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Március 15.
A zánkai Bozzay Pál Általános

Iskola mûsorával ünnepeltük az idén
nemzeti ünnepünket. A Kemendy
Miklós polgármester ünnepi beszédét
követõen kezdõdött a mintegy három-
negyedórás program, melyet Csékei
Marianna szerkesztett, a táncokat
pedig Kruczler Ágnes tanította be.

Helyi szokásainknak megfelelõen
fáklyás felvonulás indult a Templom
térre, ahol a megemlékezés a vi-
lágháborús hõsök kopjafáinál ért
véget.

A Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület ma-
gyarságismereti vetélkedõt hirdetett, amelynek
témája szûkebben a Székelyföld, a csángók és Akali
monográfiájának ismerete – kiegészítve az utóbbi
évek jelesebb eseményeivel – volt.

A „Levendula” Nyugdíjas Klubban azonnal fel-
vetõdött az ötlet, csapatot alakítunk, és jelentke-
zünk. Már a tesztkérdések is megizzasztottak ben-
nünket, hiszen alapos és széles körû kutatómunkát
kellett végezni. Elõadásokat hallgattunk Orbán
Balázsról, a legnagyobb székelyrõl a PéterPál
Könyvkiadó jóvoltából. A székelység eredetérõl
Kemendy Miklós polgármester úr tartott figyelem-
felkeltõ elõadást. Kik azok a csángók? – kérdezte
Királyhegyi Ottília elõadásának címében. Ismer-
kedtünk a csángókkal, gyönyörû néprajzi filmeket
láttunk, kulturális ismereteket szereztünk, s többek
között megtudtuk, mi is az a tilinkó vagy, hogyan
használják az ütõgardont. Hudák Józsefné, Évike
Akaliról szóló ismereteinket bõvítette.

A március 14-i, több mint 2 órás vetélkedõ bi-
zonyította, nagyon is fontos ismerni a gyökereinket
a maga bonyolultságában. Négy vetélkedõ csoport
alakult. Örömmel vettük, hogy az induló csapatok-
ban fiatalok is részt vettek. Voltak lelkesítõk, buz-
dítók is, bár sokkal több érdeklõdõre számítottunk.

Az érdekes és változatos feladatokra adott
válaszok bizonyították, hogy rengeteg új ismeretet

szereztünk. Voltak földrajzi, irodalmi, történelmi,
zenei, gasztronómiai kérdések. Fel kellett ismerni
„Némajátékból” a tollfosztást, a halászatot. Töltöt-
tünk totót, ismertettük székely ételféleségek recept-
jét. A vetélkedõ kérdéseinek összeállítóit dicséri,
hogy a változatosság, érdekesség miatt észre sem
vettük, hogy már 2 órája versenyzünk.

A sokoldalú vetélkedés meghozta eredményét,
gyönyörû, Erdélyrõl szóló albumokat kaptunk. Az
albumok mellett minden versenyzõ hazavihetett egy
Orbán Balázs évforduló alkalmából megjelent
2009-es naptárt. A Balatonakaliért Támogatási
Közalapítvány versenyzõi különdíjban is részesül-
tek, A kövendi Nõszövetség által hímzett csodaszép
asztalterítõ büszke tulajdonosai lettek.

És akkor most magunkról: 
A „Levendula” Nyugdíjas Klub 4 fõs csapata az

elsõ helyen végzett. Jutalmunk a reprezentatív
albumokon kívül egy 5 napos erdélyi kirándulás.

Jó volt, szép munka volt!
Befejezésül álljon itt a mottónk:

„Halló magyar, hol vagy, felelj,
Halló magyar, hallasz, felelj?
Bármerre vitt a sors, hív az õsi Föld,
Zászlója még ma is, piros, fehér, zöld.”

(A magyarok világhimnusza)

Hegedûs Dezsõné klubvezetõ helyettes

Húsvét elõtt…
Ünnepek elõtt már második éve tart

kézmûves foglalkozásokat az érdek-
lõdõ gyermekek részére Molnár
Marika néni. Kiváló ötletei, ügyessége
alkalomról alkalomra több résztvevõt
vonz ezekre a programokra. Szívesen
jönnek, és maradnak itt a szülõk is,
nagy kedvvel próbálják ki a festés,
ragasztás, díszítés különbözõ válto-
zatait.

Marika néni türelme és szeretete
szebbnél szebb „alkotások” létre-
hozására sarkallja munkálkodókat.
Ajándéktárgyak és dísztárgyak készül-
nek, amelyeket boldogan visz haza
mindenki.

„Halló magyar!”

Munkálkodók…



Különös jelentõséggel bír nap-
jainkban minden olyan egyéni vagy
közösségi cselekedet, amelyet nem az
anyagiak motiválnak. Ha nem evés-
ivás, vagy könnyed (és lehetõleg
olcsó) szórakozás a cél, bizony nagyon
nehéz, szinte lehetetlen még kisebb lét-
számú embercsoportot is mozgósítani. 

Éppen az elmondottak miatt tisztelet
és megbecsülés mindazoknak, akik
heteken át olvasgattak, interneten ke-
resgéltek, felkészítõ elõadásokra jár-
tak, hogy részt vehessenek egy manap-
ság egyáltalán nem „divatos” szellemi
vetélkedõn. Õk, tizennégyen, függet-
lenül a versenyben elért helyezésektõl,
a szó legnemesebb értelmében gazda-
godtak. Így megszerzett ismereteiken,
élményeiket senki el nem veheti tõ-
lük…

*
A BEKE közgyûlésén kezdõdött

2009. január 15-én. Ha már testvér-
településünk van Erdélyben, hiányos
történelmi ismereteinket pótlandó,
nézzünk utána, kik is a székelyek,
csángók, milyen magyarok? Erre egy
vetélkedõ kínál nagyszerû lehetõséget.

Kétfordulós versenyt hirdettünk,
írásbeli és szóbeli részekbõl, s az
anyagot kiegészítettük Balatonakali
múltjáról és jelenérõl szóló kérdé-
sekkel. A felkészítõ elõadások után a
tesztlapokat (3 x 20 kérdést) eljuttattuk
a 8 jelentkezõ csapathoz. Négy csapat
vállalta végül, a most már elkerül-
hetetlen munkát, és adta le a kitöltött
feladatlapokat.

Már ezek értékelésekor láthattuk,
hogy magas színvonalú verseny várha-
tó március 14-én.

A Mûvelõdési Házban mindenki
remekelt. Kitûnõ válaszokat kaptunk a
legnehezebb kérdésekre is. A zsûrinek
(Dr. Szabó Zoltán, Hudák Józsefné,
Kemendy Miklós) könnyû dolga volt,
örömmel hallgattuk és pontoztuk a jó
válaszokat.

Ám a verseny, az verseny – a leg-

jobb a gyõztes. Most a „Levendula”

Nyugdíjas Klub csapatának (Hegedûs

Dezsõné, Németh Lászlóné, Kemendy

Miklósné, Hegedûs Dezsõ) sikerült

írásbeli és szóbeli teljesítményükkel a

legmagasabb pontszámot elérni. A

szép albumok mellé a fõdíjat (a kirán-

dulást) is õk kapták. A BEKE csapata

szóbeli teljesítményével ért el szép

pontszámot, míg a Törõ család a

legjobb írásbeli feladatmegoldással

érte el a második helyezést. Külön

említem a Balatonakaliért Támogatá-

si Közalapítvány versenyzõit, a

Kovács családot. 

Lelkesen, felkészülten versenyez-

tek, s mint a legfiatalabb résztvevõk, a

különdíjat is õk kapták. Egy gyönyörû,

írásos terítõt Kövend testvérfalu aján-

lott fel a vetélkedõ legfiatalabb csapa-

tának.

Dr. Szabó Zoltán – zsûritag – egye-

sületünk tagja méltatta a vetélkedõt.

Mint mondotta, több mint 20 éve él

Magyarországon, gyökerei Erdélyben

vannak. Hasonló rendezvénnyel még

nem találkozott. 

Köszönte, hogy különös érzékeny-

séggel figyeljük a tõlünk keletre élõ

magyarok életét, látja, hogy tenni is

szeretnénk helyzetük jobbra for-

dulásáért.

Köszönöm minden versenyzõnek,

hogy ebben a rohanó világban, mun-

kájuk mellett könyveket forgattak, ta-

nultak, s ezzel maguknak és mindany-

nyiunknak ismereteket adtak.

Végezetül köszönöm a verseny

támogatóinak, a Fék kávéháznak, a

Lasky Tüzépnek, Balatonakali Köz-

ség Önkormányzatának, Andó Já-

nosnak és Molnár Máriának, hogy

ebben a nehéz gazdasági helyzetben

segítették egyesületünket a versenyzõk

díjazásában.

Hudák Józsefné a BEKE elnöke

Vetélkedõrõl – a zsûri szemével…

A gyõztesek:
Hegedûs Dezsõné, Németh Lászlóné,
Kemendy Miklósné, Hegedûs Dezsõ

TÁMOGATÁS
Balatonakali Önkormányzat 2009.
évre tervezett államháztartáson kí-
vülre átadott pénzeszközei a követ-
kezõk:

Bursa Alapítvány 600

Balatonakaliért 

Közalapítvány 2.500

Horgászegyesület 

Balatonakali 150

Sportegyesület 1.200

Balatoni Szövetség 80

Önkormányzatok Szövetsége 80

Tûzoltóság támogatása 500

Lakáscélú támogatás 400

Polgárõrség 150

Mozdulj Balaton 70

Erdélyi Kör Egyesület 100

Nyugdíjas Klub 100

Úszás oktatás támogatása 85

Borút Egyesület 15

Összesen: 6.030
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FÉRFINAP – 2009
Nagy készülõdés, lázas munka elõzte meg a február 14-i Férfinapot. A siker most sem maradt el, mindenki 

nagyszerûen szórakozott – szereplõk és ünnepeltek egyaránt…
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NÕNAP – 2009
A hagyományoknak megfelelõen, március 7-én ünnepi mûsorral kedveskedtek Akali asszonyainak és lányainak 

a férfiak. Kitettek magukért az idén is. Képösszeállításunk ezt próbálja meg érzékeltetni.

...és mondja még valaki,
hogy nem vagyunk egyen-
jogúak a hölgyekkel...

Az igaz, hogy a szépségben
egy kicsit elmaradunk tõlük.

Pedig mindent megtettünk
azért, hogy nemcsak egyen-
jogúak, de szépek is legyünk!
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Az Arany sípok története avagy egy sikeres sportpálya állomásai
Kisebb sportmúzeumnak is beillik

azoknak a relikviáknak a sora, ame-
lyeket az elmúlt 38 év alatt össze-
gyûjtött, pontosabban megszerzett,
hiszen valamennyi kupa, érem,
oklevél és más elismerés mögött
komoly sportteljesítmény áll.

– Az általános iskolában Steixner
tanító úrnál kezdtem sportolni, majd
Balatonfüreden Glatz László keze alá
kerültem – kezdi sorolni a történet
fontosabb állomásait Kéri Árpád. –
Az atlétika, kézilabda és a korcsolya
érdekelt. Akali gyerek lévén az utób-
biban megvoltak az alapok, s így 1971-
ben gyorskorcsolya összetett bajnok-
ságban megnyertem az úttörõ-
olimpiát. Ezzel egyidejûleg Akaliban
részt vettem a Bóka István vezette
MHSZ lövészklub tevékenységében is.
Kispuskában Dunántúli verseny-
gyõztes lettem, de egyéb ered-
ményekrõl szóló oklevelem, érmeim is
vannak.

Szakiskolás koromban a füredi
Lóczy gimnázium csapatában atletizál-
tam, közép- és hosszútávfutóként.
Közben Akaliban igazolt focista let-
tem, végigjártam a szamárlétrát, 1969-
tõl serdülõ, ifjúsági, majd felnõtt
kategóriában rúgtam a labdát.
Katonaidõm alatt  hadseregbajnoksá-
got nyertem gerelyvetésben…

– Kivételesen szép sikersorozat ez.
Gondolom, az atlétikai alapozásnak
köszönhetõek a késõbbi játékvezetõi
eredmények is…

– Valóban. A katonaság után vis-
szaigazolt labdarugó lettem Akaliban,
de egy komoly sérülés következtében
hamarosan le kellett mondanom a
fociról. 1982-ben vizsgáztam játék-
vezetésbõl. A Cooper-teszt volt az
alapfeltétel: 2x200 méteres és 2x400
méteres futás szintidõre, valamint 12
perces futás, amelyen minimum 2800
métert kellett elérni. Én 3460-at futot-
tam…

– Itt is volt „szamárlétra”?

– Természetesen. A vizsga utána
megyei I. osztályban lettem partjelzõ,
alacsonyabb osztályokban pedig

játékot vezettem. 1983-tól már a
megyei I. osztályban vezettem, majd
1984 õszén NB III-as játékvezetõ let-
tem és a Veszprém Megyei országos
utánpótláskeret tagja. Rajtam kívül
csak ketten voltak a megyében orszá-
gos játékvezetõk, amikor én 1987-ben
az lettem. Az út az NB II-n, majd az
NB I/B-n át vezetett az NB I-ig.
Tizenhárom év után 2000 júniusában
fejeztem be játékvezetõi pályafutáso-
mat. Sopronban volt a búcsúmeccs,
hiszen innen kerültem fel az országos
keretbe is. AZ MLSZ játékvezetõ
bizottság elnökétõl vehettem át az
„Arany síp”-ot.

– És azóta? 

– Azóta megyei ellenõrként, késõbb
NB III-as, majd országos ellenõrként
dolgozom. A mai napig tagja vagyok a
Veszprém Megyei Labdarugó
Szövetségnek, a játékvezetõi bizottság
elnökségének, és vezetem a gazdasági
bizottságot. Ezért 2009-ben ismét
„Arany síp”-pal tüntettek ki.

– Melyik a legkedvesebb tárgy
ebben a „múzeumban”, és milyen
emlékhez, emlékekhez kötõdik?

– Sok meccsen dolgoztam együtt
Puhl Sándorral, aki négyszer volt „A
világ legjobb játékvezetõje”. Többek
között azon a meccsen, amelyen Puhl
túllépte Palotai Károly olimpiai bajnok
labdarugó és világhírû játékvezetõ NB
I-es mérkõzésszámát (A 260-at). Egy
magyar–lengyel barátságos válogatott
mérkõzésen szintén együtt voltunk –
négy „aranycsapatos” díszvendég,
Puskás, Hidegkúti, Grosits és
Buzánszky mellett. Ennek emléke ez
az aláírásukkal ellátott labda – mutat a
sarokpolc fõ helyére Kéri Árpád,
majd hozzáteszi: – Egyszer majd
jótékony célra szeretném fölajánlani,
hiszen ez már ma is óriási érték.
Egyébként szám szerint összesen 760
mérkõzésen mûködtem közre, s
Akaliból nem csak indultam, hanem
végig, valamennyi alkalommal Akalit
képviseltem, szülõfalum hírnevét
öregbítettem…

-kir-

Relikviák…

Középen a labda Puskás és neves társai
aláírásával

A legújabb Arany síp és tulajdonosa
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Balatonakali Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2009. (IV. 8.) rendelete

Az állatok tartásáról
Balatotonakali község Önkormányzatának Képvi-

selõ-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján az állat- és ebtartás szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET. Általános rendelkezések
A rendelet célja. 1. §

A rendelet célja, hogy az állattartás tekintetében
egyidejûleg biztosítsa Balatonakali község polgárainak
érdekvédelmét és a közegészségügyi, állategészségü-
gyi, környezetvédelmi, köztisztasági, állatvédelmi
elõírások érvényesítését. 

A községkép esztétikus idegenforgalmi megjelenése
mellett a kialakult helyi viszonyok és lehetõségek
keretei között – ahol a község beépítésének és
üdülõterületi jellege megengedhetõvé teszi – biztosítsa
az állattartást.

A rendelet hatálya. 2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden Balatonakali

közigazgatási területén végzett haszonállat, valamint
kedvtelésbõl tartott állattartásra, az állatok gondo-
zójára, tulajdonosára.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres
testületek állattartására, cirkuszi rendezvényekre,
állatkiállításokra és versenyekre.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából nem
minõsül állattartásnak az esetenként közvetlen
fogyasztásra beszerzett, családi szükségletek kielégíté-
sére levágásra szánt, legfeljebb 3 napig tartott állatok
átmeneti tárolása. Az állatokat levágásig zárt helyen
kell tartani.

Értelmezõ rendelkezések. 3. §
(1) E rendelet alkalmazásában mezõgazdasági ha-

szonállat: bármely állat, melyet élelmiszer (hús, tojás,
tej, méz) gyapjú, toll, bõr vagy más állati eredetû ter-
mékek termelésére tenyésztenek, tartanak, vagy hizlal-
nak, valamint az igásállatok és a hátasló.

a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha,
bivaly és nagytestû rokonfajaik;

b) kisállat: juh, kecske, sertés és kistestû rokonfa-
jaik;

c) prémes állat: házi nyúl,
d) baromfi: házi szárnyas (tyúk, gyöngyös, pulyka,

lúd, kacsa, galamb és ezek rokonfajaik),
e.) méh.
(2) Kedvtelésbõl tartott állat: eb, macska, díszmadár

és egyéb elõzõekben fel nem sorolt állat.

II. FEJEZET. Az állattartás szabályai. 4. §
(1) Állattartás szabályozása szempontjából Balaton-

akali közigazgatási területe négy övezetre oszlik:

a) I. övezet: 
– a vasút és a Balaton közé esõ kül- és belterület, 
– a keleti lakó/nyaraló terület (Pitypang utca,

Levendula sétány, Erdõszéle utca, Vasút sor),
– a nyugati lakó/nyaraló terület (Kútirét, Berek,

Széchenyi, Római utcák és 71-es fõ út által határolt bel-
terület).

b) II. övezet: a vasúttól északra a Révész, a Kossuth
és a Balaton utcák által határolt belterület. 

c) III. övezet: 
– Kossuth, Petõfi, Balaton utcák 71-es fõút által

határolt terület
– a 71-es fõúttól északra a Gyöngyvirág, Hóvirág,

Fenyves alja és Sági utcák által határolt belterület.
d) IV. övezet: külterületek (a I. övezetbe sorolt kül-

terület kivételével).
(2) Az 500 m2-nél kisebb területû ingatlanokon min-

dennemû mezõgazdasági haszonállat tartása tilos. 
Lakó- és üdülõépületben, ezekhez tartozó mellékhe-

lyiségekben haszonállatot tartani nem lehet. 
(3) Állattartásra szolgáló épületet csak e rendelet 1.

számú mellékletében meghatározott védõtávolságok
figyelembevételével, az építésügyi és közegészségügyi
rendelkezések betartásával lehet létesíteni. 

5. §
(1) A község belterületén nagyállat, páva nem

tartható.
(2) Az I. övezetben mindennemû mezõgazdasági

haszonállat tartása tilos.
Tartható 2 eb, 1 macska és ezek szaporulatai 3 hóna-

pos korukig ingatlanonként.
(3) A II. övezetben ingatlanonként baromfiból,

prémes állatból összesen 30 db tartható a környezet
zavarása nélkül saját, házi szükségletre. 

Tartható 2 eb, 1 macska és ezek szaporulatai 3 hóna-
pos korukig.

(4) A III. övezetben ha az állattartás feltételei fenn-
állnak ingatlanonként kisállatból 2 db tartható, barom-
fiból, prémes állatból összesen 30 db, méh 20 családig
tartható a környezet zavarása nélkül. 

Tartható 2 eb, 2 macska és ezek szaporulatai 3 hóna-
pos korukig.

(5) A IV. övezetben ingatlanonként baromfiból,
prémes állatból maximum 50 db, méh 30 családig, kis
haszonállatból pedig egyidejûleg 5 db sertés, kecske
vagy juh, és 2 db szarvasmarha vagy ló tartására van
lehetõség engedély nélkül, amennyiben az állattartás
feltételei fennállnak. Nagyobb számú haszonállat
tartására – környezetvédelmi szempontból – a pol-
gármester ad engedélyt.

Az állattartó épületet a tómedertõl legkevesebb
1000 m, egyéb felszíni vizektõl legkevesebb 200 m
távolságra lehet elhelyezni. 

Tartható 2 eb, 2 macska és ezek szaporulatai 3 hóna-
pos korukig.

(6) A nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmény,
közintézmény, gyógyszertár, temetõ, élelmiszerbolt és
vendéglátó egység területén és annak 50 méteres
körzetén belül, valamint gyermekjátszóterektõl,
sétányoktól, parkosított és padokkal ellátott helyektõl,
strandtól, illetve ezen telkek határától számított 100 m-
en belüli távolságban haszonállatokat tartani tilos.

6. §
(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával

eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükség-
leteinek megfelelõ életfeltételekrõl gondoskodni.

(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintet-
tel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára.
Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentõ, egymást
nyugtalanító állatok elkülönített tartását.

(3) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állat-
tartással senkinek kárt ne okozhasson. 

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelõ
és biztonságos elhelyezésérõl, szakszerû gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.

(4) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb
módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a
zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás
lehetõségét.

(5) A szabadban tartott állatot – különleges igényeit
is figyelembe véve – védeni kell az idõjárás káros hatá-
saitól és természetes ellenségeitõl. Az állandóan zárt
körülmények között tartott állat számára az állattartó
köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelõ
mozgásteret biztosítani.

(6) Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a
közterületet ne szennyezze. Az esetleges szennyezõdést
a tulajdonos, illetõleg az állat felügyeletével megbízott
személy köteles haladéktalanul eltávolítani.

Az állatok elhelyezése, tartása. 7. §
(1) Az állatok tartására (elhelyezésére) szolgáló

helyiségeknek könnyen tisztántarthatónak, szilárd
alapzattal burkoltnak kell lenniük, valamint hézag-
mentesen fedett és zárt trágyagyûjtõvel kell ellátni.

(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesít-
ményeket, illetve azok helyiségeit (ólakat, ketreceket)
szükség szerint, rendszeresen takarítani kell. 

Az állattartó köteles gondoskodni az egészségre
ártalmas rovarok és rágcsálók irtásáról és az állattartás-
ra használt építmények évente legalább két alkalommal
elvégzendõ fertõtlenítésérõl, meszelésérõl. 

(3) Az állattartásra szolgáló építmények szel-
lõzõnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.

(Folytatás a 7. oldalon)
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8. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak

megfelelõ tartásáról, takarmányozásáról, itatásáról és
gondozásáról. 

Az állattartó köteles az állatok etetéséhez használt
kellemetlen szagú takarmányt zárt, illetõleg fedett
állapotban tárolni.

(2) Állatai védelme és egészségének megóvása
érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket
megtartani, és az állatok megbetegedése esetén állator-
vos igénybevételérõl gondoskodni.

Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell
az állatok megfigyelhetõségének lehetõségét, valamint
az etetõ és itató berendezésekhez való akadálytalan
hozzáférhetõséget.

(3) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti
elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell biztosí-
tani.

(4) Az elhullott 50 kg-nál nem nagyobb össztömegû
kedvtelésbõl tartott állatok, valamint a 3 hetesnél fiata-
labb szopósbárány, kecskegida, borjú, malac hulláját,
elhullott baromfit az állati hulladék birtokosa a saját
telkén, a szomszéd telekhatárvonalától min. 1,5
méterre, legalább 1 méter mélyen elföldelheti.

(5) Az 50 kg meghaladó elhullott állat tetemét a
tulajdonos köteles haladéktalanul elszállítani az ártal-
matlanító helyre, s elszállításig csurgásmentes göngyö-
legben elhelyezni. 

(6) Közterületen történt állatelhullást – ha annak
tulajdonosa ismeretlen – az önkormányzat hivatalánál
azonnal be kell jelenteni.

A trágyagyûjtõ elhelyezése és kialakítása. 9. §
(1) Kis létszámú állattartás esetén keletkezett trágya

csak trágyagyûjtõben helyezhetõ el.
(2) A trágyagyûjtõ helyének kiválasztásánál

figyelembe kell venni e rendelet mellékletben foglalt
védõtávolságokat.

A trágyagyûjtõt úgy kell kialakítani, hogy abba víz,
valamint a gyûjtõbõl szennyezõ anyag ki ne folyhasson.
E célból vízzáró aljzatú és zárt trágyagyûjtõt kell
létesíteni.

A trágyagyûjtõt szilárd burkolattal, és legalább 3
oldalról megfelelõ magasságú, zárt védõfallal kell
körülvenni. Az almostrágya tárolására szolgáló trá-
gyatelephez csatlakozóan a híg rész befogadására
megfelelõ kapacitású zárt, vízzáró talajszint alatti trá-
gyaléakna létesítése szükséges.

(3) A trágya (trágyalé) tároló rendszeres ürítésérõl
és környezete tisztántartásáról való gondoskodás a tu-
lajdonos (állattartó) folyamatos kötelessége.

A trágyagyûjtõ ûrítése hétköznapokon reggel 5 és 9
óra között végezhetõ.

(4) A kertmûvelés céljára használt trágyát földdel
kell befedni, felhasználás során 24 órán belül a földbe
kell dolgozni.

10. §
(1) Az állattartást meg kell tiltani, ha:
a) az állattartás e rendeletben meghatározott

feltételei nem biztosíthatók, 
b) az állattartó – felszólítás ellenére – az állattartás

feltételeit nem biztosítja.
(2) Az állattartást megtiltó jogerõs határozat végre

nem hajtása esetén a polgármester az állattartó költ-
ségére elrendelheti az állat(ok) elszállítását, szükség
esetén kényszerértékesítését, megsemmisítését.

III. FEJEZET. Ebtartás. 11. §
(1) Az ebet tulajdonosa köteles haladéktalanul az

önkormányzat jegyzõjének bejelenteni nyilvántartás
céljából, ha az állat:

– a három hónapos kort elérte,
– elhullott vagy elveszett.
(2) Az eb tulajdonosa 30 napon belül köteles beje-

lenteni, ha az állata:
a) tartási helye 3 hónapnál hosszabb idõre megvál-

tozott,
b) új tulajdonoshoz került.

12. §
(1) A korlátozó rendelkezések nem vonatkoznak a

vakvezetõ ebre, amennyiben szükségességét szakorvos
igazolja. 

(2) Házõrzõ ebet csak elkülönítve, vagy rendszere-
sen zárva tartott udvarban lehet tartani. Több lakó által
használt közös udvarban kutya csak megkötve tartható,
kivéve, ha szabadon tartásához a tulajdonostársak, bér-
lõtársak együttesen hozzájárultak. 

(3) Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani,
hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül
kijutni ne tudjanak.

(4) Kutyát közterületen vezetni csak pórázon
szabad.

(5) Ha a kutya harapós, vagy támadó természetû, a
telep, ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló
figyelmeztetõ táblát kell szembetûnõ módon elhe-
lyezni. Ilyen kutyát közterületen vezetni csak szájkosár-
ral ellátva szabad. 

(6) A kutyaólat a tulajdonos saját területén köteles
úgy elhelyezni, hogy a szomszédos ingatlanok tulaj-
donosait ne zavarja.

(7) Bekerítetlen ingatlanon ebet megkötve vagy
kifutóban lehet tartani. 

13. §
(1) Az eb tulajdonosa köteles az ebét úgy tartani,

hogy az a lakótársak és a szomszédok nyugalmát ne
zavarja, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen,
anyagi kárt ne okozzon.

(2) Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével meg-
bízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb
gyalogjárdát, sétányt, parkot, közutat, közös használatú
területét ne szennyezze. 

Az eb által okozott szennyezõdést az ebtartó köteles
haladéktalanul eltávolítani.

(3) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni – az
üzemeltetõ által meghatározott feltételek mellett – a
vakvezetõ kutya kivételével:

a) vendéglátó, élelmiszert árusító üzletbe, 
c) oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények

épületébe, sportpályára, az intézményt õrzõ kutya
kivételével,

d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények
épületébe,

e) játszótérre, játszótérként használt közterületre,
f) temetõbe.
(4) A polgármester a sétányok, parkok, strandok

területére az ebek bevitelét megtilthatja, mely esetben a
terület bejáratait a tilalomra vonatkozó, közérthetõ, el
nem mozdítható jelzõtáblával kell ellátni.

14. §
(1) Az ebtulajdonos köteles ebét a jó gazda gondos-

ságával tartani, gondozni, megbetegedése esetén gyó-
gyításáról gondoskodni. 

(2) Ebet kínozni, éheztetni, tartósan magára hagyni,
elhagyni tilos.

(3) Ha az ebtulajdonos nem szándékozik ebét, vagy
szaporulatát tovább tartani, köteles elhelyezésükrõl
gondoskodni. 

Gazdátlan és kóbor ebek. 15. §
(1) A kóbor és közterületen felügyelet nélkül ha-

gyott ebeket az önkormányzat köteles befogatni és a
gyepmesteri telepre szállítani.

(2) Ha a befogott eb tulajdonosa ismertté válik,
akkor ellene szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.
A Polgármesteri Hivatal az eb tartásával, elszállításá-
val, esetleges kiirtásával vagy egyéb vonatkozásban
felmerült minden költséget köteles a tulajdonosra
áthárítani.

Közegészségügyi és állategészségügyi szabályok
16. §

(1) A település területén csak veszettség elleni
védõoltásban részesült ebet szabad tartani. 

Az ebek veszettség elleni védõoltásának megszer-
vezésérõl évente a polgármesteri hivatal gondoskodik,
melyrõl a tulajdonosokat értesíti.

(2) Minden 3 hónapnál idõsebb ebet a tulajdonosa
köteles évenként, a 3 hónapos kort elérteket 30 napon
belül a saját költségére beoltatni és féregteleníttetni.

(3) A tulajdonos köteles:
a) az eboltási igazolványt a következõ védõoltásig

megõrizni és az ellenõrzésre jogosult személynek fel-
mutatni, elvesztés esetén annak pótlásáról gondoskodni 

b) ha az eb nem a tulajdonos lakóhelyén részesült
veszettség elleni védõoltásban – az oltás megtörténtét – 

(Folytatás a 8. oldalon)
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az oltási igazolás felmutatásával a Polgármesteri
Hivatalnak bejelenteni. 

(4) Azt az ebet, amelyet a tulajdonosa az évi
kötelezõ oltás során felszólítás ellenére sem oltatott be,
el kell kobozni, és szabálysértési eljárást kell
kezdeményezni a tulajdonos ellen. 

17. §
(1) Az ebtulajdonos – saját költségére – köteles:
a) az ebet higiénikus, köz- és állategészségügyi

szempontból megfelelõ körülmények között tartani,
b) betegség gyanúját, illetve az eb megbetegedését a

körzeti állatorvosnak azonnal bejelenteni és gyógy-
kezelésérõl gondoskodni.

(2) Ha az állatorvos az eben undort keltõ, vagy
emberre is veszélyes megbetegedést észlel, és az ebtu-
lajdonos az eb gyógykezelését megtagadja, az állator-
vos köteles az eb kártalanítás mellõzésével történõ
kiirtását kezdeményezni.

18. §
(1) Embert mart eb tulajdonosa köteles ebét az

ebtartás helye szerint illetékes körzeti állatorvossal ha-
ladéktalanul megvizsgáltatni, a vizsgálat eredményérõl
és az éves veszettség elleni kötelezõ oltásról kiállított
igazolás másolatát a megmart személynek haladékta-
lanul átadni.

(2) Az ebet, amely embert mart meg, de nem áll
veszettség gyanújában, a körzeti állatorvos 14 napig
megfigyelési zárlat alá helyezi, és az ebet ennek során a
tulajdonos költségére – legalább két ízben megvizsgál-
ni köteles.

(3) A megfigyelés tartama alatt az ebet bezárva és
megkötve kell tartani.

(4) A körzeti állatorvos az eb megfigyelésének ered-
ményérõl a megmart egyént és a lakóhely szerint
illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatot, továbbá az ebtulajdonost haladéktalanul
értesíteni köteles.

Szabálysértési rendelkezések. 19. §
Aki az e rendeletben foglalt rendelkezéseket

megszegi, vagy kijátssza – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – szabálysértést követ el és
30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Átmeneti és záró rendelkezés. 20. §
(1) A rendelet kihirdetésének napjával lép hatályba.

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben szokásos
módon gondoskodik.

(2) Azon állattartóknak, akik a kihirdetéskor e ren-
delet rendelkezéseibe ütközõ módon folytatnak állat-
tartást, 2009. június 30. napjáig türelmi idõ áll ren-
delkezésükre, hogy tevékenységüket jelen rendelet
elõírásainak megfelelõen megváltoztassák, illetve
megszüntessék.

Balatonakali, 2009. március 28.

Kemendy Miklós Dr. Szabó Sándor
polgármester jegyzõ

Kihirdetve: 
Balatonakali, 2009. április 8.

Dr. Szabó Sándor jegyzõ

1. számú melléklet 
ÁLLATTARTÁSNÁL BIZTOSÍTANDÓ VÉDÕTÁVOLSÁGOK

Megnevezés Állat száma, db Temészetes vizek Lakóépület, m Kút, m Vízvezeték, m
partvonalától, m

Sertés, kecske, juh max. 2 30 15 15 5
max. 5 30 20 15 5

Baromfi max.15 30 15 15 5
16–50 30 20 15 5

Nyúl max. 30 30 15 15 5 
Zárt, szivárgásmentes trágya, 
trágyalé tároló 25 30 25 5 

Méh Szomszédos Saját és közúttól Lakóépület, m Árok/vízfolyás, Ásott kút, m
ingatlan, m kút, m

20 családig 4 10 10 15 
30 családig 4 25 10 15 

„Kövendért” Egyesület
A BEKE biztatására testvértelepülé-

sünkön, Kövenden összefogott a falu a tele-
pülés jövõje érdekében. Civil szervezetet
alakítottak lakóhelyük fejlõdésének elõ-
mozdítására, az ennek érdekében végzendõ
munka megtervezésére és szervezésére.

Az alakuló ülésen 2009. január 31-én
több mint 60 helybéli döntött úgy, hogy
tagja kíván lenni az egyesületnek. 

Megválasztották a vezetõséget is. A
kövendi civil szervezet elnöke ifj. Csép
Endre lett.

Az eseményen a BEKE küldöttsége is
részt vett.

Az egyesület vezetõsége (balról jobbra): Ifj. Bölönyi Vilmos, Nagy Melinda,
Jobbágy Etelka, ifj. Csép Endre és Máté Attila



Elõször 2005-ben vetõdött fel, hogy fehér
asztal mellett kellene „lecsengetni” a két
nagy, téli program, a Férfinap és a Nõnap
izgalmait, hiszen mindkét mûsor összeál-
lításában és elõadásában sok-sok munkát,
idõt, fáradságot fektetnek be a szereplõk és a
szervezõk.

Már az elsõ alkalommal is a FÉK étterem
volt a találkozó helyszíne. Másodszorra,
2006-ban Tóth Béla megalapította a „Taps-
díjat”, a legsikeresebb szereplõk jutal-
mazására.

Az elsõ díjazottak Lampérth Zoltánné,
Ujházy Béla és Sokhegyi Zoltán voltak.

Egy év múlva már a Nagy Tamás által
fõzött marhapörkölt fogyasztása mellett
történt az értékelés. Ekkor már a díjak mellé
egy éven át 10 százalék kedvezményt is kap-
tak a Fék Kávéházban fogyasztott étel és ital
árából a legjobbak: Czanda Zsuzsanna,

Móró János, Slemmer Istvánné és Törõ
Gyula. Az adományozó létrehozta az elis-
merések „krémjét”, a Vastaps-díjat, amellyel
20 százalék fogyasztási kedvezmény jár.
Biczó Anna és ifj. Réfi Ferenc voltak a
szerencsések.

Tavaly ismét megdicsõültek a jók és a
legjobbak. A Taps-díjat Nagy (azóta Réfi
Nagy) Alexandra, Stahl Anita, Nagy András
és Koncz Imre, míg a Vastaps-díjat Lampérth
Zoltánné és Tóth László kapták.

Nem múlhatott el az év új alapítás nélkül.
Tóth Béla ezúttal létrehozta a már majdnem
Oszkár-díjnak számító legfelsõ fokozatot, a
Maszk-díjat. Ujházy Béla kapta, mindenki
egyetértésével.

Nos, ez a rövid elõtörténete a legutóbbi
eseménynek, sorban a negyedik Taps-díj est-
nek.

A legfrissebb díjakat március 27-én vehet-
ték át az arra méltók a Fék Kávéházban. 

A jutalmazottak 2009-ben a következõk:
Taps-díj: Molnár Ferenc, Kovács Balázs,
Beke György, Sümeginé Papp Teréz, Törõné
Horváth Ilona, Nagy Tamásné.
Vastaps-díj: Czanda Zsuzsanna, Nagy
András.
Maszk-díj: Biczó Anna, Tóth László.
Oklevél: Nagy Flóra Hosszú Richard,
Pordán Gyula, Móró Ferenc, Tóth Pál, Tóth
Pálné.
Budtha-díj: Móró Attila

Az elismerés sorozat betetõzéseként a
nõnapi mûsor szereplõi köszönték meg Tóth
Bélának, a faluban szervezett ren-
dezvényekhez nyújtott folyamatos segítségét.
Béla a rendezvények „Gyémánt fokozatú
támogatójának” járó oklevelet és érmet
kapta.

Taps-díj

Biczó Anna

Tóth László

„Gyémánt elismerést” Ujházy Béla 
és Kemendy Miklós adták át 

Tóth Bélának

Február 28-án zajlott le a hagyományos
jelmezverseny. A zsûri elnöke Nagy Imréné

volt, tagjai Nyéki Mihányné és Németh
Lászlóné. Munkájuk nyomán a következõ ered-
mények születtek:

OVISOK
Navratyil Benedek (Kalóz), Pusztai Dávid
(Tini nidzsa), Molnár Fanni (Hercegnõ)

ISKOLÁS – EGYÉNI
Nagy Flóra (Szakács), Ther Zsolt (Maci)

ISKOLÁS – CSOPORTOS
Ther Bence – Smik Gergõ (Robin Hood-
Rózsa Sándor), Magyar Klaudia – Kovács
Réka (Fizikai állomány…)

NAGYCSOPORTOSOK
Duna csoport, Tóth család

KÜLÖN-DÍJ
Tóth László (az egyetlen felnõtt)

Szokásainknak megfelelõen ezen a délutánon
Titz Tibor vezetésével játszottak, szórakoztak a
rendezvényen résztvevõ gyerekek.

Bohóccsoport Önfeledt játék

Gyermekfarsang
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–15,30,

szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00.

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György

Hétfõ: 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
Rendelõintézet Balatonfüred,

Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap

Rendelõintézet Balatonfüred,
Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

Hétfõ: 08,00–11,30,
kedd: 13,00–18,00,

szerda: 13,00–18,00,
csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086

VALENTIN
GYÓGYSZERTÁR

Tel.: 87/444-298
2009. május 1-tõl:

Hétfõ: 08-18-ig, kedd: 08-12-ig,
14-18-ig, szerda: 08-12-ig, 

14-18-ig, csütörtök: 08-12-ig,
14-18-ig, péntek: 08-18-ig,

szombat: 08-12-ig. 
Vasárnap: zárva

VÍZIRENDÉSZETI
RENDÕRÕRS

Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

VÍZIRENDÉSZETI
ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTÕK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA

Zánka. Tel.: +36-30-383-8383

POSTA
Kossuth u. 31.

Vezetõ: Nagy Tamásné
Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK ABC – ÉTTEREM
május 1-tõl

ABC: 
hétfõ–péntek: 06,30–18,00,

szombat: 06,30–14,00,
vasárnap: 06,30–12,00.

ÉTTEREM: 
hétfõ–péntek 10–22,

szombat 8–22,
vasárnap 08–20

Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. – Felelõs kiadó: Kemendy Miklós. Szerkesztõ: Királyhegyi Ottília. Szerkesztõbizottsági tagok: Gulyásné Hegedûs Nóra,
Konczné Rédling Anikó, Tóth Lívia. A fejlécen szereplõ grafikát Holányi Julianna készítette.

Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 17. Tel./fax: 87/444–255. I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. Felelõs vezetõ: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus szentmise: minden második vasárnap 8.30-kor.
Evangélikus istentisztelet: minden II. és IV. vasárnap 14.00-kor.

Református istentisztelet: minden III. vasárnap 15.30-kor.

Napsütéses idõben, 32 versenyzõ rész-
vételével rendezték meg Balatonakaliban a
szezont megnyitó Egyesületi Horgász-
versenyt, amelyen a következõ eredmények
születtek:

Nyugdíjas korcsoport: 

I. Borbély István (740 gramm)
II. Bodó József (650 gramm)
III. Hegedûs Mihály (500 gramm)

Felnõtt aktív korcsoport: 

I. Töreki Gyula (4720 gramm)
II. Ruzsics Zoltán (3100 gramm)
III. Tóth László (1690 gramm)

A legnagyobb halat Tóth László fogta.

Tizenkét horgász nem fogott halat. A
fogások összsúlya 16.380 gramm volt.

Az „egy fõre jutó” halak súlya 512
gramm.

A kifogott halakat a mérlegelés után 
visszaengedték a Balatonba.

Mise – kéthetente
Változás történt a római katolikus templom szertatásainak rendjében. 
Június közepéig szombaton nem lesz mise, és minden második vasárnap igeliturgiát

tart a plébános megbízottja. 
A kéthetente tartandó miséket Márk és Titusz atya celebrálja.
A szertartások a korábbival megegyezõ idõpontban, vasárnap 8.30-kor kezdõdnek.

*
Április 5-én, a vasárnapi misén vett búcsút a hívektõl Gellért atya, aki a hívek

tiszteletétõl és szeretetétõl övezve végezte lelkipásztori munkáját Akaliban. A közösség
nevében Kemendy Miklós, az egyházközségi tanács elnöke mondott köszönetet az
áldozatos tevékenységért.

Egyesületi 

horgászverseny

Koncentráció…

…és meditáció…




