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Részletes nyári programjainkat
színes mellékletünkben olvashatják!

MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR – Augusztus 19. 20,30

KIÁLLÍTÁSOK július 1–augusztus 20.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ARANY fOKOZATú KITüNTETés 

VARgA IMRéNéNEK

Május 23-án, a Magyar Vöröskereszt 
a devecseri városi könyvtár lovagter-
mében tartotta Vas és Veszprém megyei 
szervezetének világnapi ünnepségét.

Az eseményre Irénke néni is meghí-
vást kapott, ahol a Magyar Vöröskereszt 
Vöröskeresztes munkáért kitüntetés 
arany fokozatát kapta.

„Mindig lehet számítani segítségére, 
lelkiismeretesen ápolja a Vöröskereszt 
hagyományait. Sok éves munkájával 
öregbíti a Vöröskereszt hírnevét. A terü-
leti mozgalmi munkában nélkülözhe-
tetlen segítő. Alapszervezeti titkárként 
elsődlegesnek tekinti a vöröskeresztes 
önkéntesség népszerűsítését, akár vér-
adásokon, akár városi és egyéb ren-
dezvényeken.” –  ezekkel a szavakkal 
köszöntötték Irénke nénit.

Szívből gratulálunk elismeréséhez, 
további jó munkát a Vöröskereszten 
belül és „kívül”, településünk érdek-
ében. Köszönjük aktív munkáját!

Koncz Imre polgármester
k

TENNI VAgY NEM TENNI? 
EZ ITT A KéRdés!

Azt, hogy mi a jó válasz erre a kérdés-
re, nehéz lenne megmondani. Az biztos, 
hogy minden egészséges emberben van 
tettvágy, és ez igaz minden egészséges 
közösségre is. Azért, hogy Balatonakali 
fejlődni tudjon, a mi közösségünk is 
ezen az úton jár. Azaz, igyekszünk tenni 
a legjobb tudásunk szerint.

A településen rengeteg ember dolgo-
zik azon, hogy mire ismét jönnek a túris-
ták egy kicsit megint szebbek legyünk, 
egy kicsivel megint többet tudjunk nyúj-
tani. Miért is tesszük ezt? Nem a saját 
büszkeségünk miatt, hanem azért, hogy 
annak a sok embernek, vállalkozásnak, 
akinek kisebb vagy nagyobb jövedelme 
származik a vendégekből, jobb lehetősé-
geket teremtsünk. Balatonakaliban nem 
kell azon gondolkodnunk, hogy varro-
dát, vágóhidat, vagy ipari összeszerelőt 
telepítsünk, hiszen itt megvan a bevéte-
lek forrása. Mindannyian tudjuk jól, ez 
az idegenforgalom. Nekünk ezért kell 
a fejlesztéseinket részben alárendelni a 
nyári vendégek igényeinek.

Több mint 400 méter hosszúságban 
megújult a strand és a kikötő közti sétány 
burkolata, a pár éve szintén pályázati 
forrásból fejlesztett, akkor halösvénnyé 
keresztelt parti sétányon. Miért is kellett? 
Főként azért, mert keskeny volt, továbbá 
több helyen már javításra is szorult. 
Egy általam igen nagyra becsült helyi, 
kedves ember, több gyermek nagypa-
pája mondta a minap „Így legalább két 
babakocsi elfér egymás mellet és egyik 
sem szorul le arról, ha találkoznak” Az 
igazság ennyire nemesen egyszerű!

Mivel akadnak olyanok is, akik szá-
mára ez nem ennyire tűnik egyszerűnek, 
ezért igyekszem egy kicsit részleteseb-
ben leírni az eseményeket.

Balatonakali Község Önkormányzata 
a harmadik alkalommal adta be a pályá-
zati támogatási kérelmét a Balatoni 
Fejlesztési Tanácshoz, parti sétány fej-
lesztésére, mire végre támogató dön-
tést kaptunk. Jómagam ezen idő alatt 
több alkalommal mentem el egyeztetni 
Siófokra a tanács munkaszervezetéhez 
és több alkalommal kerestem meg sze-
mélyesen is a tanács elnökét. A pályá-
zatíró kollégánk három alkalommal írta 
meg a beadandó dokumentumokat, hisz 
mind a feltételek, mind pedig a műszaki 
tartalom mindhárom alkalommal más 
volt. Minden alkalommal le kellett foly-
tatnom a műszaki egyeztetést, azért, 
hogy a pénzügyes kolléga alapos és tart-
ható pénzügyi tervet tudjon produkálni 
minden alkalommal.

Megszületett a döntés, mely szerint 

több mint 12 millió forint támogatást 
kaptunk a tervezett fejlesztéshez, mely 
nagyságrendileg 50%-os támogatási 
intenzitást jelentett. A két éve tartó pró-
bálkozásokat és előkészítő munkákat 
magunk mögött hagyva, újabb kihívás-
sal nézhettünk szembe. A folyamatosan 
növekvő kivitelezői díjak és anyagkölt-
ségek ismeretében, olyan kivitelező fel-
kutatása, kiválasztása, aki megfizethető 
áron, első osztályú munkát végez és 
nem csak egy év múlva tudja elvállalni a 
munkát. Megugrottuk ezt az akadályt is, 
találtunk kivitelezőt.

Elindultak a munkálatok, még a sze-
gélykövek sem voltak lerakva, és már ott 
is volt az első „varjú”. Éppen az egyik 
képviselőtársammal reggel 7 óra magas-
ságában mentünk a sétányra (aki akkor 
is, mint ahogy mindig teszi, társadalmi 
munkát végzett a köz javára), amikor lát-
tunk egy ismeretlen, furcsa embert, aki 
akkor érkezhetett a reggeli vonattal vala-
ki hívására. Jól gondoltuk, mert másnap 
már közzé adta a véleményét.

Valóban áldozatul esett több fa a kivi-
telezésnek, viszont, ha valaki közkinccsé 
teszi véleményét bármely fórumon is, 
annak ildomos lett volna előtte tájéko-
zódnia. Remélem, csak a rosszmájúak 
gondolják a települési vezetőkről, hogy 
bármit is tesznek szándékosan a köz-
jó ellen. Balatongyörökön a kerékpárút 
kivitelezése során, az út mellett a ter-
mészetvédők nyomására több olyan fát 
meghagytak, amelyeket az ésszerűség és 
a biztonság okán ki kellett volna vágni. 
Később egy vihar során csak a szerencse 
folytán nem követelt életet az akkor 
otthagyott fa, viszont súlyos sérülést 
okozott. Az önkormányzat nem óhajtja 
ennek kockázatát felvállalni.

Mindamellett természetesen már a 
tervezés során gondoltunk arra, hogy a 
szükség szerint kivágott fákat pótolni 
kell. A vállalkozóval megkötött szer-
ződés értelmében új platánfákat kell 
telepíteni a sétányon. Számszerűen 12 
új, földlabdás, túlkoros facsemetét tele-
pítünk az elvesztett nyárfák helyett.

Nagyon bízom benne, hogy amikorra 
minden elkészül, akkor mindenki elége-
dett lesz a sétánnyal, hisz Balatonakaliban 
a Halösvény és a strandi sétány az egyet-
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len igazi sétahely a parton. A felesleges 
kritika helyett azonosulni tudunk a sok 
élettapasztalattal rendelkező nagypapa 
gondolataival!

A strandunk is nagy erővel készül a 
nyári szezonra. Ősszel komoly pályázati 
forrás bevonásával, látványos fejlesz-
téseket hajtottunk végre. Viszont nem 
minden tervezett fejlesztés került be 
a Turisztikai Ügynökség pályázatába. 
Az önkormányzat döntése értelmében, 
további saját források bevonásával, a 
turisztikai főszezonra újabb kivitelezése-
ket rendeltünk meg. Ilyenek voltak, töb-
bek között a hátsó műszaki út és sétány 
teljes kialakítása, az asztalitenisz pálya 
alatti burkolat kialakítása, a gyümölcsö-
ző körüli burkolat bővítése, a teljes han-
gosítás cseréje (oszlopokkal, kábellel, 
hangszórókkal), és a tómeder 10 méteres 
partközeli sávjának kotrása.

Amint az előbbi hosszú és amellett 
nem teljes felsorolásból következik, ez 
komoly feladatot jelentett a strandgond-
nokságnak és a település üzemeltetés-
nek egyaránt. Mindamellett becsületükre 
legyen mondva, derekasan helyt állnak. 
Az önkormányzat annak ismeretében, 
hogy a kivitelezési munkák várhatóan 
belenyúlnak a június hónapba is, előrelá-
tóan csak június közepére határozta meg 
a strand hivatalos nyitva tartását.

Szándékaink szerint a kései nyitás-
sal egy kis „bónuszt” tudtunk adni a 
strandi vállalkozásoknak, akik korábban 
mindig keresték a megoldást arra, hogy 
vendégeik belépőjegy fizetése nélkül 
mehessenek be fogyasztani. Továbbá a 
gazdasági számításaink is azt támasz-
tották alá az elmúlt pár év adatait figye-
lembe véve, hogy a június hónapban 
keletkezett bevétel elmarad a keletkezett 
kiadásokkal szemben. Ha összeadjuk a 
vízimentők, orvosi szolgálat, őrző-védő 
szolgálat, takarító vállalkozó, pénztári 
személyzet bér- és járulék költségeit, 
akkor ott vagyunk, hogy  mindezeket 
napi 100 ezer Ft nem takarja. Előbbiek 
ismeretében, úgy gondolom, mindannyi-
unk számára világos, hogy meggondo-
landó a nyitás időpontja.

Talán azt mondhatjuk, hogy ez jó 
lehet a vendégnek – hisz nem kell fizet-
nie –, mindamellett jó lehet a vállalkozá-
soknak is, hisz nekik pedig a vendégeik 
korlátozás nélkül bejöhetnek fogyasztani 
és vásárolni a már nyitva lévő üzletek-

hez. A jövőre nézve, természetesen a 
nyitás idejét minden évben ezer ténye-
ző befolyásolja, idén így volt ésszerű. 
Legfőképp azért, mert, amint gondo-
lataim elején megjegyeztem, a döntés-
hozóktól elvárható, igyekszünk tenni a 
település fejlődéséért.

Vagy mégsem jó ez mindenkinek? 
Nem szabad bevállalni azokat a fejlesz-
téseket, amelyek a piacon uralkodó kivi-
telezői hiány miatt csak szűkös határidő-
vel tudnak megvalósulni?

Olyan információkat kaptam, hogy 
strandi vendégeink nehezményezik azt, 
hogy miért nem kell belépőjegyet fizet-
ni a pénztárnál. Miért nem üzemel a 
strand teljes szolgáltatással? Fenti infor-
mációkat ezért osztottam meg az újság 
olvasóival, bízva abban, hogy mindenki 
számára kellő magyarázatot ad a megfo-
galmazódott kérdésekre.

Tisztában vagyok azzal, hogy még 
mennyi minden van, amit meg kellene 
tenni. Viszont azt is jól tudom, hogy 
mennyi mindent megtettünk már eddig. 
Talán már megszoktuk, hogy annyi min-
den megszépült, fejlődött, ezáltal egyre 
többre vágyunk. Ez így van rendjén. 
Így aztán ma is az a véleményem, hogy 
inkább tenni kell! Nagyon sok ember 
van köztünk, aki ebben egyetért velem, 
és inkább tesz a mindennapokban. Ne 
vegyük el az ő kedvüket, hisz értünk 
tesz, aki reggel korán kel, hogy szemetet 
szedjen, megöntözzön, virágot gyom-
lál, strandot vagy települést üzemeltet, 
pályázatot ír; vagy döntést hoz.

Valamennyi településünkre látogató-
nak kellemes pihenést, programjainkon 
jó szórakozást, kollégáinknak  és a sze-
zonban dolgozó lakóinknak pedig jó 
munkát, sikeres nyarat!

Koncz Imre polgármester
k

TÁjéKOZTATó sZÁllÁsHElY 
üzemeltetők részére

Balatonakali Község Önkormányzata 
a strandbelépők árának meghatározása 
során, 2017-ben bevezette a idegenfor-
galmi adót megfizetők számára kedvez-
ményes rendszerét. Idén a teljes árú belé-
pőjegy ugyanúgy 600 Ft-ba fog kerülni, 
viszont azok számára, akik igazolni tud-
ják az idegenforgalmi adó befizetését, 
500 Ft-os belépőjegy megvásárlására 
lesz lehetőség. Az igazolás csak egyféle 
módon történhet. Az önkormányzat által 

kiállított kedvezményre jogosító szel-
vénnyel. A szállásadóknak lehetőségük 
van az önkormányzat adós munkatár-
sánál, munkaidőben átvenni a kedvez-
ményre jogosító szelvényeket tartalmazó 
tömböt. A szállásadó annyi szelvényt ad 
ki a vendégének, ahány éjszakára a ven-
dég befizette az idegenforgalmi adót. A 
szelvények egyedi azonosítóval ellátot-
tak. Ettől kezdve a szálláskiadónak csak 
annyi dolga van, hogy az idegenforgal-
mi 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 bir-
tokában van a kedvezményre jogosító 
szelvény, átadja a strandpénztárosnak és 
kéri, hogy számára kedvezményes jegyet 
állítsanak ki. A pénztáros átveszi a szel-
vényt és kiállítja a jegyet, ami ugyanúgy, 
mint a teljes áru jegy, többszöri belépés-
re jogosítja fel tulajdonosát.

Kérjük a tisztelt szállásadókat, hogy 
éljenek a lehetőséggel, hisz a vendégek 
kérni fogják a szelvényt. A strandbejárat-
nál az önkormányzat hirdeti, hogy ilyen 
kedvezményes lehetőség van. Mind a 
szálláskiadónak, mind pedig az önkor-
mányzatnak közös érdeke, hogy a szel-
vény eljusson a vendéghez, aki pedig 
hálás lesz a kedvezményért.

k
közérdekű közlemény

A Magyar Honvédség kijelölt ala-
kulatai nemzetközi szállító repülőgép 
gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet 
részvételével Magyarország légterében. 
2018. június 10-22. között “ETAP-T 18” 
néven.

A végrehajtás során repüléseket hajta-
nak végre nappal és éjszaka. 

A gyakorlat mozzanatai keretében  
sor kerül teher, illetve ejtőernyős dobá-
sokra a kijelölt repülőterekre és terüle-
tekre.

A repüléseket nagyméretű szállító 
repülőgépek hajtják végre a megszokott-
nál alacsonyabb magasságokon.

A feladatok végrehajtása során az 
ország számos területe felett feltűnhet-
nek, amely az átlagtól nagyobb zajha-
tással jár.

A gyakorlat során a repülőeszközök 
bázisául Pápa repülőtér szolgál.
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A Magyar Honvédség és a résztve-

vő nemzetek a vonatkozó jogszabályok 
kereti között arra törekednek, hogy a 
legkisebb mértékben zavarják az állam-
polgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!
k

A sZAbAdTéRI TüZEK 
megelőzésével, 

a szabadban történő 
tűzgyújtással 

KApcsOlATOs TudNIVAlóK
Az enyhébb tavaszi időjárás bekö-

szöntével egyre többen választanak 
szabadtéri programot és tevékenységet, 
ennek során fokozottabb figyelmet kell 
fordítani a szabadban keletkező tüzek 
megelőzésére.

A magyarországi tüzek jelentős száza-
léka emberi tevékenység következtében 
keletkezik, ezért fontos, hogy minden-
ki megismerje és betartsa a szabadban 
történő tűzgyújtás alapvető szabályait. 
A tüzek keletkezéséhez és gyors terje-
déséhez hozzájárulhat a száraz aljnö-
vényzet, avar, és az erős szél is, amit a 
körültekintően végzett szabadban törté-
nő tűzgyújtás előtt figyelembe kell ven-
ni. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt 
feladatként kezelik a vegetáció-tüzek 
megelőzését, az ezzel kapcsolatos figye-
lemfelhívást, tájékoztatást.

A szabadban történő tűzgyújtás elő-
írásait jogszabályok (törvény, kormány-, 
miniszteri, és önkormányzati rendeletek) 
rögzítik.

1. Általában tilos szabad téren égetni, 
kivéve, ha azt jogszabály külön megen-
gedi.

2. Belterületen csak abban az esetben 
lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, 
ha azt önkormányzati rendelet megen-
gedi. Balatonakaliban a 9/2006 (VII. 5.) 
önkormányzati rendelet 14. §-a szabá-
lyozza a hulladékégetést: október 1. és 
május 15. között – vasárnap, ünnepnap 
kivételével – 10 és 16 óra között.

3. Előzetesen engedélyeztetni kell 
a tűzvédelmi hatósággal a külterüle-
ten lévő, lábon álló növényzet, tarló, 
illetve a növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék szabadtéri 
égetését (úgynevezett irányított égetés). 
Külterületen végzett 1-2 m2-en történő 
növényi hulladék égetés nem minősül 
irányított égetésnek.

4. Továbbra is megengedett a kerti 

grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a 
tűz állandó felügyelete mellett.

5. Tűzgyújtási tilalom esetén az érin-
tett területen akkor sem megengedett a 
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogsza-
bály, vagy hatósági döntés megengedi.

6. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tar-
talmazza (184-185. §, 187. §, 221-230. 
§).

7. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági 
engedély hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység tűzvédelmi bírságot vonhat 
maga után.

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabá-
lyok alapján megengedett a következő 
alapvető szabályokat tartsuk be:

a) A szabadban meggyújtott tüzet soha 
ne hagyjuk felügyelet nélkül.

b) Minden esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

c) Mindig legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kézi szerszám.

d) Csak akkora tüzet gyújtsunk, 
amekkorát folyamatosan felügyeletünk 
alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó 
zsarátnokokat elvinni.

e) Tájékozódjunk a várható időjá-
rásról, mert a szél kedvez a tűz gyors 
továbbterjedésének.

f) Erdőben csak a kijelölt helyen 
gyújtsunk tüzet.

g) A tüzet gondosan oltsuk el, hasz-
náljunk vizet, nehogy a szél esetleg 
visszagyújtsa.

Tűzgyújtási tilalmat (foko-
zottan tűzveszélyes időszakot a 
Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági 
Hivatal Erdészeti Igazgatóság a 
Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
egyetértésével rendelhet el.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzek-
kel kapcsolatos további információkért 
keresse fel a BM OKF (www.kataszt-
rofavedleem.hu), illetve a NÉBIH EI 
oldalait (www.erdotuz.hu).

k
KésZül TElEpülésI 

éRTéKTÁRuNK
B a l a t o n a k a l i  K ö z s é g 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyar nemzeti értékekről és a hun-
garikumokról szóló 114/2013. (IV. 
16.) Kormányrendelet 3. § (1) alapján, 
49/2018. (III. 28.) határozatában létre-
hozza a Települési Értéktár Bizottságot.

A bizottság elnöke Törő Balázs, tag-
jai Hudák Józsefné, valamint Pálmüller 
József.

A települési értéktár a települési 
önkormányzat területén fellelhető nem-
zeti értékek adatait tartalmazó gyűjte-
mény. 

Úgy véljük, hogy településünk szá-
mára is elengedhetetlen e gyűjtemény 
megalkotása és közzététele, mind a helyi 
identitás erősítésének, mind a hozzánk 
érkező turisták tájékoztatása szempont-
jából.

Települési értéktárunkba oly, a telepü-
lés gazdasági élete szempontjából is fon-
tos elemek kerülhetnek, mint az „akali 
mandula”, vagy a barátcsuha szőlőfajta 
és a belőle készített helyi bor, melyek 
gasztronómiai unikum voltuk mellett 
igazi hungarikumok, sőt „akalikumok” 
is egyben.

Népi épített örökségünk bemutatása is 
lehetségessé válik az értéktár megalko-
tásával, ami azért is jelentős, mert adott 
épületek – főként a szőlőhegyeinken 
– műemléki védettségük hiányában egy 
átépítéssel bármikor elveszthetik eredeti 
formájukat, karakterüket.

Az értéktár megalkotása, annak ele-
mekkel történő „feltöltése”, nem kizáró-
lag a bizottság tagjainak önként vállalt 
feladata. A munkában bárki részt vehet, 
javaslatot tehet településünk közigazga-
tási határain belül található természeti 
vagy ember alkotta, épített, illetve szel-
lemi kulturális jelenségeinek értéktárba 
történő felvételére.

A megalkotott értéktár tartalmának 
elfogadása a képviselő-testület feladata. 
Az értéktár tartalmilag nem állandó, az 
bármikor bővíthető, vagy adott esetben 
onnan ki is kerülhetnek adott elemek. 
Ennek ellenére a bizottság célja, hogy a 
vélhetően jövő tavaszra elkészülő érték-
tárat ne csak a település honlapján tegye 
közzé, hanem nyomtatott kiadásban is 
megjelentesse.

k
pÁlYÁZATI HÍREK

A Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
által kiírt, első világháborús emlékmű-
vek rendbetételét támogató pályázatra 
benyújtott pályamunkánkat a kiíró – 
sajnálatunkra – forráshiányra hivatkoz-
va nem támogatja. Ennek ellenére ter-
mészetesen az önkormányzat igyekszik 
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saját költségén az emlékművet minél 
hamarabb renoválni, környezetét rendbe 
tenni.

A Hermann Ottó Intézet által meg-
hirdetett, „zártkerti besorolású föld-
részletek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatására” elnevezésű, 
röviden „Tanya és Zártkert” pályázat-
ként emlegetett kiírásra Balatonakali 
Község Önkormányzata is beadta pályá-
zati anyagát, mely pályaművünk forrás-
hiányra hivatkozva elutasításra került.

T. B.
k

sZEMéTsZÁllÍTÁs
lakossági hulladékszálítás, szelektív 

hulladékgyűjtés
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. Balatonakali Községben 
is folytatja a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtést az állandó lakosok részé-
re.

Begyűjtési időpontok: minden hónap 
harmadik hét kedd, 2018. június 19, júli-
us 17, augusztus 21.

Kérjük, hogy a szelektív hulladékot 
tartalmazó edényt, a fenti időpontokban 
– a kommunális hulladékgyűjtő edény-
hez hasonlóan – reggel 7 óráig helyezze 
ki az ingatlan előtti közterületre, ahon-
nan 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 önkormány-
zat épületében – kossuth u. 45. – vehe-
tők át (6 db zsák) 2018. 04. 27-én aktív 
szemétszállítási szerződéssel rendelke-
ző ingatlantulajdonosok).

Az üveg hulladékot kérjük a további-
akban is a Kossuth u. 43 sz. alatti gyűj-
tőkonténerbe vigye el!

A lakossági hulladék szállítás a nyári 
szezonban szombatonként történik.

k
AKAlI TV

Az Akali Televízió elmúlt 14 évé-
nek talán legjelentősebb változása zaj-
lott le április közepén. A kábelszolgál-
tató konstruktív hozzáállásának és az 
önkormányzat anyagi támogatásának 
köszönhetően műsoraink immár a digi-
tális csatornák között, HD-ben láthatóak. 
Óriási minőségi változás ez a „hangyás”, 
„lebegő”, elmosódott analóg műsorszó-

ráshoz képest. Akinek a PR-TELEKOM 
kábelszolgáltatóval van szerződése, az a 
digitális csatornák között a 130 MHz-en 
találja meg az Akali Televíziót. Az újabb 
„lapos” televíziók automata hangolás 
esetén a 155-ös programhelyre helyezik 
az adót. Természetesen kézi hangolás-
sal bármelyik, akár az 1-es csatornára 
is beállítható az Akali Tv. (A régebbi 
„lapos”, illetve képcsöves televíziókkal 
csak beltéri használata esetén láthatóak 
a digitális adók.)

Az elmúlt 1 év másik fontos válto-
zása volt a műsorrend. A legnagyobb 
különbség az, hogy a szerdai két órás 
saját készítésű műsort kettő egy órásra 
cseréltük, melyeket szerdán és vasár-
nap láthatnak. Ezeknek van délelőtti és 
esti ismétlése is. A Füred Tv Híradóját 
pedig kedden délelőtt és este nézhetik 
meg. Tulajdonképpen szombat kivéte-
lével minden nap van adásunk. A nyári 
hónapokban az esti műsorok 20 órakor, 
szeptember 1-től május 31-ig 18 órakor 
kezdődnek. A műsorrend tehát a követ-
kező:

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 ismét-

lése.
Vasárnap 20 óra: saját készítésű 

műsor.
Amennyiben bárkinek segítségre van 

szüksége a behangolásnál, úgy kérem 
hívjon az alábbi számon: 06-20/9965-
007.

Műsorainkhoz jó szórakozást kívá-
nok!

Tilesch Attila 
stúdióvezető, Akali Tv
k

bAlATONAKAlI 
TElEpülésKép VédElMI 

rendelete – 
A TElEpülésKépI 

KÖTElEZésI EljÁRÁs
Honlapunkon a Balatonakali január 

1-től érvényes településkép védelméről 
szóló rendeletéhez kapcsolódóan a tele-
pülésképi bejelentési eljárásról írtunk. 

Ezúttal szintén e rendelet másik feje-
zetét a településképi kötelezési eljárást 

ismertetjük. E rendeletrész alapja is a 
településképi törvény.

A településkép védelmi rendeletben 
megfogalmazott előírások betartása 
mindenki számára kötelező. Balatona- 
kali település épített értékeinek és 
arculatának ápolása, fenntartása, kar- 
bantartása, fejlesztése, megóvása az itt 
élők és ingatlannal rendelkezők közös 
érdeke.

A rendelet szerint a településkép 
védelmének érdekében a polgármester 
az alábbi esetekben kötelezési eljárást 
folytathat le pl.:

– ha az utcafronti épület elhanyagolt 
állapotú, homlokzati elemei hiányosak, 
töredezettek, színezése lekopott,

– ha az építési övezetre előírt zöldfe-
lületi kialakítás, parkoló fásítás, növény-
zettelepítés nem valósult meg, hiányos, 
vagy az elpusztult növényzet pótlása 
nem történt meg,

– ha a településképet rontó saját vál-
lalkozást népszerűsítő berendezés, fal-
festés, murália mérete, anyaga, meg-
jelenése nem felel meg e rendeletben 
meghatározott szabályoknak. Műszaki 
állapota, megjelenése nem megfelelő, 
tartalmi megjelenése idejétmúlt, vagy 
aktualitását vesztette. Nem illeszkedik a 
településképbe és a jellemző település-
képi látványban idegen elemként jelenik 
meg,

– Ha a reklámfelület előnyte- 
lenül változtatja meg az épület homlok-
zatát, tetőzetét, kirakatát, portálját, har-
sány színeivel, nagy méretével kirívó, 
feltűnő módon jelenik meg a település-
képben,

– ha a településképi követelményeket 
nem tartják be, az ingatlan tulajdonosát 
az építmény, építményrész felújítására, 
átalakítására vagy elbontására kötelez-
heti

– ha a településképi véleményezési, 
illetve bejelentési eljárás során megho-
zott döntésben foglaltakat megszegik,

– ha a településképi véleményezési, 
bejelentési döntést megelőzően megkez-
dett tevékenység,

– ha a településképi bejelentést elmu-
lasztották,

– a helyi építészeti értékvédelem 
érdekében, ha a helyi védelem alatt 
álló építmény, épület, műtárgy és ezek 
környezete műszaki, esztétikai állapota 
nem megfelelő vagy használati módja 
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nyitva tartás:
Június 15-től június 30-ig 8-18 óra 

között.
Július 1-től augusztus 20-ig 8-19 óra 

között.
Augusztus 21-től szeptember 2-ig 

8-18 óra között.
17 órától 50% kedvezmény a napi 

belépő árából.
A kempingek vendégei kártya felmu-

tatásával ingyen beléphetnek!
A strand ettől eltérő időben is látogat-

ható, viszont mindenki csak saját felelős-
ségére fürödhet, mivel sem a vízimentő 
szolgálat, sem pedig az elsősegélynyújtó 
hely nem üzemel a nyitva tartási időn 
kívül!

A strand éjjel 1 órától reggel 6 óráig 
zárva tart (kivétel néhány szervezett 
program esetén – keresse programismer-
tetőinkben).

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

belépőjegy (napi–heti):
Felnőtt 600,- Ft – 3.000,- Ft
Diák/Nyugdíjas 460,- Ft – 2.400,- Ft
Gyermek 4-14 évesig 350,- Ft – 

1.800,- Ft
Nyaralótulajdonosok részére idény-

bérlet arcképes igazolvánnyal. Felnőtt: 
4.000,- Ft

Gyermek 4-14 éves korig: 2.700,- Ft
Diák és nyugdíjas: 3.300,- Ft.
A napijegy többszöri belépésre jogo-

sít!
A főpénztárban SZÉP-kártyát is elfo-

gadunk!
további pénztári szolgáltatások:
Napozóágy 500,- Ft/nap
Vízibicikli 1.200,- Ft/harminc perc 

(bérelhető főszezonban 10-19 óráig)
Vízibicikli 2.000,- Ft/óra (bérelhető 

főszezonban 10-19 óráig).
 A Simple rendszeren keresztül lehe-

tőség van a strandi belépőjegyek elővé-
telben, on-line módon, készpénzmentes 
fizetéssel történő megvásárlására.

Az online jegyet az okos mobilkészü-
lék képernyőn történő felmutatásával a 
jegypénztárnál kell bemutatni. Az online 
jeggyel rendelkező vendégeink számára 
soron kívüli belépést biztosítunk a strand 
területére. A rendszer elérhetősége: 
www.strandbelepok.hu. Ugyanitt ren-
dezvényeinkre is vásárolhatók jegyek!

 
Az árnyas fákkal övezett strand 1500 

vendég befogadására alkalmas. A strand 

parkolója 142 gépkocsi részére biztosít 
ingyenes parkolási lehetőséget.

strand-szolgáltatások:
– zuhanyzási lehetőség (11 db hideg 

vizes zuhanyzó), minden vizesblokkban 
1-1 melegvizes zuhanyzó,

– két nagy vizesblokkban 22 db férfi, 
16 db női, 2db mozgássérült illemhely 
áll a strandolók rendelkezésére,

– mozgássérültek vízbe jutását vízre 
segítő kerekesszék segíti,

– a nyitva tartási időben vízi men-
tő szolgálat, valamint elsősegélynyújtó 
hely működik,

– kisgyermekek számára kialakított 
partszakasz,

– homokozó, játszótér,
– új építésű, ingyenesen használható 

öltözőink komfortos, akár kisebb csa-
ládok számára is elegendő helyet nyúj-
tanak,

– bérelhető kabinjaink napi, heti, vagy 
akár egész szezonra segítséget nyújthat-
nak a fürdővendégeknek 1.000,- 5.000,- 
25.000,- Ft áron.

strandkönyvtár, játszóház:
Nyitva tartás:
Július 1., vasárnap–augusztus 26., 

vasárnap.

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!)

nem felel meg a helyi építési szabályzat, 
e rendelet előírásainak,

– ha az építményt nem a rendeltetésé-
nek megfelelő funkcióra használják,

– ha az ingatlan területének megjele-
nése zavaróan hat a településképre, 

A településképi kötelezési eljárás 
hivatalból, és kérelemre indulhat.

A polgármester a településképi köte-
lezési eljárást közigazgatási eljárás kere-
tében, annak szabályai alapján folytatja 

le. A településképi kötelezésről a polgár-
mester önkormányzati hatósági döntést 
hoz településképi kötelezettségről szóló 
határozat formájában.

A polgármester a kötelezési eljárás 
lefolytatása előtt tájékoztatást és felhí-
vást küld a tulajdonosnak.

Fontos! Hogy a településképi kötele-
zettségek megszegése és végre nem haj-
tása esetén a kötelezett 10.000 forinttól 
1.000.000 forintig terjedő bírsággal sújt-

ható, melynek meg nem fizetése esetén 
az adók módjára behajtható. 

A bírság megfizetése nem mentesít az 
adott kötelezés teljesítése alól!

ezúton kérjük az ingatlantulaj-
donosokat, hogy a nyár folyamán 
rendezzék épületük állagát, ingatla-
nuk területét, ezzel is hozzájárulva  
balatonakali településképének javítá-
sához. 

Kéri Katalin
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Minden nap 11-18 óráig.
ákom-bákom játszóház
Szerda 10-14 óráig.
Szombat, vasárnap 11-15 óráig.
strandi újdonságaink a 2018-as 

nyárra:
A kültéri ping-pong asztal térkővel 

burkolt felületre került, a strandi sport-
pályákra pormentesítő locsolórendszert 

telepítettünk. A vízi sporteszközök köre 
is bővült, a nyár folyamán lehetőség nyí-
lik korszerű kajakok bérlésére, a Mozdulj 
Balaton! sport program keretében egy 
új, sekélyebb vízbe telepített vízilabda 
pályával is gazdagodtunk.

Az ősz folyamán telepített virágágyá-
sok varázsolják szebbé zöldterületeinket, 
pormentesített séta, és szerviz út teszi 

könnyebbé a közlekedést, ami elveze-
ti vendégeinket a megújult Halösvény 
sétányhoz.

Használják, élvezzék strandunk folya-
matosan bővülő szolgáltatásait, közössé-
gi tereit!

Jó pihenést kívánunk Vendégeinknek!
Kovács Ágnes 
strandgondnok

a balatonakali sportegyesület hírei
A csapatunk a tavaszi fordulókban 

hozta a kötelező győzelmeket, sajnos az 
első helyet befolyásoló mérkőzéseken 
nem szerepeltünk jól, becsúszott két 
döntetlen, és a Balatonedericsen egy 
vereség is.

Az újság megjelenésekor már tudni 
fogjuk hányadik helyen végzett a csapat, 
de a cikk írásakor még hátra van egy 

forduló. Kijelenthetjük a Balatonakali 
SE a dobogón fog végezni, első már 
nem lehet, de a harmadiknál rosszabb 
helyezést sem érhet el. Sárfi Dávid olyan 
magasan vezeti a góllövő listát, hogy 
már nem lehet beérni.  

Az idén is várományosai vagyunk a 
„Fairplay” díjnak is.

2018. június 16-án Bakonyi Attila 

Emléktorna lesz a focipályán, egészna-
pos program.

Mindenkit szeretettel várunk!

Köszönjük a Szurkolóknak a lelkes 
buzdítást, a 2018/19 bajnokságban is 
számítunk rájuk!

Hajrá Akali!
Tóth Gyula

KEdVEs bETEgEINK!
2018. június 13. – 2018. június 22-ig 

helyettes orvos: Dr. Lampert Veronika 8245 
Pécsely, Iskola utca 181. Tel.: 06-87/445-050. 
06-70/946-3158.

rendelés:
  2018. június 15-én, pénteken, 2018. júni-

us 18-án, hétfőn, 2018. június 22-én, pén-
teken Balatonakali 10.30, Balatonudvari 11 
óra, Örvényes 11.30, Aszófő 12 óra. Hétfőn 
Balatonakali 15,00, Balatonudvari 15,30, 
Örvényes 16,00, Aszófő 16,30 óra.

Helyettes orvos elérhetősége saját körzetében

 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

Nővér telefonszáma: 06-70/410-8395

ORVOsI RENdElésEK
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A Budapest Bárt nem lehet nem sze-
retni, el kell jönni a koncertre, hátradől-
ni, bulizni,  élvezni a zenét és a jobbnál 
jobb számokat! El lehet hozni a nagyit, 
az unokát, a barátnőket – garantáltan 
mindenki jól fogja magát érezni. A zene-
kar már 10 éve játssza sajátos és merész 
feldolgozásait, válogat a csodálatos dal-
kincsből, amit a magyar zeneirodalom 
ránk hagyott. Sőt, ők is hozzátesznek 
ehhez az örökséghez: legújabb lemezei-
ken egyre több saját szám is szerepel. A 
koncerteken immár 10 album anyagából 
válogat a rendkívül sokszínű zenekar. A 
Balatonakali Bor és Zene Fesztiválon a 
Farkas Róbert vezette nagyszerű Buda-
pest Bár zenekar Behumi Dórival, Frenk-
kel, Keleti Andrással, Kiss Tiborral és 
Szűcs Krisztiánnal érkezik.

A zenekar 2017. decemberében ünne-
pelte 10. születésnapját – ebből az alka-

lomból összegeztek és megújultak, Best 
of lemezükkel összefoglalták a múltat, és 
megszületett a Budapest című, új hang-
vételű lemezük. A tavalyi Budapest című 
lemez nemcsak azért különleges, mert 
szinte minden dal a fővárosról szól, ha-
nem azért is, mert a számos feldolgozás 
után túlsúlyba kerültek az új, saját dalok 
– ezekből is mutatnak jó néhányat, de  
válogatnak régi kedvencekből is.

A Budapest Bár a szívbemarkoló és 
szívderítő dalok cigányzenei feldolgo-
zásaival vált Magyarország egyik leg-
népszerűbb zenekarává. Az együttes 
varázslatos vonzerejét a kitűnő zené-
szeknek és a magyar rockzene kultikus 
énekeseinek köszönheti. Az eredetileg 
egyetlen lemezre születő Budapest Bár 
tizenegy énekessel, teljesen egyedi fel-
állásban működik – talán épp ezért lett 
mára a legkeresettebb koncertzenekar, 
fesztiválok és nagyszínpadok rendszeres 
fellépője. A Budapest Bár védjegyévé 
vált egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as 
évekbeli, budapesti kávéházak világáig 
nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt da-
lokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, 
rock, klezmer és számos zenei műfaji 
elemmel ötvözve értelmezik újra – ez-
zel megteremtve egy új zenei irányzat, a 
gypsy lounge alapjait.

A Budapest Bárt vezetőjének és alapí-

tójának, Farkas Róbertnek eredeti szán-
déka pontosan az volt, hogy új lendületet 
adjon a kávéházi cigányzene műfajának, 
életben tartva és megújítva a régi hagyo-
mányokat. A zenekarnak köszönhetően 
rég elfeledett dallamok váltak újra a köz-
tudat, és a fiatalok kultúrájának részévé. 
Számos régi dalt leporoltak, elfeledet-
teket élesztettek újra, közismerteket öl-
töztettek új köntösbe, az utóbbi időben 
pedig számos új dalt is írtak. Korok, 
kultúrák, stílusok és korosztályok talál-
koznak a produkcióban – talán ezért is 
szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt 
az együttest, amely mára többgenerációs 
kedvenccé vált.

A Budapest Bár cikázik a zenei stílu-
sok között és kiszakít a mindennapok-
ból.

Örömzene nyitott füleknek!
A Budapest Bár zenekar: Farkas 

Róbert (hegedű, gitár), Farkas Mihály 
(cimbalom), Ökrös Károly (harmonika, 
zongora), Farkas Richárd (bőgő), Kisvá-
ri Ferenc (dob)

Énekesek: Behumi Dóri, Frenk, Keleti 
András, Kiss Tibor és Szűcs Krisztián.

www.budapestbar.hu
www.facebook.com/budapestbarband
www.youtube.com/budapestbar
https://instagram.com/budapest_bar

budApEsT bÁR A bAlATONAKAlI bOR és ZENE fEsZTIVÁlON 
2018. AUGUSZTUS 18. 20,30

A verseny a szepezdi strandon került megrendezésre hozzá kapcsolódva a Ba-
latonszepezdi Aranyhorog Horgászegyesület gyermek versenyéhez, május 19-
én, amelyet a MOHOSZ is támogatott. Az öt fős Akali különítmény versenyét 
Réfi Ramón nyerte, mivel csak neki volt értékelhető fogása; valamint a „Leg-
nagyobb hal” különdíját is ő nyerte a mezőnyből, egy 1 kg fölötti dévérkeszeg-
gel.

ElbAllAgTAK óVOdÁsAINK

(Fotó: akali tv)

bAlATONAKAlI 
spORTHORgÁsZ 

EgYEsülET 
„jubileum 40” 

gYERMEK 
HORgÁsZVERsENY
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Kora tavasszal a Laczkó Dezső 
Múzeum régésze, Dr. Regenye Judit volt 
a Kovács család segítségére és egy rövid 
terepbejárás keretében vizsgálta meg a 
szőlőtelepítés során előkerült leleteket, 
melyek egy része a múzeum gyűjtemé-
nyébe került. Az alábbiakban az ő gon-
dolatait olvashatjuk:

„Ki tudja mit rejt a föld? Megyünk a 
határban a szőlők között, látjuk a szé-
pen megművelt területet és valószínűleg 
senki sem gondol arra, hogy nem mi 
vagyunk itt az elsők. Előttünk már éltek 
emberek, évezredek óta művelik a földet 
ezen a környéken. A Balaton környéke 
sűrűn lakott hely volt a római korban – 
ez a tény még talán ismert sokak előtt, 
de a korábbi történelemről kevesebb a 
tudás. Hét és fél ezer éve jelentek meg az 
első földművelő közösségek a Balaton 
északi partján és azóta folyamatos a 
civilizáció jelenléte. Látszani persze 
nem látszik ebből semmi, mert minden 

a föld alatt van, de nem túl mélyen. A 
mezőgazdasági művelés felszínre hozza 
a korábbi települések nyomait, elsősor-
ban edénytöredékeket, kőeszközöket. Jó 
szem kell hozzá, hogy valaki észrevegye 
a régészeti leleteket és kell a történelem 
iránti tisztelet, hogy ezeket értéknek 
tekintse. Ez történt a közelmúltban, ami-
kor Kovács József szőlőjében régészeti 
leleteket talált és bejelentette a múzeum-
nak. Az ősöket tisztelni kell, ezt tudjuk, 
de ki meddig gondol vissza az időben 
az ősök vonalát követve, az kérdés. 
Manapság valahogy rövidül ez a vonal 
és a régészeti leletek értéke csökken az 
emberek szemében. Ritka öröm, ha talál-
kozni lehet valakivel, akiben az értékek 
felismerésének képessége megvan.

Dörgicsétől nyugatra az egykori patak 
közelében kerültek elő a leletek. Ez már 
önmagában árulkodó, hiszen az emberi 
megtelepedés feltétele a víz és az őskor-
ban mindig folyóvíz mellé telepedtek. 

A Krisztus előtti 13-12. századból való 
bronzkori, 5-600 évvel fiatalabb vaskori, 
valamint az időszámítás kezdete körüli 
évszázadokból való kelta és római kori 
leletek voltak a szőlőben. A közelben, a 
domb magasabb részén van két nyilván-
tartott lelőhely ugyanilyen leletekkel. 
Vagy az egykori település volt jóval 
nagyobb, mint nyilvántartásban szerep-
lő, vagy az erózió vitte le a völgybe a 
cserepeket a földdel együtt. Valószínűleg 
a két feltevés egyszerre igaz. 

Mindenesetre nem választottak rosz-
szul bronzkori elődeink, amikor itt 
építettek falut jó háromezer éve. Feltárás 
nélkül nem sokat mondhatunk a lelő-
helyről. Tudjuk, hogy a házakat fából 
építették a bronzkorban, az itt élők  
földműveléssel, állattenyésztéssel fog-
lalkoztak – csak a szőlő hiányzott. A 
kelta és a római kori település is falusias 
lehetett.”

Regenye Judit

régészeti leletek dörgicse határából
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a menetrendet honlapunkon megtekinthetik!

MAg-TÁR-HÁZI TAlÁlKOZÁsOK
Április végén a Művelődési ház nagytermét megtöltve közel 

százan hallgattuk Zacher Gábor lebilincselő előadását, amely-
lyel kezdetét vette „Mag-Tár-Házi találkozások” elnevezésű 
előadássorozatunk.

Ezt követően májusban Schäffer Erzsébetet láttuk vendégül. 

A szintén telt házat hozó, felejthetetlen előadáson bizony mara-
dandó útravalóval gazdagodtunk.

Sorozatunk folytatása ősszel következik, hasonló nagyszerű 
meghívottakkal!

zacher gábor előadása Hosszú sor állt a dedikálásnál

Az ELCA - az USA legnagyobb evangélikus egyháza min-
den évben kb. 40 olyan ösztöndíjas helyet ír ki a világ evan-
gélikussága számára, amely arról szól, hogy országonként 1 
fiatal kimehessen az USÁ-ba két és fél hónap erejéig. Ennek 
minden költségét (utazás, szállás, étkezés, képzés, kirándulás 
+ némi kis tiszteletdíjat is) az ELCA fizeti a vízumon kívül. 
Alapvetően az a feladat, hogy az ottani egyház nyári camp-je-
iben, táboraiban önkéntes segítő legyen a külföldi ösztöndíjas. 
Az út egy képzéssel kezdődik, és egy kis amerikai kiránduló-
úttal végződik, közte pedig fiatalok között kell szolgálatot tel-
jesíteni számos területen a nyári táborokban. Fontos tudnunk, 
hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunkat egy sikeres 
belső felvételi eljárást követően Andó Eszter képviseli, ami 
ugyancsak nagy szó! 

Jó utat Eszter, az élménybeszámolót várjuk! 

andó eszter amerikában
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válogatás az elmúlt időszak programjaiból



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

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.

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

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban: Minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: Június 24., július 8., 22., augusztus 12., vasár-
nap, 14 órakor
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor. 

Házasság:
Kovács Bianka és Mező József házasságkötéséhez szívből gratulálunk!

Halálozás:
Búcsúzunk Kanizsai Csabától, nyugodjék békében. 

Információk a gondtalan nyaralás szolgálatában
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
Street Food Szekér
Balatonakali-Dörgicsei út- 
71. sz. főút kereszteződés 
06 30 9939 061
Levendula Pizza
Levendula Kemping
06 30 9697 852

ÜZLETEK, 
SZOLGÁLTATÁSOK
Edit Kozmetika
Balatonakali, Révész u.1.
+36 20 497 0350
Simon Timea – Fodrász
Balatonakali, Pipacs u.5.

+36 70 342 4195
Anett-Nails – Horváth 
Anett
Balatonakali, Pacsirta 
u. 1/a.
06 30 468 3718
Gazda és Horgászbolt
Balatonakali, Kossuth 
u.11
+36 87 444 650
Ákom-bákom 
gyermekjátszó
06 30 305 1188
Konczné Rédling Anikó
Balatonakali, Hóvirág 
u. 57.
Térségi Muzeális 
Gyűjtemény 
és Szálláshely
Balatonakali Kossuth 
L.u. 36.
+36 30 300 6877
www.akalimuzeum.uw.hu
limbacher.gabor@
freemail.hu
Mini-Golf
Balatonakali, 
Gyöngyvirág u.4.
+36 87 444 331
Hajóállomás
Balatonakali, Hajóállomás
+36 87 444 540
www.balatonihajozas.hu
Theodóra Tenisz Club 
– Panzió
Balatonakali, Fövenyes 
Strand u. 1.
06 87 449 111
Szabadtéri Színpad
Balatonakali, Vasút tér 4.
+36 30 226 8346

www.balatonakali.hu
Kiállítóterem
Balatonakali, Vasút tér 4.
+36 30 226 8346
www.balatonakali.hu
Régi Iskola 
Kiállítóterem
Balatonakali, Dózsa Gy. 
u.3.
+36 30 226 8346
www.balatonakali.hu
Balatonakali Kertmozi
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

Kovács József mezőgaz-
dasági vállalkozó, 
Balatonakali, Hóvirág 
u. 8.
06 30 392 5629
kovidani94@gmail.com

STRANDI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Strand információ
Balatonakali, Strand 
bejárat
+36 20 395 6498
Strand delicatesse
Balatonakali, Strand 
bejárat
+36 30 911 7811
Zsuzsa divat, 
Horgászjegy értékesítés
Balatonakali strand 
bejárat
Játék-strandcikk üzlet
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


