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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Nehéz lenne meghatározni azt az idő-
pontot, amikor megfogalmazódott elő-
ször a helyi döntéshozók és a lakosság 
gondolkodó tagjainak fejében, az ófalu-
ban lévő főtér felújításának vágya. 

A térrel kapcsolatos legkorábbi sze-
mélyes emlékeim 1975-ig nyúlnak 
vissza. Ahogy emlékszem, búcsú volt. 
Akkoriban még a falusiak tartották a 
szokást. Nagyapám legtávolabb lakó 
gyermeke is eljött 300 km távolságból 
a férjével, gyermekeivel, ahogy tette ezt 
az összes többi gyermek családostól. 
A téren kirakodóvásár volt, amolyan 
giccses kis „falusi gyerekeknek való” 
játékokkal. Műanyag német katona, 
lendkerekes autó, leányoknak baba. A 
másik sátornál mézeskalács, nyalóka, 
dunakavics, zizi és más finomságok.

Akkoriban, főként búcsú táján, szá-
momra a leggyönyörűbb tér volt. Így 
gondolták ezt velem együtt az itt élő 
gyermekek, felnőttek és öregek egya-
ránt. Szinte fel sem tűnt senkinek, hogy 
milyen is valójában. Átsétáltak rajta az 
emberek akkor is, amikor a legelőről 
hazatérő állatok itatását szolgáló kút állt 
ott, majd amikor később „feldíszítették” 
a teret és az utcát a beton kandelábe-
rekkel, majd akkor is, amikor már az 
állatok többet nem jöttek, az utcát leasz-
faltozták. 

Az idők során a régi kis falusi főtér 
észrevétlenül átalakult az üdülőfalu főte-
révé. Pontosabban a tér maradt olyan, 
amilyen volt, viszont az igények nagy-
ban változtak. Már a nyolcvanas évek-
ben ellepték településünket az üdülők. 
Talán akkor alakult ki a gondolat, hogy 
szebbeknek kell lennünk, mint a kör-
nyező települések. Minden valamirevaló 
városnak van egy szép főtere. Igaz mi 
nem vagyunk város, de mért ne lehetne 
szép főterünk nekünk is?

Biztos sok ötlet született a nyolcva-
nas évek gondolkodóinak a fejében is a 
térrel kapcsolatban, viszont, mivel erről 
nincsenek pontos információim, így nem 
is nagyon taglalom. Azt viszont biztosan 
tudjuk mindannyian, hogy a kilencvenes 
évek elején a tanácsrendszert követő 

második önkormányzati ciklusban, már 
rendelkezett a település tervvel is a főtér 
felújításához. 

Voltak elképzelések arról, hogy mi 
is legyen a téren. A döntéshozók hosz-
szasan diskuráltak, hogy vajon milyen 
műalkotás díszítse a főteret? Az alkotás 
egy neves művész munkája legyen vagy 
pedig inkább egy populárisabb mű, a 
település régi életéről? Legyen szökőkút 
vagy inkább ne?

Az biztos, hogy sokáig csak a fejek-
ben volt meg a tér, és ahogy én emlék-
szem, mindenki fejében másként. Persze 
mindenki mentségére szóljon, hogy 
egy ilyen kivitelezéshez komoly anyagi 
forrásra van szükség. Igaz, valójában 
Balatonakali Község Önkormányzatának 
a költségvetésében mindig megvolt az a 
tartalékkeret, amiből meg lehetett volna 
valósítani a tér új köntösbe öltöztetését. 
Csak a döntés maradt el mindig.

Akkor miért is nem valósította meg a 
jelenleg regnáló testület azonnal a felújí-
tást? Én magam is sokszor megkaptam 
a kritikát barátaimtól is, hogy miért 
nincs még meg? Régóta tudtam képvi-
selő-társaimmal egyetemben, hogy meg-
csináljuk. Sokszor mondtam el, és ma 
is tudom, hogy helyesen cselekedtünk, 
amikor úgy döntöttünk, hogy először az 
esővíz elvezetést kell megoldani. Nagy 
felelőtlenség lett volna elveszíteni a 17 
M Ft-os állami támogatást, amit annak 
a szakasznak a csatorna kiépítésének 
támogatására kaptunk.

Úgy érzem, hogy ma joggal lehe-
tünk büszkék mindazok, akik közösen 
tettünk azért, hogy megajándékozzuk 
Balatonakali közösségét, a nemsoká-
ra elkészülő térrel, amire mindannyian 
évtizedek óta vágytunk. 

Milyen nehézségeken keresztül veze-
tett az út a célegyenesig?

Az igazság az, hogy az eredeti terv 
valójában egy sokkal nagyobb ívű fej-
lesztés lett volna, ha az akkori pályá-
zatokat elbíráló rendszer el tudta volna 
viselni a tényt, hogy egy kis település, 
mint Balatonakali, is megérdemel 250 
M Ft állami támogatást. Ugyanis a teljes 

Kossuth utca, a régi iskola, a Gyarmati 
ház és a főtér felújítása is része volt 
annak a pályázatnak, amelynek elkészí-
tésén hónapokon át dolgoztunk sokszor 
éjszakába nyúlóan, a siker reményében, 
önzetlenül.

A piarista múltat bemutató projekt 
Limbacher Gábor ötlete volt, az építé-
szeti terveket Garaguly Kinga készítette, 
az utas terveket Demény Zoltán, a kerté-
szeti terveket pedig Balogh Ágnes. Az 
én feladatom volt egyes részletek tovább 
gondolása, a csapat koordinálása, illetve 
a kommunikáció a különböző hatósá-
gokkal. Ma is úgy vélem, kiváló munkát 
végeztünk mindannyian, támogatásra 
alkalmas pályázatot adtunk be.

Mindemellett a közreműködő szerve-
zet, első körben nem ítélte támogatha-
tónak a projektünket. Az elutasító hatá-
rozat indoklását megtámadtuk, mivel 
olyan tényekre alapozták, amelyek nem 
voltak feltételei a támogatás odaítélhető-
ségének. Kifogásunkra nem tudott érde-
mi választ adni az illetékes szervezet, 
így közel három év múlva mondta ki a 
Miniszterelnökség Jogi Főosztálya, hogy 
igazunk volt, viszont a forrás addigra 
elfogyott.

A nemsokára teljes pompájában lát-
ható teret, e tervek alapján készítettük 
el. Kiváló alapnak bizonyult a régi falu 
főterének hiteles fejlesztéséhez a meg-
örökölt piarista múlt. Miben is nyilvánul 
ez meg? Ha az akkori terveink sikerül-
tek volna, akkor a településünk északi 
határától nem messze húzódó Mária-
út, zarándokait csaltuk volna a faluba, 
és persze a főtérre is. Számukra, kis 
miniatűr kegyhelyet, kápolnácskát, vagy 
nevezzük inkább képszéknek, terveztünk 
kialakítani. A képszék hamarosan meg-
lesz, viszont az azt díszítő alkotás még 
egy kicsit várat magára. A zarándokok 
és mellettük minden megfáradt ember 
szívesen ül le egy kicsit megpihenni, a 
festői szépségű és egymás mellett oly 
régóta jól megférő katolikus és evangéli-
kus templomok szomszédságában. Ezért 
volt szükség az öt padra. A fáradt vándor 
mindig szomjas, így aztán vétek lett vol-
na nem odatenni egy ivókutat. 

A tér tervezése során egy másik fon-
tos elvárás is volt. Feleljen meg a mai 

ÉVTIZEdEN TÚLMUTATó VÁgYA, ÁLMA 
VALóSUL MEg A TELEpüLÉSNEK
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kor kihívásainak. Sokat gondolkodtunk 
a burkolatokon és a bazaltkő sokáig 
jó megoldásnak tűnt, mint burkolat. 
Kellőképpen tradicionális és nem csú-
szik úgy, mint a térségünkre jellemzőbb 
mészkő. Azonban amikor a kivitelezői 
ajánlatokat kezdtük egyeztetni, rögtön 
kiderült, hogy bazaltkövet és szakembert 
is jobbára csak Szlovákiából lehetne 
hozni és ennek megvan az ára. Pontosan 
kétszer annyi, mint egy jó minőségű ide 
illő rendszerkő. Sokban segítette a dön-
tést az a tény is, hogy sem a bazalt, sem 
a mészkő nem jól járható babakocsival 
és kerékpárral sem. Így aztán sokadma-
gammal nyakunkba vettük a környéket 
és kiválasztottuk a jelenlegi antik követ. 
A teresedéseket és a járda felületeket 
antik rendszerkővel burkolták, az autók 
számára kialakított közlekedési felületek 
pedig maradnak aszfaltos felületűek.

A tervezés maximálisan figyelem-
be vette, hogy a Kossuth utca, egyben 
kerékpárútként is funkcionál, ami része 

a Balatoni Bringakörnek. Bízunk ben-
ne, hogy az ő számukra is kellemes 
megállóhelyet sikerül kialakítani. A tér 
nyugati részén ezért, kerékpártárolót is 
elhelyezünk.

A növényzet sem marad ki. A burkolt 
téren négy, lehetőség szerint gömblom-
bos fa szolgáltatja majd az árnyékot, a 
megpihenő vándornak. Persze ez nem 
lesz egyszerre nagy! Cserjék, évelők, 
egynyári virágok és fű fogja még szép 
ruhába öltöztetni az új közterünket.

Egy kis plusz is lesz a mi főterünkben, 
ami miatt is kiemelkedik majd a sok szép 
falusi terecske közül. Nevezetesen, a 
szerény fény és hangtechnikai elemek. A 
jelenlegi átadóra bekerülnek a helyükre 
az új kandeláberek, amelyekben helyet 
kaptak a hangszórók, illetve helyükre 
kerülnek az úgynevezett taposó lámpák 
is. A rendszer vezérlését akkorra tervez-
zük életre kelteni, amikorra a képszé-
ket díszítő szentkereszt felmagasztalása 
alkotás elkészül.

Mit is tud ez a technika? Az lesz a 
feladata, hogy minden nap egy percben, 
amikor lemegy a nap megszólaljon egy 
magyar dallam, melynek kíséreteként 
a fények körbe táncolják a teret. Az itt 
élők és nyaralók pedig megállnak, leül-
nek majd egy pillanatra. 

A tervek szerint Szent Iván napi 
ünnepségünkön birtokba vehetjük a 
megújult teret. 

Nem csak egy egyszerű teret kap a 
falu a fejlesztést követően. Ezek után 
a klasszikus szerepe mellett alkalmas 
lesz ismét egy-egy igazi falusi rendez-
vény megtartására is. Elképzelhető hogy 
ismét lesz búcsú a téren? Erre nem tudok 
választ adni. Csupán rajtunk, itt élő 
embereken múlik, hogy mire van igé-
nyünk és ezek megvalósításáért, milyen 
szerepvállalásra vagyunk hajlandóak. 
Fontosnak gondolom, hogy az átadón 
legyünk ott mindannyian, akik úgy érez-
zük, nekünk épült a tér!

Koncz Imre polgármester
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Külterületi, helyi közutak kezelésé-
hez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszer-
zése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 címmel kiírt 
pályázati konstrukcióban sikeresen sze-
repelt önkormányzatunk konzorciuma.

Balatonakali–Dörgicse–Vászoly köz-
ségek önkormányzatai a pályázati támo-
gatásnak köszönhetően konzorciumi 
megállapodás keretében beszerezték a 
külterületi útjaik gondozását elősegítő 
nagyteljesítményű traktort és hozzá 4 
munkagépet, valamint a működést segítő 
tartozékokat.

Megfelelő nagy teljesítményű gép 
hiányában a 3 önkormányzat külterüle-
ti útjait karbantartani, fenntartani csak 
kézi erővel, hosszú ideig tartó munkával 
vagy vállalkozók bevonásával, jelentős 
kiadással tudta megoldani. A beszerzett 
traktorral és munkaeszközeivel gyor-
sabban, jobban, környezetkímélően és 
olcsóbban valósítható meg a közutak 
rendben tartása. A gépi munka kiváltja 
több ember kézi munkáját. A rövidebb 
munkaidő miatt több területen lesz képes 
ellátni a munkálatokat, eljuthat oda is, 
ahova eddig a munkaerő kapacitás hiá-
nya miatt erre nem kerülhetett sor.

A támogatás felhasználásával a projekt 
megvalósítása során beszerzett eszközök 
Balatonakali Község Önkormányzatánál 
kerültek elhelyezésre és állományba 
vételre. Az eszközök használata nem 
függ a beszerzés során vállalt önerő 
mértékétől, igény szerint a dörgicsei és 
vászolyi munkafeladatokat is ellátja. Az 
üzemeltetési költségek a konzorciumi 
megállapodásnak megfelelően, félévente 
kerülnek elszámolásra.

A traktort csak Balatonakali Község 
Önkormányzatának alkalmazásában 
álló, kijelölt személyek vezethetik. A 
pályázatban megjelölt Lampérth Zoltán 
munkavállalónk 2019. március 1-jével 
nyugdíjba vonult. Az önkormányzat két 
fő (Sümegi Róbert és Kovács Sándor), a 
saját alkalmazásában álló munkavállaló 
képzését biztosította, akik 2018. novem-
berében 32 582 02 OKJ számú építő- 
és anyagmozgató gép kezelője (föld-
munka-, rakodó- és szállítógép-kezelő) 
megnevezésű szakképesítést szereztek, 
így a jövőben ők fogják az eszközöket 
használni.

Balatonakali Község Önkormányza-
tának megalakulásától számítva, soha 
nem volt még ilyen méretű erőgép, illet-
ve ilyen sokoldalú munkagép a tulajdo-
nában. 

Fontos a település üzemeltetése során, 
hogy a folyamatos fejlesztések eredmé-
nyeként létrejött, egyre növekvő felada-
tokat, a rendelkezésünkre álló, jelenleg 
kiváló fizikai állomány segítségével meg 
tudja oldani. 

A Kubota traktor ebben fog bennün-
ket segíteni. 

A pályázati felület kezelésével és a 
projekt beadásával dr. Szabó Sándor 

kirendeltség vezető urat bíztuk meg. 
A pályázathoz kapcsolódó folyamatos 
pénzügyi feladatokat Tulman Renáta 
kolléganőnk végezte, mint, ahogy az 
lenni szokott. A műszaki egyeztetése-
ket, piackutatást és előkészítési feladato-
kat jómagam végeztem. A közbeszerzés 
lebonyolításához a Firmiter Bt. szakér-
telmét vettük igénybe.

Bízok benne, egy kis lépéssel 
ismét közelebb kerülünk ahhoz, hogy 
Balatonakali egyre szebb, rendezettebb 
település legyen. Ezért köszönetemet 
fejezem ki kollégáimnak, akik tudásukat 
és munkaidejüket hozzátették a siker-
hez.

Koncz Imre polgármester

ÚJ TRAKTORRAL gAZdAgOdTUNK

BESZERZETT ESZKÖZÖK
Megnevezés Nettó összeg Bruttó összeg
Kubota M4062 CAB dízel traktor 11 440 000 Ft 14 528 800 Ft
Ferri TM 46 gémes hidraulikus padkakasza 3 350 000 Ft 4 254 500 Ft
HU-6C hidraulikus markoló, árokásó 1 890 000 Ft 2 400 300 Ft
Vargo 2500 hirdaulikus állítású vonólap 420 000 Ft 533 400 Ft
Tartozékok: (mellsőemelőmű, 
    mellső TLT, 1+2 körös légfék) 2 705 000 Ft 3 435 350 Ft
Kubota LA1365 EC homlokrakodó 2 250 000 Ft 2 857 500 Ft
Összesen 22 055 000 Ft 28 009 850 Ft

Támogatás összege:   19.048.372,- Ft

Önerő
Balatonakali Község Önkormányzata:  6.864.185,- Ft
Dörgicse Község Önkormányzata:  1.961.196,- Ft
Vászoly Község Önkormányzata:    980.598,- Ft
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Komoly büntetés jár az illegális víz-
vételezésért!

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy 
a DRV Zrt. szolgáltatási területén az 
ideiglenesen mezőgazdasági, építési 
vagy egyéb munkák kapcsán felmerülő 
többlet víz vételezési igény minden eset-
ben bejelentésköteles. A vízvételezés-
hez szükséges ügyintézési folyamatot az 
alábbiakban ismertetjük:

BEJELENTÉS
Többlet-vízigény felmerülésekor ve-

gye fel a kapcsolatot a Társaság területi-
leg illetékes üzemvezetőségével, hiszen 
ott tudnak tájékoztatást adni a település 
ivóvíz hálózatának kapacitásáról, vala-
mint arról, hogy a vízellátás bizton-
ságának veszélyeztetése nélkül milyen 
mértékben teljesíthető a többlet vízvéte-
lezés. Üzemvezetőségeink elérhetőségei 
a www.drv.hu/uzemvezetosegeink web-
oldalon, a Vízvételezéshez kapcsolódó 
elérhetőségek linkre kattintva megtalál-
hatók. A kérelmet a vételezés tervezett 
időpontjánál legalább 2 héttel koráb-
ban, írásban kell benyújtani a szolgáltató 
felé. 

ADATEGYEZTETÉS
Az egyeztetés során tájékoztassa az 

üzemvezetőség ügyintézőjét a vízvétele-
zés céljáról, várható időtartamáról, a napi 
vételezési igény mértékéről, valamint a 
vízvételezés módjáról (pl.: tartálykocsi-
val, tartállyal történő elszállítás, kiépí-
tett vezetéken történő vételezés), illetve 
töltse ki a szerződéskötéshez szükséges 
adategyeztető lapot.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
Amennyiben felmerült vízvételezési 

igénye biztosítható, a Társaság azt első-
sorban az érintett üzemvezetőség telep-
helyén kialakított vízvételezési ponton 
keresztül, vagy a településen kijelölt 
tűzcsap igénybevételével teszi lehetővé. 
(A tűzcsap mérősítésének költsége a 
megrendelőt terheli.) Az egyedi vízvé-
telezést a felhasználó és DRV Zrt. által 
írásban megkötött szerződés szabályoz-
za, mely tartalmazza a vételezett víz 
díját, a mennyiség mérésének módját, és 
a vízvételezés egyéb feltételeit. A vízvé-
telezési szerződés másolatának minden 
esetben a helyszínen rendelkezésre kell 
állnia. A DRV Zrt. a víz tűzcsapról tör-
ténő szolgáltatását az alábbi esetekben 
tagadhatja meg:

– Korábbi szabálytalan vízvételezés 
esetében.

– A felhasználó a felhasználási helyen 
rendelkezik vízbekötéssel, amelyről a 
vízigény biztosítható, vagy nincs a tele-
pülésen az igény kielégítésére alkalmas 
tűzcsap.

– Ha az igénybejelentő szerződéses 
folyószámláján lejárt határidejű vagy 
vitatott számlatartozást tart nyilván, 
Társaságunk, illetve a kérelmező szerve-
zet ellen felszámolási vagy csődeljárás 
folyik.

– Ha a vízigény kielégítése egyéb 
módon, tűzcsap igénybevétele nélkül is 
megoldható.

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK
A tűzcsapról történő engedély nélküli, 

vagy nem a vonatkozó szerződésben 
vagy engedélyben foglaltak szerinti víz-
vételezés, szabálytalan közműhasználat-
nak minősül, mely esetben a DRV Zrt. 
feljelentés megtételére jogosult, a sza-
bálytalan közműhasználóval szemben. 
A vízvételezést a DRV Zrt. munkatársa-
in kívül az illetékes rendőrkapitányság, 
illetve a katasztrófavédelem munkatársai 
is ellenőrizhetik, szabálytalanság esetén 
pedig a 259/2011. (XII. 7.) kormány-
rendelet 1. számú mellékletében leírtak 
alapján 30 ezer forinttól 1 millió forintig 
terjedő bírságot szabhatnak ki. 

Tisztelettel: DRV Zrt.

TÁJÉKOZTATÁS ILLEGÁLIS VÍZKIVÉTELEZÉSRŐL

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja 
az ingatlantulajdonosok és a földhaszná-
lók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi 
és Térinformatikai Főosztálya elrendelte 
a 2019. évi határszemle ellenőrzések vég-
rehajtását. A határszemle ellenőrzéseket 
az ingatlanügyi hatóság (Balatonfüredi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) hajt-
ja végre. A határszemlén a járási hivatal 
elsősorban a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. törvényben (további-
akban: Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben 
előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosí-
tási és mellékhasznosítási kötelezettség 
teljesítését ellenőrzi. Ennek megfelelő-
en a földhivatali osztály meghatározott 
ellenőrzési kötelezettsége keretében, a 
település külterületén határszemlét tart 
2019. június 1.–2019. szeptember 30. 
napjáig terjedő időszakban. Ezen fel-
adattal kapcsolatban a legszükségesebb 
ismeretek az alábbiak:

– A földhasználó, ha e törvény más-

ként nem rendelkezik, választása szerint, 
köteles a termőföldet művelési ágának 
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy 
termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 
előírások betartása mellett a gyomnövé-
nyek megtelepedését és terjedését meg-
akadályozni (hasznosítási kötelezettség) 
(Tfvt. 5.§ (1))

– Szőlőt és gyümölcsöst a művelési 
ágának megfelelő termeléssel kell hasz-
nosítani (Tfvt. 5.§ (2))

– Ha a termőföld más célú hasz-
nosítását engedélyezték, a földhasználó 
köteles a termőföld engedélyezett célú 
felhasználásáig a hasznosítási kötelezett-
ségét teljesíteni. (ideiglenes hasznosítás) 
(Tfvt. 5.§ (3))

– A földhasználó köteles a termő-
földnek nem minősülő ingatlanon (pl.: 
zártkerti művelés alól kivett terület), 
a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú 
hasznosításának megfelelő terület-fel-

használást nem akadályozza, illetőleg 
nem korlátozza (mellékhasznosítás) 
(Tfvt. 5.§ (4))

A fent előírtakat az ingatlanügyi ható-
ság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás 
esetén az ingatlanügyi hatóság földvé-
delmi bírsággal sújtja a földhasználót. 
Ha a földhasználati nyilvántartásban 
nincs bejegyzett földhasználó, a földvé-
delmi bírságot a tulajdonossal szemben 
kell kiszabni. Ha az érintett földrészlet-
nek a földhasználati nyilvántartás szerint 
több földhasználója van, illetőleg az 
érintett földrészlet közös tulajdonban áll, 
a földvédelmi bírság a földhasználókat, 
illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen 
terheli. A földvédelmi bírság kiszabásá-
val egyidejűleg, az ingatlanügyi hatóság 
elrendeli a hasznosítási kötelezettség 
végrehajtását, melyet az állami adóható-
ság foganatosít.

Agrártámogatást igénylők részé-
re hangsúlyozandó, hogy az éghajlat 
és környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 

TÁJÉKOZTATó hATÁRSZEmLE ELLEnŐRZÉSEKRŐL
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támogatás igénybevételének szabálya-
iról, valamint a szántóterület, az állan-
dó gyepterület és az állandó kultúrával 
fedett földterület növénytermesztésre 
vagy legeltetésre alkalmas állapotban 
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. 
(III. 13.) FM rendelet értelmében, a 
támogatás szempontjából ökológi-
ai jelentőségű szántó és gyepterületek 
akkor támogathatók, ha mezőgazdasá-
gi termelés hiányában sem áll fenn a 
terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, 
illetve maradandó fás szárú gyomoso-
dása. Vagyis az FM rendeletben előírt 
követelmény és a Tfvt. szerinti haszno-
sítási kötelezettség összhangban van. A 
határszemle ellenőrzések – a hasznosí-
tási kötelezettség teljesítésének ellenőr-
zése mellett – kiterjednek a termőföl-
dek engedély nélküli igénybevételének 
feltárására, valamint a művelési ágak 
természetbeni és ingatlan-nyilvántartási 
egyezőségének vizsgálatára is. 

Zártkerti ingatlanokra vonatkozó 
külön szabályok. 

Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti 
ingatlant érintően földvédelmi bírság 
megfizetésére kötelező határozatot hoz, 
a határozat véglegessé válását követően 
a határozat egy példányát közli a zárt-
kerti ingatlan fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzattal. (Tfvt. 5/A. 
§ (1)) 

A településen szociális földprogra-
mot, illetve mezőgazdasági tevékeny-
ség végzése céljából közfoglalkoztatási 
programot (a továbbiakban együtt: föld-
program) működtető önkormányzatnak 
a földvédelmi bírság megfizetésére köte-
lezett személyt, valamint – ha az nem 
azonos a tulajdonossal – a tulajdonost (a 
továbbiakban együtt: kötelezett) értesíte-
nie kell arról, hogy amennyiben az érte-
sítés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül nem igazolja, hogy a meghatá-
rozott kötelezettségének (hasznosítási, 
mellékhasznosítási, ideiglenes hasznosí-
tási kötelezettség) eleget tett, az önkor-
mányzata határidő lejártát követően a 
zártkerti ingatlant 1 évre a földprogram 
működtetése céljából kijelölheti. (Tfvt. 
5/A. § (2)) 

A kötelezett a kötelezettségének tel-
jesítését az ingatlanügyi hatóság által 
– a kötelezett kérelmére – kiállított ható-
sági bizonyítvánnyal igazolja. Ha az 
önkormányzat a zártkerti ingatlannak a 
földprogram működtetése céljából való 
kijelöléséről dönt, a zártkerti ingatlanon 
a földprogram céljából történő haszná-
lat, hasznosítás megkezdésének napján 

a fennálló földhasználati szerződés meg-
szűnik. 

Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó 
szabályok. 

A Balatonfüredi Járási Hivatal a par-
lagfű elleni közérdekű védekezés vég-
rehajtásának, valamint az állami, illetve 
a közérdekű védekezés költségei meg-
állapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) 
Korm. rendeletben meghatározott ellen-
őrzési kötelezettsége keretében a tele-
pülés külterületén 2019. július 1-jétől 
ellenőrzéseket tart.

Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint: A 
földhasználó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az állapotot 
a vegetációs időszak végéig folyamato-
san fenntartani. Növényvédelmi bírságot 
kell kiszabni azzal szemben, aki a par-
lagfű elleni védekezés kötelezettségét 
elmulasztja. (Tv. 60. § (1) bekezdés c) 
pont). Dr. Ferencz Kornél hivatalveze-
tő nevében és megbízásából: Dr. Kuti 
Veronika osztályvezető

Dr. Ferencz Kornéltól

 SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Lakossági hulladékszállítás, szelektív 

hulladékgyűjtés.
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. Balatonakali Községben 
is folytatja a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtést az állandó lakosok részére. 
Begyűjtési időpontok: minden hónap 
harmadik hét kedd, 2018. június 18, 
július 16. 

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 szelek-
tíven gyűjtsék a műanyag, fém és papír 
hulladékukat. 

Az átlátszó zsákokat az önkormányzat 
épületében – Kossuth u. 45. (1-es iroda 
az emeleten) – vehetik át (6 db zsák) 
2019. április 26-án aktív szemétszállítási 
szerződéssel rendelkező ingatlantulaj-

donosok. Az üveg hulladékot kérjük, a 
továbbiakban is a Kossuth u. 43 sz. alatti 
gyűjtőkonténerbe vigye el! A lakossá-
gi hulladékszállítás a nyári szezonban 
szombatonként történik.

k

AZ ALApÍTVÁNY HÍREI

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK!
Kedves akali fiatalok!
Ha szeretnétek az idősebb korosztály 

tagjainak a ház körüli teendőkben egy 
kicsit segédkezni – kertészeti munkák, 
bevásárlás, a téli tüzelő előkészítése – ne 
habozzatok jelentkezni (illetve bővebb 
tájékoztatás) a programbalatonakali@
gmail.com e-mail címen, vagy szemé-
lyesen a Magtárházban!

Alapítványunk szeretettel várja 
önkéntes helyi fiatalok jelentkezését, 
mely program az EFOP – „Akali Együtt! 
– társadalmi szerepvállalás erősítése 
a közösségek fejlesztésével”  (EFOP-
1.3.5-16-2016-00028) elnevezésű pályá-
zat keretében valósul meg.

BESZÁMOLó AZ ALAPÍTVÁNY 
TAVASZI TúRÁJÁRóL

Lelkes csapatunkra rámosolygott a 
szerencse és végre – ekkor május 11-et 
írtunk –, kisütött a nap, így remek kirán-
duló időben vágtunk neki a nagyjából 10 
kilométeres távnak.

A Becce-hegy egyik legszebb kilá-
tópontjáig sétáltunk, ahol Sinkovics 
Csenge biológus beszélt nekünk az ott 
élő madárfajokról, majd elérkezett a nap 
legjobban várt része, és több odúba is 
belekukkanthattunk.

Sajnos az idei „tavaszi” időjárás nem 
feltétlenül kedvezett a madarak költési 
kedvének, így kevés kihelyezett odúnak 
voltak lakói, ám így is nagy élményben 
lehetett részünk, hiszen az egyik meg- 
tekintett madárotthonban 13, épp kire-
pülés előtt álló kis széncinegét láthat- 
tunk!

Köszönjük mindenkinek a részvételt 
– Csengének az élményt –, le a kalappal 
a nyugdíjasok előtt, akik ezúttal is lelkes 
résztvevői voltak a túrának!
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Nyitva tartás:
Június 14-től június 30-ig 8-18 óra 

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

között.
Augusztus 21-től szeptember 1-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.

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

Belépőjegy (napi–heti):
Felnőtt 700,- Ft – 3.500,- Ft
Diák/Nyugdíjas 500,- Ft – 2.700,- Ft
Gyermek 4-14 évesig 400,- Ft – 

2.000,- Ft
Nyaralótulajdonosok részére idény-

bérlet arcképes igazolvánnyal. Felnőtt: 
4.500,- Ft.

Gyermek 4-14 éves korig: 3.000,- Ft
Diák és nyugdíjas: 3.700,- Ft.
A napijegy többszöri belépésre jogo-

sít!
A főpénztárban SZÉP-kártyát is elfo-

gadunk!

További pénztári szolgáltatások:
Napozóágy 600,- Ft/nap
Vízibicikli 1.400,- Ft/harminc perc 

(bérelhető főszezonban 10-19 óráig)

Vízibicikli 2.300,- 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, 2 db 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 1.200,-, 6.000,-, 
30.000,- Ft áron.

Strandkönyvtár, játszóház:
Nyitva tartás:
Július 1., hétfő–augusztus 25., vasár-

nap.
Minden nap 11-18 óráig.

Strandi kínálatunk 
2018-ban a kültéri ping-pong asztal 

térkővel burkolt felületre került, a strandi 
sportpályákra pormentesítő locsolórend-
szert telepítettünk. A vízi sporteszközök 
köre is bővült, a nyár folyamán lehető-
ség nyílik korszerű kajakok bérlésére, a 
Mozdulj Balaton! sport program keret-
ében egy új, sekélyebb vízbe telepített 
vízilabda pályával is gazdagodtunk.

Emellett telepített virágágyások vará- 
zsolják szebbé zöldterületeinket, por-
mentesített 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 

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!)

Balatonakali strandra keresünk 18 
év feletti munkavállalókat (lehetőleg 
Balatonakali környékéről) pénztá-
ros munkakörbe. Érdeklődni Kovács 
Ágnesnél a 06-20/282-6330 számon, 
vagy a bakalistrandgondnok@gmail.
com címen lehet.
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Június 2-án ért véget labdarúgó csapa-
tunk számára ez a felemásra, de inkább 
rosszul sikerült szezon. 

Az őszi félév végén még második, 
vesztett pontok tekintetében első helyen 
telelő csapatunk ugyanis rég látott mély-
repülést produkált a tavaszi szezonban, 
és végül a hatodik helyen zárta a 2018-
2019-es bajnokságot.

Szűk keretünk nehezen viselte, hogy 
az elmúlt évek legjobb góllövője, a 
tavalyi gólkirály Sárfi Dávid sérülés 

miatt tavasszal egyáltalán nem léphetett 
pályára, karmesterünk, Kun Szabó István 
pedig, pár forduló elteltével, szintén 
sérülés miatt volt kénytelen kihagyni a 
tavaszi mérkőzések zömét. Több csa-
pattársunk egyéb elfoglaltság és kisebb-
nagyobb sérülés miatt szintén rendszeres 
hiányzónak számított, így tulajdonkép-
pen minden mérkőzésen más összeállí-
tásban, sőt, gyakran csere nélkül voltunk 
kénytelenek felvenni a versenyt az álta-
lában fiatalabb erőkből álló csapatokkal 
szemben. Mindezeket figyelembe véve 
fordulhatott elő, hogy tavasszal olyan 
együttesektől is vereséget szenvedtünk 
– Lesenceistvánd-Uzsa, Káptalantóti, 
Révfülöp – akiket ezidáig oda-vissza 
megvertünk.

Közhely ugyan, ám részünkről most 
realizálódott az a törvényszerűség, hogy 
minden csapat életében előfordulnak 
hullámvölgyek. Bizony az Akali Petőfi 
esetében most jött el, ez az egyébként 
valamilyen szinten már várható pillanat. 
Hiszen sajnos, a 2018 nyarán távozó 
játékosainkat nem sikerült, vagy nem 
sikerült megfelelően pótolni, a helyi 
fiatalok csapatba történő beépítésére tett 

kísérleteink pedig – tisztelet a kivétel-
nek – minden igyekezetünk ellenére 
folyamatos kudarcba fulladnak…, pedig 
ilyen futballkörülményeket keresve se 
lehet sehol sem találni a környéken, és a 
csapat összetartására sem lehet panasz.

Végezetül a szezon egyetlen pozití-
vuma mellett se menjünk el szó nélkül, 
méghozzá Vári Kovács Áron szereplése 
mellett, akinek persze biztosan lesz még 
ennél is jobb idénye az akali csapatban, 
ám így is sokat hozzátéve, a góllövőlista 
harmadik helyén zárta a 2018-19-es baj-
nokságot.

A sebeket nincs idő sokáig nyalogatni, 
hanem kiegészülve a várható új igazolá-
sokkal, (esetleg az eligazoltak visszaho-
zatalával), és a sérülésből szép lassan 
felépülőkkel újult erővel kell nekivágni 
a 2019-2020-as bajnokság küzdelme-
inek, ahol mindent megteszünk majd 
azért, hogy méltóképpen képviseljük a 
piros-kék színeket! Köszönjük szurkoló-
ink egész szezon alatt tartó támogatását, 
jó volt látni, hogy többször idegenben is 
tele volt a pálya széle akaliakkal!

Hajrá, Akali!
Törő Balázs

A BALATONAKALI SpORTEgYESüLET HÍREI

A Balatonakali Bor és Zene Fesztiválon a gHYMES Együttes

Az 1983-ban alakult „Magyar  Örök-
ség” kitüntető címet viselő GHYMES 
dalaira a már jól ismert, sajátos stí-
lus a jellemző, melynek meghatározója 
Szarka Tamás zenéje és irodalmi érté-
kű szövegvilága. Ezt egészíti ki Szarka 

Gyula népzenei 
alapú szerzői 
zenéje.

A Ghymes 
zene hat az ér- 
telemre, az ér-
zelmekre és az 
érzékekre. A ze- 
ne mélyről jön 
és erőt ad.

A szakma 
elismerését bi- 
zonyítják a dí-
jak:

Don Quijo-
te díj 2001, 
Magyar Művé-

szetért Díj 2001, Arany Zsiráf díj world-
music/jazz kategória (MAHASZ) 2001, 
2002, eMeRTon díj - a legjobb határon 
túli magyar zenekar kategória (Magyar 
Rádió) 2002, Bartók Béla emlékdíj 

2006, Pro RenovandaCultura Hungariae 
Alapítvány Díja 2008, „Magyar Örökség” 
kitüntető cím 2008.

Éghymese című albumuk 2005-
ben elnyerte a MAHASZ Fonogram 
díját, azonos című koncertjük pedig az 
„Év produkciója” elismerést kapta az 
ARTISJUS-tól.

A zenekar vallja, hogy az abban a 
pillanatban megszólaló élő muzsika 
energiája, varázsa a feltétele és záloga 
sikereinek.

Most Akaliban az elmúlt 35 év leg-
jobb dalai hangzanak majd el, így igazi 
Best of Ghymes várható! 

2019. augusztus 10., szombat, 20:30, 
esőnap: augusztus 13., kedd, 20:30.

Jegyek: Elővételben: a strand főpénz-
tárában 3000 Ft, a www.programturiz-
mus.hu oldalon, vagy a Simple appon 
keresztül 3000 Ft + kezelési költség. A 
helyszínen: 3500 forint.
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Balatonfüred talán legújabb neveze-
tességével, a korábbi évszázadokban a 
különböző felekezetek templomául szol-
gáló Zsidó Kiválóságok Házával ismer-
kedtünk egy rövid látogatás alkalmával. 

Az Árpád-kori alapokra épült – római 
katolikus, majd református templom, 
később zsinagógaként funkcionáló – 
műemlék jellegű épületet az elmúlt évek-
ben teljesen rendbe hozták, valamint 
egy modern kiállítótérrel bővítették, ahol 
korszerű, interaktív tárlat segítségével 
kapunk betekintést a zsidó kiválósá-
gok életébe, akik közt számos magyar 
származású izraelita munkásságával is 
megismerkedhetünk.

Remek, újszerű bemutatótér, ajánljuk 
mindenkinek!

A Zsidó Kiválóságok házában

EFOP 1.5.2-16-2017-00001.
Sok érdeklődőt vonzott egészségna-

punk, ahol a szakemberek segítségével 
többféle szűrővizsgálat elvégzésére nyílt 
lehetőségünk. 

Mindezeket Henn Dóra dietetikus 
érdekes és hasznos, a „Mag-Tár-Házi 
találkozások” keretében elhangzó elő-
adása követte, ahol többek közt az 
„okostányér tartalmát” is megízlelhették 
a résztvevők.

Előadássorozatunk ősszel folytatódik, 
hasonló nagyszerű meghívottakkal!

henn Dóra mag-Tár-házi előadása

Gyermeknapunk zavartalan megvaló-
sulását nagyon köszönjük a türelmes gye-
rekeknek, a mentesítő AkaliLégVárnak és 
az ügyes apukáknak! Segítségüket nyári 
koncert- és színházjeggyel is honoráljuk! 

KÖSZÖNJÜK! 
Remek időben, napsütéses, vidám dél-

utánt tölthettek el gyermekeink strandun-
kon. A csillám csodákért Simon Timit 
illeti a köszönet, aki ezúttal is örömmel 
kedveskedett nektek!

EFOP 1.5.2-16-2017-00001.
A rendőrséggel is találkoztunk 

a gyermeknapon

REnDEZVÉnYEInKRŐL
Füreden járt a Levendula nyugdíjas Klub

„mag-Tár-házi találkozással” kísért Egészségnapunkról

Gyermeknap
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Közel százharmincan vettünk részt a nagyon jól sikerült szemesi kiránduláson, köszönjük a remek fogadtatást, a 
programokat, várjuk viszont déli parti szomszédainkat! A programot a Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány 

EFOP-1.3.5-16-2016-00028 azonosítójú pályázata, valamint Balatonszemes Község Önkormányzata támogatta.

Szabó márk AkalifornianightRun versenyünkön is 
szuperül teljesített, elsőként ért célba a 10 km-es távon. 

Gratulálunk!
Akalifornia legsportosabb családja címet 

a Réfi-Nagy család kaphatná, hiszen az egész család futott

 „A ráncok csak azt jelzik, hol a mosoly helye.”
Kilencvenes hölgyeinkre találó Mark Twain idézete, hiszen nagyon jó hangulatban találkozhatott 

Koncz Imre polgármester az immár kilenc évtizedet maga után hagyó Terus nénivel, először ez alka-
lomból, és sokadszor már Marika nénivel. Terus nénit Balatonfűzfőn köszöntötte az akali delegáció 
nem csak egy ajándékcsomaggal, de a kilencven évüket betöltők számára névre szóló miniszterelnöki 
aláírással ellátott köszöntő oklevéllel is. A jeles alkalomra még a balatonfűzfői polgármester is tisz-
teletét tette. Marika néni látogatásakor sem unatkozhattunk, vidám hangulatban, több nyelven folyt a 
beszélgetés, őt családja körében „értük tetten”.

Valamennyi kedves ünnepeltnek ezúton is sok boldogságot, jó egészséget kívánunk!

„És ha egy kisbaba felnevet, új tündér kap szárnyra.”
Nem csak Csingiling meséjében, de a valóságban is újabb és újabb tündéreknek adatik munka 

településünkön. Balatonakali baba kacajos település lett. Ismét kisbabát köszönthetett Balatonakali 
Község Önkormányzata hagyományos baba-csomagjával. Ónodi Viktória bájos kacajával, közvetlen-
ségével hamar lenyűgözte és „dajkájául” fogadta Koncz Imre polgármestert.

KÖSZÖNTÉS – MOSOLYgóS TALÁLKOZÁSOK



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.

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

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

H-Sz: 6-20-ig, V: 6-18-ig
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
06/30-3113-330

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: minden második és negyedik vasárnap 14 órakor
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Halálozás:
Búcsúzunk Pusztai Istvánnétól és Széll Józseftől, nyugodjanak békében!

Házasságkötés: 
Gratulálunk Magyar Boglárka és Horváth Péter, valamint Sümeginé Liga Lilla 

és Sümegi Róbert házasságkötéséhez. Sok boldogságot!

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

Mörk Pincészet
Balatonakali, Fenye-hegy, 
Fenyőfa u. 6.
www.morkpince.hu
mork.pince@gmail.com

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.
+36 70 361 0206

ÜZLETEK, SZOLGÁLTA-
TÁSOK
Edit Kozmetika
Balatonakali, Révész u.1.
+36 20 497 0350

Simon Tímea – Fodrász
Balatonakali, Pipacs u.5.
+36 70 342 4195

Gazda és Horgászbolt
Balatonakali, Kossuth u.11.
+36 87 444 650

Ákom-bákom gyerme-
kjátszó
+36 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 444331

Balatonakali Községi 
Könyvtár
Balatonakali Kossuth L. u. 45.
+36 30 430 8369

Hajóállomás
Balatonakali, Hajóállomás
+36 87 444540
www.balatonihajozas.hu

Theodóra Tenisz Club-
Panzió
Balatonakali, Fövenyes 
Strand u. 1.
+36 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
+36 30 957 5123
+36 87 716 053
piramis@enternet.hu

Berta autóalkatrész
Balatonakali, Pacsirta u.6.
+36 87 444 531
+36 87 444 381

Anti-Szóda
Balatonakali, Hóvirág utca 19.
+36 30 216 3386

Szabó Zoltán
Balatonakali, Sósi Földek 1.
+36 20 333 3620

Slemmer Csaba E.V.
Balatonakali, Gyöngyvirág 
u.2.
+36 30 937 8401

Hosszú Gyula E.V.
Balatonakali, Orgona u.5.
+36 30 979 7016

STRANDI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Strand információ
Balatonakali, Strand bejárat
+36 20 282 6330

Strand delicatesse
Balatonakali, Strand bejárat
+36 30 911 7811

Zöldség, gyümölcs üzlet
Strand kemping bejáratánál

Zsuzsa divat, Horgászjegy 
értékesítés
Balatonakali strand bejárat

Játék-strandcikk üzlet
Balatonakali strand bejárat

Akali Café
Balatonakali strand bejárat

Fincsi Büfé
Balatonakali Strand
+36 30 979 8555

Lángos Büfé
Balatonakali strand
+36 30 349 4755

Strandkönyvtár
Balatonakali Strand
+36 30 430 8369

Játszóház
Balatonakali Strand
+36 30 305 1188

Nanett – Gyümölcsöző
Balatonakali Strand

Giri-Gyöngy
Balatonakali strand

Hamizó
Balatonakali strand

INFORMÁCIÓK A GONDTALAN NYARALÁS SZOLGÁLATÁBAN


