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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
HIRdETMÉNY

Hirdetmény településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálatáról. Ezennel értesítem 
a Tisztelt lakosságot, Partnereket, hogy 
Balatonakali Község Önkormányzata 
megindította Balatonakali településren-
dezési eszközeinek (a településfejleszté-
si koncepció, a településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat és melléklete, 
a szabályozási terv) felülvizsgálatára 
vonatkozó eljárását. 

Az eljárás célja, hogy a település-
rendezési eszközök megfeleljenek a 
Magyarország és egyes kiemelt térsé-
geinek területrendezéséről szóló 2018. 
évi CXXXIX. törvény (MaTrT), külö-
nösen az abban foglalt Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési tervével 
meghatározott előírásoknak. Ezzel az 
önkormányzat az MaTrT 93.§ (1) bekez-
désben foglalt kötelezettségét teljesíti. 

Az eljárás a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
meghatározott teljes eljárás keretében 
történik, a lakosság és a Partnerek bevo-
násával. 

A tervek kidolgozása, a lakossági 
és partneri észrevételek, vélemények 
beérkezését követően történik. Kérem 
a Tisztelt lakosságot és a Balatonakali 
Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 4/2019. (IV. 1) számú rende-
letében foglalt Partnereket, amennyiben 
észrevételük, javaslatuk vagy módosítási 
szándékuk van a tervekkel kapcsolatban, 
jelezzék önkormányzatunk felé. 

Az észrevételeket, javaslatokat, 
módosítási igényeket írásban, a polgár-
mesternek címezve kérjük megküldeni 
levélben a 8243 Balatonakali, Kossuth 
L. u. 45. címre, vagy emailen a polgar-
mester@balatonakali.hu címre. 

Kérjük a levélben, emailben az aláb-
biakat szerepeltesse:

– Tárgy: Településrendezési eszközök 
felülvizsgálata,

– a véleményező, javaslattevő nevét, 
– lakhelyét, székhelyét vagy telephe-

lyét,
– a véleményét, javaslatát,

– elérhetőségét (telefon vagy email 
cím). 

Az észrevételek, javaslatok meg-
küldésének határideje: 2021. 07. 15. A 
határidő lejárta után beérkezett észrevé-
teleket, javaslatokat nem áll módunkban 
a felülvizsgálat során figyelembe venni. 

Koncz Imre, polgármester
k

AdóügYI TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt szálláshely-szolgáltatók! A 

Kormány döntése értelmében 2021. júli-
us 1-től megszűnik az idegenforgalmi 
adó mentesség, tehát nem csupán beval-
lani, hanem ismételten be is kell szedni 
azt. Kérem, hogy a kormányrendelet 
értelmében a mentesség előtt megszokott 
módon és rendben az adó beszedéséről 
és bevallásáról gondoskodni szívesked-
jenek adóhatóságunk felé. A félreértések 
elkerülése érdekében javaslom, hogy 
úgy a már megtörtént, mint a jövőbeni 
foglalások esetében az igénybevevőket 
minderről tájékoztassák. 

Dr. Percze Tünde, jegyző
k

VÁLTOZIK A HÁZIORVOS 
RENdELÉSI IdEJE

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Dr. 
Balla György háziorvosunk rendelési 
ideje, jogszabályi változások következ-
tében, figyelembe véve a tisztelt bete-
gek igényeit, a jövőben megváltozik. 
Az 53/2021. (II. 9.) praxisközösségekről 
szóló Kormányrendelet, heti 20 órás pre-
venciós rendelési idő bevezetését várja el 
a doktor úr teljes körzetére való tekintet-
tel. A változás minden települést érint a 
körzetben, mindenhol meghosszabbodik 
a hivatalos rendelési idő. Balatonakali 
esetében 2021. július 15-től az alábbiak 
szerint változik:

Rendelés helye: Balatonakali, Révész 
út 1.

Rendelési ideje: Hétfő: 12.00–14.00. 
Kedd: 8.00–10.30. Szerda: 17.00–19.00. 
Csütörtök: 8.00–10.00 (Tanácsadás 
10.00–11.00). Péntek: 12.00–13.30.

k

Védőnői tájékoztatás
Tisztelt Képviselő-testület! Pécsely 

Védőnői Szolgálat ellátását Janositz 
Erika védőnő helyettesítés formájában 
látta el 2017. július 01-től 2021. január 

31-ig. 2021. február 01-től végzem a kör-
zet ellátását heti 40 órában, mely öt kis-
településből áll. Balatonakali,  Dörgicse, 
Vászoly, Pécsely és Balatonszőlős tele-
pülésekből. Gesztor település Pécsely.

A körzethez kettő óvoda tartozik a 
pécselyi óvoda és a balatonakali óvoda. 
Mind a két oktatási intézménnyel felvet-
tem a kapcsolatot. A körzet részére sike-
rült beszerezni látásvizsgáló könyvet, 
melynek segítségével a gyermekek látás-
vizsgálata könnyebben elvégezhető. Az 
óvoda vezetőkkel egyeztetve a pécselyi 
óvodában már megtörtént a gyermekek 
szűrővizsgálata a balatonakali óvodában 
a szűrővizsgálat 2021. június 24-re van 
tervezve. A körzetben sikerült jó kapcso-
latot kialakítani a gondozott családokkal, 
intézményekkel. Gyermekjóléti munka-
társsal a kapcsolattartás folyamatos. A 
COVID 19 járvány 3. hullámában a 
családok felvilágosításában a megelőzés 
és az esetleges megbetegedés esetén a 
gyógyulás segítésében aktívan rész vet-
tem.

Tanácsadási időpontok a következők: 
Hónap első szerdája: Dörgicse, hónap 
második szerdája: Vászoly, hónap har-
madik szerdája: Balatonakali, hónap 
negyedik szerdája: Balatonszőlős, min-
den héten kedden 8:00–12:00 óráig 
Pécsely. A védőnői körzet létszáma a 
következő (júniusi adatok): csecsemő 
létszám: 14 fő, kisded létszám: 38 fő, 
3–7 éves létszám: 67 fő, összesen 119 fő, 
várandós létszám: 10 fő.

Szentesiné Gergely Mária, védőnő
k

PÁLYÁZATI INFORMÁcIóK
Önkormányzatunk az elmúlt félév-

ben komoly erőfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy településünk tovább 
gyarapodjon, és az ehhez szükséges for-
rások előteremtése terén keményen dol-
gozott. Valóban kemény munkát jelentett 
az elmúlt időszak, és kemény munkát 
jelent ebben a pillanatban is azon kol-
légák számára, akik ezen a területen 
dolgoznak. Mint arról már tájékoztattam 
a tisztelt lakosságot, február közepén 
Ihász Csilla kolléganőnket, akinek mun-
kaideje felét a pályázati ügyek kezelése 
tette ki „elcsalta” a Nemzeti Művelődési 
Intézet Veszprém Megyei Kirendeltsége. 
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A programszervezői munkáját Sövény 
Gergő vette át, amint láthatjuk igen 
szép eredményekkel, a pályázati munka 
pedig azokra maradt, akik azelőtt is részt 
vettek a munka más területein (pénzügy, 
műszaki terület) Tulman Renátára és 
jómagamra. Úgy érzem ez idáig sikerült 
jól teljesítenünk, de nincs lehetőség és 
több munkaidő arra, hogy ezt tovább 
feszítsük. Az elmúlt időszakban több 
jelentős pályázatot adtunk be kis lét-
számú csapatunkkal, a teljesség igénye 
nélkül az alábbi területeken:

Magyar Falu Programban három 
területen pályáztunk: 

– Út és híd, kerékpárforgalmi létesít-
mény építése/felújítása alprogramhoz a 
Pántlika utca és a Kutirét utca felújítá-
sára, 33.182.591,- Ft értékben, 100% -os 
intenzitásra.

– Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése, közösségi terek 
fejlesztése alprogramhoz, könyvtárhely-
ség kialakítására a Művelődési Ház koráb-
bi szolgálati lakásában, 23.951.653,- Ft 
értékben, 100%-os intenzitásra.

– Kommunális eszköz beszerzésre, 
egy új billenőplatós teherautó vásárlásra 
11.011.560,- Ft értékben 100%-os inten-
zitásra.

Más források tekintetében két fon-
tosabb projektet adtunk be:

– TOP-1.2.1-16-VE1 – Társadalmi 
és környezeti szempontból fenntartha-
tó turizmusfejlesztés, Balatonakali hor-
gászcsónak kikötő stég és környezetének 
turisztikai fejlesztése 134.781.150,- Ft 
értékben, 100%-os intenzitás mellett.

– BM pályázat az önkormányzat egyes 
kötelezően ellátandó feladatainak támo-
gatására, a 71-es főút déli részén lévő 
Petőfi és Pacsirta utca közti szakaszon 
lévő járda felújítására, zöldterület tám-
rendszer kialakítására, valamint a Petőfi 
utcai járda felújítására a 71-es főút és a 
Révész út közti részen, 22.961.082,- Ft 
értékben, 75%-os támogatási igényre.

Munkánk első eredményéről kaptunk 
értesítést az EBR pályázati felületen, 
melynek értelmében a BM pályázat 
keretében támogatást ítéltek meg önkor-
mányzatunk számára 17.220.811,- Ft 
mértékben, 5.740.271,- Ft önerő bizto-
sítása mellett. Köszönet a szorgalmas 
kollégáknak, ahol az előbb említett mun-
katársak neve mellett Resze-Teklovics 
Barbara nevét is meg kell említenem. 

Bízunk benne, hogy lesznek még sikeres 
pályázataink a jövőben.

Koncz Imre, polgármester
k

TISZTÍTSUK MEg AZ ORSZÁgOT 
KAMERÁS 

PÁLYÁZATMEgVALóSULÁS

Tisztítsuk meg az országot! #tisztit-
sukmegazorszagot #tmop #innovacioes-
technologiaiminiszterium.

2021. május 31-ével lezárult Bala-
tonakali Község Önkormányzatának 
„Tisztítsuk meg az országot!” pályázati 
projektje.  A program során három új 
kamera került telepítésre a település kül-
területén, az illegális hulladék lerakás 
megelőzésének érdekében. Az ingatlan-
védelmi rendszerek kialakítása mellett a 
lakosság szemléletformálására is kiemelt 
figyelem fordult. Szemétgyűjtési akció, 
valamint a támogatásról, a projekt álla-
potáról szóló tájékoztatások kerültek 
nyilvánosságra elsősorban a helyben 
szokásos módszerekkel.  

A projekt során mintegy 6 m3, 340 
kg mennyiségű illegális hulladék került 
elszállításra, összegyűjtésre. A teljes pro-
jekt költsége 6,177,909 forint, mely az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatása révén és az IFKA Közhasznú 
Nonprofit Kft. lebonyolítása által való-
sult meg. 

k
cÉLEgYENESbEN

Tisztelt Akali Lakosok, Kedves 
Olvasók! Igen sok idő eltelt a Kutor 
programról szóló híradásom óta, senki 
nem gondolta, hogy milyen idők elé 
nézünk. A járványhelyzet miatt nem volt 
alkalom személyes konzultációra, ügyin-
tézésre, most azonban örömmel számo-
lok be az alábbiakról.

A veszélyhelyzet idején a képvise-
lő-testület hatáskörében a polgármester 
hozta meg a szükséges döntéseket, így 
többek között most májusban sor került 
az alapítvánnyal kapcsolatos határozat 
meghozatalára is. 

A Lajos bátyánk által konkrétan meg-
fogalmazott célok érdekében önkor-
mányzatra hagyományozott vagyon 
és hagyaték végrendeleti végrehajtó-
jaként megalapítottam a Balatonakali 
Gyermekekért Alapítványt, amelynek 
bejegyzése a Veszprémi Törvényszéken 
folyamatban van. Felkértem az alábbi 
személyeket a kuratóriumi tisztség ellá-
tására, akik ezt elvállalták, így a bejegy-
zés utáni első kuratóriumi ülésen már 
meghatározhatóak lesznek a rövid és 
hosszú távú feladatok és teendők is. Az 
alapító okiratot – bejegyzést követően 
–  a honlapon is olvashatják. 

A kuratórium összetétele a követ-
kező:

A mindenkori óvoda vezető – jelenleg 
Sárándiné Németh Hajnalka.

A mindenkori alpolgármester – 
Jelenleg Tóth László.

A község egyik tiszteleti polgára – 
Hudák Józsefné.

Az alapítvány képviseletét ellátja a 
kuratórium elnöke: Sövény Gergő. A 
kuratóriumnak magam is tagja vagyok.

Az alapítvány működésével kapcsola-
tos minden eseményt, a vagyon felhasz-
nálás ütemét és részleteit megosztjuk a 
nyilvánossággal, sőt (ahogyan már ezt 
korábban is meghirdettem) várjuk, hogy 
ötleteikkel önök is segítsék az akali 
gyermekek és ifjúság épülését szolgáló 
programok megvalósítását.

Mindannyiunknak sok erőt és jó 
egészséget kívánok a célok megvalósí-
tásához!

Dr. Palásthy Julianna
k

bIcIKLIJAVÍTó PONT ÁTAdÁS

2021. május 28-án, pénteken 10:00 
órakor került átadásra a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság szervezésében és 
Balatonakali Község Önkormányzatának 
telepítése révén megvalósult biciklijaví-
tó pont. A hiánypótló kezdeményezés 
lévén létrejött állomás a 71-es számú 
főút és a Dörgicsei út kereszteződés-
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ében, közvetlenül a kerékpáros út mellett 
kapott helyet.

k
SZEZONINdÍTÁS 

A MANdULAVIRÁg STRANdON

Az igen csak szeszélyes tavasz után 
szinte átmenet nélkül köszöntött be a 
nyári hőség, így már a nyitástól kezd-
ve szép számmal látogatják strandunkat 
kedves vendégeink!

Akik az év elejétől követték a változá-
sokat, elismeréssel adóznak kollégáink 

munkája láttán. Sok újdonsággal szol-
gálhatunk az idei évben, megújult pla-
tánsorral övezett, árnyas központi sétá-
nyunk, színesebb, hívogatóbb játszóteret 
kaptak az apróságok, új, dinamikusabb 
gasztronómiai egységek szolgálják ki 
vendégeink igényeit. Nem csak látvány-
ként hatnak újszerűen, de a kínálat is 
szélesedett általuk! 

Akik már fogyasztottak náluk, mind 
elismerően nyilatkoztak, dicsérve mind 
az újdonságokat, mind a már jól megszo-
kott minőségben, de eddig más helyen 
fellelhető finomságokat. 

Örömmel üdvözölték a lehetőséget, 
hogy a strand minden területén kapható 
harapnivaló. 

Mind a Naprabár, mind a CAFAT és 
az Akali the Bar jól teljesített az indu-
láskor, a jövőben is sok sikert kívánunk 
munkájukhoz! 

Az új gyep is osztatlan sikert aratott, a 
büfé előtti területet is pihenésre használ-
hatják már vendégeink!

A vízimentés biztonságát egy látvá-
nyos figyelőtorony segíti, a már működő 
gyakorlat szerint igen nagy segítség. 
Július elejére várjuk a már beharango-
zott vízi kalandpark telepítését, még több 
szórakozást kínálva a családok részére. 

A már megszokott szolgáltatások, a 
vízieszköz kölcsönzés, a felújított csúsz-
da, az ugráló nyújtotta szórakozás sok 
vendéget vonz strandunkra.

Július első hétvégéjétől a Mozdulj 
Balaton sportversenyei várják a mozgás-
ra vágyó, aktivitást kedvelő vendégeket. 

Bízunk benne, hogy a korlátozások 
enyhítése sokak számára lehetővé teszi 
a strandolást, és idén is Balatonakalit 
választják!

Kovács Ágnes, strandgondnok

Azt, hogy megérkeztünk a települé-
sünket évről-évre megérintő és egyben 
sokaknak jövedelmet jelentő nyári fősze-
zonhoz, arról tudhatjuk, hogy egyre több 
az ingerült, türelmetlen ember. Pedig 
alapvetően azt gondolom, hogy boldog-
nak kell lennünk, hisz túl vagyunk egy 
nehéz időszakon. Mehetünk pihenni, 
nyaralni! Persze vannak köztünk olya-
nok is, akik nem mehetnek pihenni, hisz 
pont most van számukra a legnagyobb 
munka. Sokan szerencsére ők is bol-
dogok, hisz a sok munka árán jövede-
lemhez tudnak jutni, amiből eltartják 
családjaikat, felkészülnek a vendégben 
szegényebb időszakra. Nagyon sokan 
vannak azok, akik Balatonakaliban azért 
dolgoznak, hogy kiszolgálják azokat, 

akiknek szerencsére ilyenkor jobban 
kijut a pihenésből. Mindannyian hozzá 
tudunk járulni ahhoz, hogy nekik is 
könnyebb legyen a munka. Fontos, hogy 
jó kedvvel, egészségben, mosolyogva 
fogadják a vendégeket a „dolgozók”, 
hisz minden vendég és mi magunk is 
erre vágyunk. 

Örülünk, ha mosolyog a boltban az 
eladó, az étteremben a pincér, a postás, 
az áruszállító, a szállásadó, a stran-
di dolgozó, és 38 fokban füvet vágó 
kertész. Nagyon is sokat tudunk hoz-
zátenni a település működéséhez, ha 
türelmesek vagyunk velük. Az is jól esik 
nekik, ha megállunk egy pillanatra, és 
azt mondjuk: Köszönöm! Hisz még ha 
nem is érnek oda mindenhova időben, 

mert igencsak kevesen vannak, és ha 
lehet is hibát találni a munkájukban, 
akkor is értünk dolgoznak, nem túl sok 
pénzért, becsülettel. A magam részéről 
én KÖSZÖNÖM, és minden elismeré-
sem nekik! 

Kérem kövessék példámat, legyenek 
toleránsak minden, a nyári kényelmün-
ket szolgáló dolgozóval. Ne ébredjen 
senki úgy, hogy a hibákat keresse mások 
munkájában! 

Sokkal inkább vegyen erőt magán, és 
nyugodtan engedje ki a száján azt a rövid 
mondatot: KÖSZÖNÖM!

Ha mind többen teszünk így, akkor 
még egy érvvel több lesz, amiért érde-
mes Balatonakaliban élni, nyaralni.

Koncz Imre, polgármester

Türelem és tolerancia

VAKáCIó
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a 
nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Andók Veronika 

BALAToN-PARToN
Balatonparton a
nádi világban
megbújtam egyszer
s csuda szépet láttam
bóbitás nádon
nádi veréb fészket
sás bokor alján
kis vízicsibéket.

Vad ruca moccant
topogott a vízre
barna liléit
vízi útra vitte

senki se látta
csak magam csodáltam
ott a víz partján
még sokáig álltam.

Játszott a nádas
széllel és derűvel
s hazaindultam
nádi hegedűvel.

            Nagy László

KáNIKuLA
Szikrázó az égbolt
aranyfüst a lég,

eltörpül láng-űrben a
tarka vidék.
Olvadtan a tarló
hullámzik, remeg,
domb fölött utaznak
izzó gyöngyszemek.
Ragyogó kékségen
sötét pihe-szál:
óriás magányban
egy pacsirta száll.

Weöres Sándor

Nyári vers rovat
Sokunk kedvenc évszaka a nyár, főleg itt a Balaton partján, melynek önfeledt szépségét talán nem is lehetne ezeknél 

a versekben foglalt gondolatoknál találóbban megfogalmazni:
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óvodánk a TOP-1.4.1.-2016 pályázati 
projekt keretében közel 69 millió forint 
támogatási összeget kapott az intézmény 
felújítására. Az évek múlásával többek-
ben szűnni látszott a remény a kedve-
ző pályázati elbírálást illetően, hiszen 
majdnem 4 évet kellett várni e pozitív 
végeredményre. 

Ez miatt önkormányzati forrásból a 
halaszthatatlan beruházások korábban 
sorra kerültek (udvari játszóvár, vonat, 
öltözőszekrények, csoportszobai gyer-
mek asztalok, székek). Az elnyert pénz-
forrás tényleges felhasználása az épület 
külső-belső felújítására, kültéri fejlesz-
tésekre (új kerítés, járda, sportpálya 
bicikliúttal, virágos és veteményeskert, 
öntözőrendszer), valamint eszközbeszer-
zések megvalósítására szolgált. 

A kivitelezési munkálatok miatt 2020. 
november 30-tól 2021. június 21-ig a 
Művelődési Házban éltük mindennap-
jainkat, figyelve a kicsik mindennemű 
szükségleteinek kielégítésére. A napi 
játékot, mozgást, pihenést, étkezést 
kényelmes, tágas körülmények között 
biztosítottuk a járványügyi szabályok 
szigorú betartásával. 

A gyerekek mozgásigényének kielé-
gítését, mozgáskultúrájuk fejlődését a 
szomszédban levő játszótér nagyban 
segítette. 

A nevelési év végén rendezett jó han-
gulatú ballagási ünnepségünket a sza-
badtéri színpadon szerveztük, melynek 
sikeréhez technikai munkájuk hozzáadá-
sával Tilesch Attila és Sövény Gergő is 
hozzájárultak. Segítségüket köszönjük 
szépen!

Hasonlóan köszönet jár Mészáros 
Géza és csapatának, akik nélkül a zavar-
talan költözködés nem valósult volna 
meg, illetve kolléganőimnek is az 1-1 
hetes kitartó takarítási, rakodási munká-
latok miatt.

Az új oviba lelkesen, izgalommal 
érkeztek a kicsik. Számukra a leglátvá-
nyosabb változást a teljesen felújított, 
átalakított mosdóhelyiség használata 
jelentette. 

A hatalmas, füves sportpályán a lab-
daprogram keretében elnyert új mezek-
ben, különleges labdákkal játszott 
„mérkőzések”, és a minden korosztály 
igényét kielégítő új „járgányokkal” kör-
bejárható bicikliút kipróbálása, kitartó 

edzést, vidám perceket és együtt játszást 
biztosít óvodásainknak.

Meglévő és folyamatban lévő eszköz-
beszerzésünk megvalósításánál elsőd-
leges szempont gyermekeink minél 
többoldalú képességfejlesztése, minden-
napjaink tartalmas, élménydús megélé-
se!

Végezetül köszönjük az Önkormány-
zat mindazon dolgozóinak munkáját, 
akik bármilyen módon segítették e beru-
házás megvalósulását.

Sárándiné Németh Hajnalka, 
vezető óvónő

A megvalósult álom

Strandkönyvtár 
és játszóház 
nyitva tartás

Július 1-től augusztus 22-ig. 
Könyvkölcsönzés, hírlapolvasó, kéz-
műves foglalkozások, naponta 12-18 
óráig. A játszóház és strandkönyvtár 
térítésmentesen vehető igénybe!

Támogatóink:
Balatonakali Község Önkormány-

zata,
Balatonakali Községi Könyvtár,
Információ: Konczné Rédling 

Anikó. Tel.: 30/305-1188
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A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz 
részt a véradásszervezésben. Éves szin-
ten közel 13000 véradóeseményt szerve-
zünk. A biztonságos vérellátáshoz évente 
420-450 ezer egység vérre van szükség, 
ami azt jelenti, hogy évente közel fél-
millió önkéntes nyújtja karját véradás-
ra. 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 vér-
adás fontosságának népszerűsítésében, 
a lakosság véradásra buzdításában nagy 
szerepük van, alkalmanként 20-30 fő 
jelentkezik véradásra.

2021. május 8-án került sor a követ-
kező véradóeseményre, 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, nyújtotta karját 
segítségre önzetlenül! Véradásával hoz-
zájárult emberi életek megmentéséhez, 

adományával, a vérével esélyt adott az 
élethez, reményt a beteg embertársa-
inknak a gyógyulásra. Önzetlen csele-
kedetével példát mutatva a családja és 
lakóközössége körében is, hiszen a párja 
Antal Zsuzsa is 30. alkalommal nyújtotta 
karját segítségre. Áron fia szintén jelent-
kezett már véradásra, követve a szülői 
példát.

Minden véradónak, de kiemelve 
ünnepeltünket, köszönettel tartozunk 
nekik elhivatottságukért, felelősségvál-
lalásukért és önzetlen cselekedetükért a 
véradásért!

Libisch Éva, 
megyei véradásszervező koordinátor, 

Balatonfüred területi vezető

Csendes Hőst köszöntünk!

A véreddel életet menthetsz! Nyáron 
is! – TE ADOD? A nyári hónapokban, 
a szabadságolások és az oktatási szünet 
idején hagyományosan csökken a vér-
adási aktivitás. A megfelelő vérkészlet 
biztosításához azonban ilyenkor is napi 
legalább 1600-1800 véradó megjelené-
sére van szükség az országban. Hazánk 
legnagyobb humanitárius szervezete 
ezért július 5. és szeptember 1. között 
egy különleges tájékoztató kampánnyal 
hívja fel a figyelmet az önkéntesség és a 
segítségnyújtás fontosságára. 

„A megfelelő véradószám mindany-
nyiunk felelőssége. Az enyém, a tiéd, 
a miénk. Nemegy nyűg, hanem egy jó 
program, ami után jobban érzed magad. 
Nem kell hozzá se alkalom, se indok, 
egyszerűen részt kell venni.”

Ez az üzenet áll a középpontjában a 

„A véreddel életet menthetsz! Nyáron is! 
– TE ADOD?” című kampánynak, mely-
nek keretében a Magyar Vöröskereszt a 
közösségi médiában buzdít véradásra. 
A kiszállásos véradóesemények legna-
gyobb hazai szervezője arra szeretné fel-
hívni a figyelmet, hogy a véradás nyáron 
is az egyik legegyszerűbb és legnagysze-
rűbb módja a segítségnyújtásnak. 

A következő hetekben a Facebookon 
és Instagramon a legalapvetőbb tényeket 
és tudnivalókat osztják meg véradásról, 
letisztult és közérthető formában. A cél 
az, hogy minél többen látogassanak el a 
szervezet weboldalára és ott a véradási 
helyszínkereső (www.voroskereszt.hu/
veradas) segítségével válasszanak egy 
számukra megfelelő véradóeseményt, 
majd menjenek el önkéntesen segíteni, 
azaz vért adni.

Bárki adhat vért, aki egészségesnek 
érzi magát, és elmúlt már tizennyolc 
éves, de még nem töltötte be a hatvan-
ötödik életévét. 

A véradások az Országos Vérellátó 
Szolgálat szigorú szakmai előírásainak 
köszönhetően jelenleg is biztonságosan 
és zavartalanul látogathatók. 

Fontos, hogy a véradásra indulók 
fogyasszanak megfelelő mennyiségű 
ételt és folyadékot, valamint vigyenek 
magukkal személyi igazolványt, lakcím-
kártyát és TAJ kártyát.

A következő véradás időpontja Bala-
tonakaliban: 2021. augusztus 4. – Mag-
tár ház.

Libisch Éva, 
megyei véradásszervező koordinátor, 

Balatonfüred területi vezető

Véradás – Sajtóközlemény

Motoros 
megemlékezés

2021. június 18-án a déli órák-
ban Alsóörsről több 100 Harley 
Davidsonból álló konvoj indult 
Balatonakaliba Dobai Attila veze-

tésével, hogy tiszteletüket tegyék 
a tragikus balesetben elhunyt bará-
tokról. A 71-es mellett lévő emlék-
műnél 1-1 szál rózsával és néhány 
gondolattal emlékeztek meg a moto-
rosokról, akiket soha nem felednek.

Simon Tímea

balatonakali 
lelkes segítői 

hozzájárultak 
a szép és tiszta 
környezetért

2021.május 8-án fiata-
lok és idősek gyűltek össze, 

hogy együttes erővel tegyenek 
mindenkiért, de főleg a kör-
nyezetükért. Csapatok indul-
tak el különböző váltásban 
Balatonakali térségében. Az 
egyik csapat Fövenyes irányá-
ba indult el a 71-es mentén. 
Másik csapat a Mandulacsárda 
mellett, majd a harmadik csapat 

Zánka fele indult el. Több pla-
tónyi szemét került elő, vala-
mint gyűlt össze. Bízunk abban, 
hogy nem termelődik újra, és 
végleg eltűnik térségünkből, 
mert óvnunk és védenünk kell 
környezetünket! Mindenkinek 
köszönjük a részvételt! 

Bóday Laura
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Évekkel ezelőtt Tiszakécskén nyaral-
tunk, és kirándultunk a Tisza-holtághoz. 
Szép volt a „szőke Tisza”, de sok érde-
keset nem láttunk. Később a hírekben 
olvastam,  hogy Lezsák Sándor ala-
pítványt hozott létre és megálmodta, 
megalkotta Lakitelken a Népművelési 
Főiskolát. Amikor meghallottam, hogy 
kirándulást szerveznek Lakitelekre 
örömmel jelentkeztem. 

A változás óriási. 2020 októberben 
felavatták az alapítvány segítségével 
elkészült Nemzeti Művelődési Intézetet. 
Lezsák Sándor, az alapítvány elnöke 
hangsúlyozta, ennek az épületnek szol-
gálnia kell a magyar kultúra szent ügyét. 
Az alapítvány ügyvezetője hangsúlyoz-
ta, a magyar nemzetközösségben él, s ez 
jövőjének záloga. 

Az impozáns épület láttán feledtük a 
hajnali indulást, a Balaton-parttól eltelt 
hosszú utat. Megérkezésünk első prog-

ramja a helyi kempingben felállított 400 
fős cirkuszsátorban volt. A békéscsabai 
színészek előadásában láthattunk egy 
olasz vígjátékot. Hajnalban, délben, este 
címmel egy vidám szerelmi történetet 
láttunk... A sátor teljesen megtelt. 

A programunk elég szoros volt. 12 
órától a Nemzeti Művelődési Intézet 
által felállított rendezvénysátorban ebé-
deltünk. Nagyon finom székelykáposzta 
és almás-meggyes részes volt.

Ebéd után Ihász Csilla vezetésével 
körbejártuk az eddig csak kívülről meg-
csodált Nemzeti Művelődési Intézetet. 
Az állami közfeladatot végző országos 
központ területi közművelődési, társada-
lomfejlesztési szakmai szolgáltatásokat 
végez. Megyei igazgatóságával mód-
szertani segítséget, a minta programban 
való részvételt biztosít közösségek szá-
mára. E programjaival az intézet társa-
dalmi jelentőségű tevékenységet végez. 

Az Intézet fontos feladata, hogy a közös-
ségeket képessé tegye saját értékeink 
felismerése, lehetőségek kiaknázására.

Egy frissítő kávé elfogyasztása után 
séta következett a Hungarikum Ligete, 
30 milliárdból épülő, 27 hektárt magá-
ba ölelő liget, még nincs teljesen kész. 
Készül a magyar borok háza, szállodák 
épülnek, jurták, szabadidőpark, kispá-
lyás foci, sakkozási lehetőség, fürdés a 
gyógy- és strandfürdőben, mely Lezsák 
Sándor feleségének nevéből a Gabriella 
nevet kapta. Minden, ami ebben a liget-
ben található egy-egy Hungarikumhoz 
kapcsolódik. Büszkeség tölt el mennyi- 
mennyi értéke van kis nemzetünknek. 
Sok emberben megfogalmazódott, ide 
a teljes befejezés után újból el kell láto-
gatni. Köszönjük a szervezőknek, hogy 
részt vehettünk ezen a csodás kirándu-
láson.

Hegedüs Dezsőné

Kirándulás Lakitelekre
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Tudtad-e?
2021. június 19-én gördült be Ba- 

latonfüred vasútállomásra az első 
Budapestről érkező villany hajtotta 
vonat, melyet ünnepélyes keretek között 
adtak át az utasforgalomnak.

Az elegáns, környezetbarát szerel-
vény láttán nem is gondolnánk, hogy 
a Balaton déli partjának több évtize-
des előnye van a vasút fejlesztésének 
köszönhetően. Az 1860-as években 
ugyanis csak a déli parton épült meg a 
vasút, ami az ottani kereskedelem, az 
utasforgalom, valamint a fürdőélet meg-
élénkülését eredményezte. A Balaton 
északi partja azonban kihasználatlanul 
hevert. A szállítási nehézségek miatt a 
megtermett kitűnő borok értékesítése 
is akadályoztatva volt, nem beszélve a 
közlekedési nehézségekről.

Hosszú évek teltek el, míg az észa-
ki parti vasút megálmodóinak terveiből 
valóság lett. Az állam pénz hiányában 
segíteni nem tudott. Az 1904-ben meg-

alakult Balatoni Szövetség kezdeménye-
zésére a Balaton-parti és háttértelepülé-
sek gyűjtést rendeztek.1906. július 22-én 
népes delegáció vonult fel Budapestre, 
hogy küzdjenek a Balaton északi part-
ján futó vasútért. Ennek eredménye-
ként 1907. február 14-én kihirdették 
a vasút építésének kezdetét, és 1909. 
július 8-án át is adták a forgalomnak. 
Ez a „rövid” idő dicséretes teljesítmény 
volt abban az időben. Míg a három 
Dörgicse 8500 koronát, Balatonudvari, 
Örvényes 2000-2000 koronát gyűjtött, 
Akali nem szerepel az adományozók 
között. Ez lehet a magyarázat arra, hogy 
miért Alsódörgicse–Akali lett az állomás 
neve, ami a későbbiekben többször is 
módosult.

1954. május 1-től Dörgicse–Ba-
latonakali, 1960. május 29-től Bala-
tonakali–Dörgicse olvasható a névtáb-
lán. Akaliban 1909. július 9-én 9 óra15 
perckor állt meg a legelső személyvonat. 
Az első időszakban feltételes megálló 
volt, vagyis csak akkor állt meg a vonat, 

ha fel-, ill. leszálló volt. A vonatokat gőz-
mozdonyok húzták, fekete füsttel borítva 
be eget-földet. Hosszú évtizedek után 
jelentek csak meg a dízel mozdonyok.

Aki szeretne egy kis időutazás része-
se lenni, a MáV jóvoltából megteheti, 
hiszen a nyár folyamán két hétvége is 
retro hétvége lesz. Az első július 9-11, 
a második augusztus 6-8. utazhatunk 
a korabeli mozdonyok húzta múltidéző 
vonatokon, az eredeti állapot szerint fel-
újított járműveken (pl. lehúzható ablak, 
régi fülkék), vagy megkóstolhatjuk az 
utasellátó étkezőkocsi korszakra jellem-
ző finomságait. Kellemes retro utazást 
kívánok!

Hogy Akaliba mikor ér el a villany-
vonat? A fejlesztés második üteme a 
közeljövőben a Balatonfüred–Tapolca–
Keszthely vasútvonal lesz, ekkor már 
itt is megjelennek a korszerű, légkon-
dicionált, környezetkímélő, és reméljük 
csendesebb villanyvonatok.

Hudák Józsefné
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Javában tart a nyár, mely a gyógy-
növények gyűjtésének igazi szezonja. 
Szinte felsorolni is nehéz, olyan sok 
gyógynövény terem közvetlen kör-
nyezetünkben erdő szélén, mezőn, 
réteken, de akár saját kertünkben is 
termeszthetjük.

Már júniusban megkezdhettük a 
begyűjtést, hiszen virágzott az akác, 
apróbojtorján, bodza, ezerjófű, men-
ta, körömvirág, levendula stb. Ezeket 
friss állapotában, vagy szárítva is 
fogyaszthatjuk. A gyógynövény sze-
désének vannak íratlan szabályai, 
melyeket illik betartani. Vigyünk 
magunkkal éles kést, ollót, ezekkel 
szedjük le a növény levelét, virágját, 
esetleg gyökerét. Persze csak mód-
jával, hogy ne taroljuk le az egész 
területet. Forgalmas utak közelében 
is találhatunk, de azokat nem érde-
mes begyűjteni.

Nagyon sok gyógynövény fűszer-
növény is egyben, melyek lehetnek 
egynyáriak vagy évelők. A kertbará-
tok készíthetnek fűszerkertet konyha-
kertben, magaságyásban, vagy hely 
hiányában, cserépben is nevelhetők. 
Fűszernövényként tekinthetünk a 
kaporra, bazsalikomra, kakukkfűre, 
körömvirágra, sarkantyúvirágra, ore-
gánóra, citromfűre, levendulára.

Itt Akaliban sokak kertjében látom 

a citromfüvet, hiszen igen közked-
velt gyógy- és fűszernövény. Levelét 
megdörzsölve kellemes citromillatot 
áraszt. Limonádék, gyümölcslevesek, 
saláták ízesítője is lehet. Ismert nyug-
tató hatása, alvászavarok kezelésére 
is fogyaszthatjuk.

Talán furcsán hangzik, de forró 
nyári napokon hűsít egy forró men-
ta tea. A növény gyorsan terjeszke-
dik a kertben, vigyázni kell vele. 
Illóolajával csökkenthető a fejfájás, 
ha a problémás területet bemasszí-
rozzuk vele.

Talán épp, mikor a kedves olvasó 
e sorokat olvassa, virágzik a leven-
dula, mely igen divatos lett az utóbbi 
években. Főleg illóolajáért termesz-

tik, melynek nyugtató, fertőtlenítő, 
gyulladáscsökkentő, emésztést ser-
kentő hatása ismert. Illata miatt par-
fümök, kozmetikumok alkotórészévé 
vált, de ételek fűszerezésére is egyre 
inkább használják, szörpök, fagyik, 
sütemények kiváló ízesítője.

A fűszernövények kiváló társai a 
zöldségeknek, ezért az ügyes ker-
tészek alkalmazzák, az ún. növény-
társítást. Úgy ültetik egymás mellé, 
közelébe a növényeket, hogy azok 
segítik, támogatják egymást. A kár-
tevők, kórokozók távoltartásán túl 
odacsalogatják a hasznos, beporzó 
rovarokat is, más fajok pedig meg-
könnyítik a növekedéshez szükséges 
tápanyagok felvételét.

Lássunk néhány példát! A bársony-
virág elűzi a fonalférgeket és a rovar-
kártevőket. A kapor segíti az uborkát 
a csírázásban, és növeli az ellenálló-
képességét, a bazsalikom odavonzza 
a beporzókat, és védi az uborkát a 
lisztharmat ellen. A kakukkfű elri-
asztja a káposztalepke hernyóját és a 
molytetveket. A sarkantyúvirág vonz-
za a ragadozó rovarokat és elriasztja 
a kártevőket. A körömvirág jó a para-
dicsom és a szamóca mellett, mert 
véd a fonalférgek ellen és vonzza a 
hasznos rovarokat.

Ha kedvet kaptak, próbálják ki!  Jó 
kertészkedést, begyűjtést!

-HÉH-

Gyógynövények, fűszernövények ii.
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Rajzpályázatra beküldött képek
Nagyon szépen köszönjük a „Madarak és Fák napja” rajzpályázatra beküldött képeket, gratulálunk a nyerteseknek.

Nagy Izabella, 5 éves

Jánosiné bogdán Eszter, 42 éves

Jánosi Soma, 9 éves

Vári Kovács Szófia, 12,5 éves

Rendhagyó gyereknap
2021. május 30-án gyereknap vette kezdetét. Az éppen aktuális járványügyi szabályok betartása mellett a rendezvényt sajnos 
csak zárt körben, a helyi óvodások részvételével tudtuk megszervezni. Szerencsére, hála a kiváló késő tavaszi időjárásnak, 
az összegyűlt kicsik és nagyok, ragyogó napsütésben vehettek részt a programokon. Délelőtt 10:00 órától Franczia Dániel 
tartott Hangszersimogató foglalkozással egybekötött közös csörömpölést, ahol sok érdekes ütős hangszert ismerhettek meg 

az ovisok, és természetesen ki is próbálhatták őket. A rendezvény második felében, délután 15:00-tól 
Beke Bianka rendőrőrmester és Budai Tibor főtörzszászlós lovasrendőrök tartottak bemutatót a Fék üzletháztól keletre található 

füves területen. Mindkét program igazán nagyszerűen sikeredett, professzionális előadásokat, kiváló szakembereket láthattak 
a helyszínre érkező felnőttek és gyerekek egyaránt. 
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Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről. F. k.: Dr. Szabó Sándor. 
Szerkesztőség, fotók: Sövény Gergő, 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

A Fék ABC ezúton értesíti kedves vásárlóit, hogy 
nyitva tartása változatlan: H-Sz.: 6:00-19:00, 

Vasárnap: 6:00 - 16:00 .A bolt továbbra is vállal 
kiszállítást! (Elsősorban idős és rászoruló emberek 

részére.)
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 minden hónap 2. és 4. vasárnapján, 14 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Születés:
Gratulálunk Kovács Jácint és Kovácsné Csaba Ágnes kisfiához, Bencéhez; 

dr. Ringler Bernát és Ringler-Szabó Irén kisfiához,  Barna Tamáshoz 
és Ujházy Béla és Ujházy-Tóth Beáta kisfiához, Vencelhez! 

Sok örömet, boldogságot kívánunk a családoknak!
Házasságkötés:

Gratulálunk Kerényi Mihály Barnabás és Nagy Flóra, Papp Tibor 
és Balázs Beatrix, Balogh Adrián és Mórocz Kitti, Ónodi Imre György 

és Guzmics Zsuzsanna, Bocskai Tamás és Kozma-Bognár Melinda 
házasságkötéséhez. Sok boldogságot!

Halálozás:
Fájó szívvel búcsúzunk Budai Józsefnétől és dr. Bernáth György Bélánétól, 

nyugodjanak békében!

Hetedhét Mese/Zenefesztivál
A Hetedhét mesefesztivál keretein belül megrendezésre került „Ringató” és „Ovimuzsika” 

előadások nagy sikert arattak a programsorozatban. A Ringató a 0–3 éves korú gyermekekhez 
szólt, melynek célja, hogy a gyermekek művészeti, ezen belül zenei nevelése elkezdődjön, 
már a lehető legkisebb korban, érzékennyé, fogékonnyá váljanak a jó zene, a művészetek 
iránt. Felmerülhet, bennünk a kérdés, miért van jó hatással a zene, a Ringató az egészen pici 
pár hónapos babákra. Összefoglalva így fogalmazhatjuk meg:

1. Mert a stabil anya-gyerek kapcsolat kialakulásában szerepet játszanak az ölbeli játékok
2. Mert a gyermekek saját zenei anyanyelvükkel találkoznak
3. Mert szép értékes dalokkal, élő énekszóval, hangszerjátékkal vesszük körül őket
4. Mert az első közösségi élményeket édesanyjukkal élhetik át
5. Mert zenei képességeik fejlődnek
6. Mert a zenei képességek fejlődése hat az érzelmi intelligenciára, az értelmi képessé-

gek (emlékezet, figyelem, képzelet, kreativitás…) fejlődésére, a beszéd- és a mozgásfejlő- 
désre – is

7. Mert a szülők is átélik a közös éneklés örömét
8. És mert olyan útravalót kapnak, amely egész életükben elkísérik őket: A ZENE SZE-

RETETÉT!
Az Ovimuzsika Zenei együttes az óvodáskorú gyermekeket varázsolja el, a hangszerek 

világába, játékos interaktív formában. Célja, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltse a zene 
szeretete iránt, fogékonnyá váljanak a későbbiekben a hangszeres és énekes zene tanulásra, 
miközben egy értékes zenei programot nyújt a hallgatóság számára. A nyár hátralévő részében 
az alábbi időpontokban találkozhatunk még ezekkel a programokkal: 

Ringató foglalkozások a Mandulavirág strand játszóházánál: 07.21–10:45; 08.01–10:00; 
08.11–10:45; Ovimuzsika koncert: 08.08–16:30 szintén a strandi játszóháznál. 

Várjuk szeretettel a kisebbeket és a nagyobbakat is!


