát is. Induláskor csapatunk a 
szervezőkkel együtt felnézett a felhős 
égre és megköszönte a szombati kelle-
mes időjárást.

Ezúton is köszönjük a böllércsapat 
minden tagjának a részvételét és segít-
ségét, támogatóink felajánlásait: eszkö-
zök – Bende Pisti, Czaun Család, Bánó 
Zoltán, Tóth László és Balatonakali 
Önkormányzat, bor, – Czaun Gábor, 
Kovács József, Ther Zsolt, keszeg, – 
Hosszú Gyula háttér munka – Czaun 
Gáborné, Erzsi néni, Akali töltött szelet, 
– Auth Csaba, film – Tilesch Attila, aki 
hűségesen kíséri a csapatot és megörökít 
mindent az utókornak.

Horváth Anett

Fotó: Tilesch Attila, Akali Tv

keszeggel tűzdelt böllértál, 
avagy Böllér-napon jártunk Balástyán
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január 4. Lencsegulyás party 12 órá-
tól – FÉK Üzletház.

január 11., szombat Disznóvágás a 
Művelődési Ház udvarán a helyi kép-

viselő-testület szervezésében, kivitele-
zésében.

január 20., hétfő 17,00  A Magyar 
Kultúra Napja – megemlékezés a Nyug-

díjas Klub kereteiben, nem csak nyugdí-
jasoknak. Helyszín: Művelődési Ház.

Február 1. Borfőző verseny 13 órá-
tól, este Fánkbál – FÉK Üzletház.

jANuÁRI pROgRAMSOROLó

gIRO D’ITALIA
„66 települést érint a jövőre hazánkban 

rajtoló Giro d’Italia, ez 66 esély arra, hogy 
városaink és falvaink megmutassák magu-
kat a világnak, az olasz körverseny kap-
csán. A három magyarországi szakaszon 
szurkolni egyszerre lesz élmény, megtisz-
teltetés és felelősség, arról nem beszélve, 
hogy a szurkolói kreativitás is fókuszba 
kerül” – derült ki a Veszprémben tartott 
tájékoztatón.

A Giro d’ Italia-t talán nem is kell 
bemutatnunk, hiszen Európa egyik leg-
nagyobb országúti kerékpáros versenye, 
amely jövőre településünkön is keresztül-

halad. Úgy tűnik korai még ezen gondol-
koznunk, de mégsem… Egész mozgalom 
indult a sportverseny minél színvonalasabb 
megvalósítására fókuszálva, rózsaszínbe, 
a Giro színeibe öltöztetve a versenyút-
vonalakat, fesztiváli hangulatot teremtve. 
Kis településünket is érinti ez az esemény, 
hiszen május 11-én, hétfőn, megáll az élet 
néhány órára a 71-es főúton, várhatóan 
érdeklődők árasztják el az érintett utak 
mentét, így településünket is. A mintegy 
50-60 km/h-val száguldó mezőny ugyan 
pillanatok alatt átsuhan Akalin, mégis élet-
re szóló élményt hagyhat lakosainkban, a 
településünkről szurkolókban. Egyelőre ez 

talán még felfoghatatlan, és életszerűtlen, 
de a szervezők mégis arra kérik telepü-
lésünket, hogy készüljünk az eseményre, 
legyünk kreatívak, hiszen élőben látnak 
bennünket világszerte több tíz millióan. 
Van esély, hogy az élő közvetítés során 
néhány látványosságunkat is megmutatja 
majd a kamera. A szervezők az érintett 
településeket Veszprémben a Hangvillában 
tájékoztatták már, a következő hetekben 
pedig személyesen is felkeresik. 

Véssük a naptárunkban május 11-ét, 
hiszen a 2 órán keresztüli útlezárás mellett 
páratlan élmény is várhat ránk…

Takács Ferenc gyógynövény szakértő, 
fitoterapeuta látogatott el könyvtárunk 
meghívására Balatonakaliba, november 
11-én. Meglepetésként az eső után meg-
található friss gombákból is hozott egy 
csokorra valót, azonban ez csak kedv-
csináló volt az előadás fő témájához. 
Az őszi időre való tekintettel vetített 
képeken láthattuk inkább a gyógynövé-
nyeket, csak pár növényből hozott „kós-
tolót”. Közben elkészült a finom immun-
erősítő tea is, amit a hallgatóság nagy 
lelkesedéssel kóstolgatott, kortyolgatott. 
Rengeteg növény hasznos tulajdonságait 
ismerhettük meg, s bizony még többre 
nem is került sor, mivel ahogy Feri bácsi 

mondja „a természet kincsestára kime-
ríthetetlen”.

Nagyon kellemes órákat töltöttünk 
együtt, minden érdeklődő hasznos infor-
mációkkal, s finom teakeverékekkel 
távozott.

A már hagyományosnak számító 
mézeskalácssütő délutáni programunkon 
ebben az évben is sok kisgyermekes 
család vett részt, de csatlakozott néhány 
lelkes új felnőtt is a csapathoz.

Az előre elkészített alapanyagot ki-
ki tapasztalata, ügyessége szerint vette 
kezelésbe, s bizony a gyerekek bizonyul-
tak most is kreatívnak. 

Természetesen születtek hagyomá-

nyos formájú mézeskalácsok is, s ezek 
okán elbeszélgettünk az egybegyűltek-
kel a mézeskalács sütés hagyományairól 
is. A megformált süteményeket azonnal 
neki is álltunk kisütni, a hamarosan 
hívogató, finom illat lengte be a könyv-
tár környékét. 

A kisült finomságokat kihűlés után 
már díszíthették is az alkotók, s itt  
csak a képzelet szabott határt a kreati-
vitásnak. 

Mindenki nagy örömmel vitte haza a 
kész műveket, s ez által mi már ezen a 
délutánon megkezdtük a ráhangolódást 
a közelgő Adventre.

Kovács Ágnes

lezajlott programjaink

Esztergomi kiránduláson, a felvidéki Bény
nevezetességeinél adventi készülődés és vásár
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A Balatonakali Történelmi Szőlőhe-
gyek Borút Egyesület tagjai, családtag-
jaik és barátaik körében újbormustrával 
búcsúztatták az óévet 2019. november 
29-én, pénteken délután a Balatonakali 
Közösségi Ház kistermében.

Jó hangulatú, kötetlen beszélgetés 
keretében mutatták be termelői boraikat. 
Sikeres, jó szüretet tudhatnak maguk 
mögött, és ígéretesek az újborok, szép 
illattal, aromával rendelkeznek.

Most már a pincében pihenő téte-
lek gondos kezelése a gazdák feladata, 
hogy minél jobb borok kerülhessenek a 
Fenye- és Les-hegyi pincékből a borsze-
rető fogyasztók asztalára.

A remek újborok mellé finom szendvi-
cseket kínált Tóth Béla tagunk. Megható 
volt látni és hallani, ahogy tiszteletbeli 

elnökünk, Nagy Imre és a fiatal borá-
szokat képviselő Sümegi Gábor, Kovács 
Dániel közösen, együtt gondolkodva ter-
vezik a történelmi szőlőhegyek jövőjét. 
Mindehhez hozzájárult Törő Balázs is 
a Fenye-hegyi hegyi utak felújítására 
vonatkozó beszámolójával. Ismertettük 
jövő évi rendezvényterveinket tagjaink-
kal. (Ismét lesz Gazdafórum február-
ban, immár 10-dik alkalommal. 2020. 
április 3-4-re tervezzük a jubileumi X. 
Akali Bor Napját Mandulavirágzáskor a 
Fenye- és Les-hegy pincéinél. Pénteken 
délután előadásokkal, szombaton egész 
nap nyitott pincékkel várjuk az érdeklő-
dőket. Nyáron támogatjuk részvételünk-
kel, borainkkal a település rendezvénye-
it. Ősszel a szüreti felvonulás időpontja 
körül murcikóstolót tervezünk.)

Réfi-Nagy Alexandra elnökünk meg-
köszönte segítőink, támogatóink és 
mindannyiunk ez évi munkáját. Már 
este 10 óra felé járt az idő, miután nem 
csak szőlőről-borról beszélgetve, hanem 
egymás családtagjairól is érdeklődve. 
Áldott szép karácsonyt kívánva búcsúz-
tunk egymástól.

Meszleny Eszter kedves megjegyzése 
zárta a találkozót, amely az volt, hogy 
ismét azt érezte, jó Akaliba hazajönni. 
Egyetértek vele.

Borút Egyesületünk tagjainak nevé-
ben hadd kívánjak jómagam is minden 
segítőnknek, a hivatal minden munka-
társának, a település lakóinak és mind-
nyájunknak békés boldog karácsonyt és 
sikeres új esztendőt!

Müllerné Istvánné

Újbormustra Akaliban

Dörgicsén aratott 4-1-es győzelmünk-
kel az idei évre befejeződtek labdarúgó 
csapatunk számára a bajnoki küzdel-
mek.

Felemás teljesítményünkkel az 5. 
helyen telelünk, ami, valljuk be, alul-
múlja a várakozásokat, de ott lesz a 
tavasz a javításra, hogy legalább a dobo-
gó legalsó fokát megszerezzük! 

(A bajnoki tabellát mellékeltük.)
A tavaszi nyitány – ha az időjárás is 

úgy akarja – március 14-én Zalahalápon 
lesz majd, aztán a 2. fordulóban az 
Ederics gárdáját látjuk vendégül!

Tavaszi sorsolással a későbbiekben 
jelentkezünk és azt a szokásoknak meg-
felelően minden szurkolónkhoz eljuttat-
juk.

Köszönjük szurkolóinknak az egész 
szezon alatt tartó buzdítást. Hajrá, 
Akali!

Már néhány hete útjára indult a téli 
szezonban hagyományos teremfoci, 
ezúttal csütörtökönként várunk minden 
focizni vágyót 18-19 óráig a zánkai 
Bozzay suli tornatermébe!

SpORTEgYESüLET HÍREI
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Kötetlen beszélgetések természet-
védelemről, újrahasznosítási praktikák 
csereberéje és barkácsolás, ismerkedés 
településünk tollas lakóival (a Fenye-
hegyi gyurgyalagokra különös tekin-
tettel), aktív részvétel a település kör-
nyezetvédelmi programjain, ez az Akali 

Ökoklub! 2020-ban szeretnénk útjára 
indítani teljesen alulról szerveződő kis 
csapatunkat, ahova szeretettel várjuk 
az érdeklődőket, minden korosztály- 
ból! Első találkozó januárban, a részle-
tekért figyeljék a település hirdető felü- 
leteit, vagy érdeklődjenek az alábbi sze-
mélyek elérhetőségein: csenge.sinko-
vics@gmail.com,torobalazs88@gmail.
com

Beelőzve a Mikulást nagy 
(pelenka) csomagokkal kelt 
útra Koncz Imre polgármes-
ter, hogy a legifjabb akaliakat 
felköszöntse. A csak néhány 
éve létező Szömörce közben 
Kaszás Marcellt és családját 
látogatta meg, majd a délutáni 
szunyókálást még elkapva a 
Fék Étteremben nagy család-
ja körében a kis Tóth ikrek 
következtek, Sára és Dávid 
személyében. 

A fiatalok már most aktív 
akaliak, részt vesznek a falu 
életében, sokszor látjuk őket 
séta közben, az ikrek még 
Szemesre is velünk tartottak, 
de a ringató foglalkozások, 
Mikulás rendezvény vendégei 
is, sőt Kisjézusként is viszont-
láthatjuk majd az idei elsőszü-
lött kisfiút…

BaBanézőBen
A nyugdíjas klub tagjai a füredi „Bodorka” látnivalóiban gyönyörködtek

Akali Ökoklub



Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről.  F. k.: Dr. Szabó Sándor. 
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8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255. 
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E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu
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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 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

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: 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 

NYITVA TARTÁSA
H-Sz: 6-19, V: 6-14 óráig

Fék ABC nyitvatartás januártól
H-Sz.: 6-19, V.: 6-14 óráig

 FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
2020. január 4.: Lencsegulyás party 12 órától.

2020. február 1. Borfőző verseny 13 órától,
este Fánkbál.

H-P: 10-20, Szo: 8-21, V: 8-20 óráig
Az étterem 2020. január 6-tól 28-ig ZÁRVA! 

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

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: december 22. 11,00 óra, 25. 14,00 óra, január 19. 11,00 óra
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Házasság: 
Gratulálunk Tulman Renáta és Meilinger Miklós házasságkötéséhez.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSOK AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Kedves Betegeink!

2019. december 30-tól 2020. január 5-ig szabadság miatt helyettes orvos: 
Dr. Lampert Veronika. 8245 Pécsely, Iskola utca 181. Tel: 06-87/445-050, 
06-70/946-3158.

Rendelés 2020. január 3-án: Balatonakali 11 óra, Balatonudvari 11,30, 
Örvényes 12 óra, Aszófő 12,30, Örvényes 12 óra, Aszófő 12,30.

Helyettes orvos elérhetősége saját körzetében:

Fogorvosi rendelés változása szabadság miatt
Értesítem a kedves betegeket, hogy 2019. december 16-tól 2020. január 5-ig a 

rendelés szabadság miatt szünetel. Első munkanap január 6., hétfő. Ünnepnapon 
nincs rendelés. Kizárólag sürgős esetben, Balatonfüred Rendelőintézet fogászata 
fogadja a betegeket. (8230 Balatonfüred Csárda u 1. tel: 87/580-886.)

Dr. Hargitai Zsolt

 Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

Dörgicse 8:00-9:00 - - 10:00-11:30 -
Kisdörgicse 9:15-9:45 - - - -
Vászoly 10:00-11:30 - - 11:45-13:15 -
Balatonszőlős 11:45-13:15 - - 8:00-9:45 -
Pécsely 13:30-14:30 15:00-17:00 14:00-16:00 13:30-14:30 8:00-10:00

dr. Balla György háziorvos

FENYŐFA VÁSÁR: Balatonakaliban a Pipacs út 5. szám alatt minden fajta 
karácsonyfa, mindenféle méretben kapható. Érdeklődni: 06-70-342-4195 telefon-
számon, vagy egész nap személyesen a helyszínen!

Mag-Tár-Ház
az ünnepekben

Közösségi terünk 
december 22-én, 

a karácsonyi műsor után 
bezár, nyitás január 2., 

csütörtök. (Foglalkozásaink, 
klubjaink is szünetelnek ez 

időszak alatt.)


