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SZENT IVÁN-NAPI PROGRAMOK

A szezont és az első hajót zenés,
ritmusos, konga show-val köszöntjük.
Június 24-én, szombaton egész
napos programokkal várjuk az
érdeklődőket Balatonakaliba.
10,30 Első hajó fogadása, szezonnyitogató gondolatok a Kikötőben.
Közreműködik: Solymi Konga.
Kb. 10,45-kor egyórás kedvezményes sétahajókázás a Fonyóddal.
A sétahajózás díja kedvezményesen

900 Ft/fő. A jegyeket a hajón tudják
megvásárolni az érdeklődők.
17,00 a Művelődési Ház szabadtéri színpadán határon túli magyar
gyermekek műsora.
18,00 MiaManó Színház mesejátéka: „Mesék Mátyás királyról” c.
előadás.
Kb. 18,45-19,00 Tüzes borok
bemutatója a Balatonakali Borút
Egyesület közreműködésével.
19,30-tól „Szentivánéji Hujáko-

lók” c. gólyalábas előadás. Kb.
20,30-kor útjára indítjuk a Szent
Iván éji tűzkereket, interaktív műsorokkal, megállókkal tarkított tüzes
sétájára tartsanak velünk, míg a
Balaton vize ki nem oltja…
A tüzes felvonulásban közreműködnek a Csopak Néptánc Egyesület,
a Horihorgas Hujákolók, a megállókat működtető falubeli lakosok és
vállalkozók.
Mindenkit szeretettel várunk!

HETEDHÉT MESEFESZTIVÁL

Július 1-8-ig Strand: játszóházak, mese, rajzverseny.
Nyitókoncert: 1-jén a szabadtéri színpadon a Kávészünet Zenekarral, zárókoncert ugyanitt az Alma zenekarral.
(Részletes programok a 8. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzati-lakossági
összefogással
71.271.187 Ft támogatás
Önkormányzatunk örömmel vette
kézbe a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság képviseletében
eljáró Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Igazgatóságától kapott értesítést,
miszerint „Balatonakali vízkár-elhárítási tervének végrehajtása keretében – a
sorozatos elöntések miatt halaszthatatlanná vált csapadékvíz elvezetés fejlesztésére” beadott támogatási igényünket
több, mint 71 millió forinttal támogatja.
Ez a projekt tavaly év elején indult
az önkormányzat dolgozóinak széles
körű bevonásával hosszú hetek-hónapok
munkájával juthatott el idáig. A mögötte
álló munkában a polgármester, a pályázatíró, a pénzügyi vezető, az adós kolléga, a IV. kulturális közfoglalkoztatásban
részt vevő, hadra fogható kolléga, és
még az akkori takarító-hivatalsegéd is
részt vett.
A lakosság részéről beérkezett panaszok, kárjelentések szintén szerepelnek a
pályázati anyagban, rengeteg beküldött,
vagy saját a mentések során, illetve esőzésekkor készített fotóval illusztrálva.
A projekt átfogó célja:
Balatonakali vízkár-elhárítási tervének végrehajtása keretében – a sorozatos elöntések miatt halaszthatatlanná
vált – csapadékvíz elvezetés fejlesztése
a település egészére kiható, annak legmélyebben fekvő pontjain lévő, részben
műemlék épületekkel is érintett belterületi részein.
Több évre visszamenő, a sorozatos
elöntések, és ennek okán az érintett
lakosság széles körétől érkező jogos
panaszok, a panaszok alapját képező
tetemes ingatlankárokozás megnyugtató
megszüntetése, de minimálisan a helyi
vízkár veszélyeztetettségének jelentős
lecsökkentése.
A településre, azon belül is a projekttel határolt területre jellemző, kifejezetten magas talajvíz szint ellenére a projekt
műszaki megoldása során lehetőség szerint törekvés a csapadékvíz késleltetett
levezetésére (beszivárogtatás).
A meglévő természeti, műszaki adott-

ságok alapján egy műszaki megoldását
illetően kifejezetten költségtakarékos,
ugyanakkor hosszútávon megnyugtató
műszaki tartalom szerinti projekt végrehajtása.
A projekt mérföldkövei, megvalósítási szakaszai:
2017. 07. 31-ig 1. mérföldkő: Projekt
tartalmi-műszaki előkészítése Az adott
mérföldkőre becsült idő: 3 hónap. A projektünk nagy előnye, hogy a sorozatos
csapadékvíz károkat követően, a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan már
korábban elkészültek az alábbi dokumentumok:
– A terület vízföldtani elemzése,
– Balatonakali vízkár-elhárítási terve,
– Balatonakali község kül- és belterületének csapadékvíz elvezetése tanulmányterv,
– CSA-1, Kossuth u. vízjogi engedélyezési tervek,
– 71-es számú főút 54+054 km szelvényben új áteresz építése, – közúti
engedélyezési terv,
– CSA-1, Kossuth u. kiviteli tervek,
– Mindkét szakaszra vonatkozó
jogerős vízjogi létesítési engedélyek.
Mindezen meglévő dokumentumok
részét képezték a projekttervezésnek,
valamint a projekt előkészítő tanulmánynak egyaránt. A mérföldkőre feltüntetett
idő magában foglalja a további tervezői
oldal részéről elkészítendő dokumentumok, esetleges további hatósági és közműegyeztetések ügyintézési idejét.
2018. 01. 31-ig 2. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása. Az adott mérföldkőre becsült idő: 6 hónap. A jelenlegi
hatályos Kbt. alapján határoztuk meg a
közbeszerzés előkészítésre és lefolytatására szükséges idő mértékét. A közbeszerzést külső szakértő bevonásával tervezzük. A közbeszerzési eljárás kötelező
részét fogja képezni a hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a kivitelezésbe
szempont teljesítése minden ajánlattevő
részéről. A nyertes ajánlattevő kedvezőbb elbírálásban részesül, amennyiben
legalább 6 fő, igazoltan hátrányos helyzetű munkavállalót von be a kivitelezési
munkálatok valamely szakaszában. A
pályázat részeként benyújtásra kerülnek az érintett ingatlanok szemle típusú

tulajdoni lapjai. A mérföldkő teljesítése
során rendezésre kerülnek a tulajdoni viszonyok, valamint biztosított lesz
valamennyi ingatlan esetében a per- és
igénymentesség.
Támogatási feltételek teljesítése:
Igazolni kell, hogy a projektre vonatkozó
beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi
felhívásaiban feltételként szerepeltetésre
kerül a támogatási kérelemben vállalt
létszámú hátrányos helyzetű lakosok
bevonása.
2018. 04. 30-ig 3. mérföldkő: Kivitelezés 50%-ig. Az adott mérföldkőre
becsült idő: 3 hónap. A kivitelező kiválasztását követően, folyamatos műszaki
ellenőri felügyelet mellett az 50%-os
készre jelentésig határoztuk meg a 3.
mérföldkövet.
2018. 07. 31-ig 4. mérföldkő: Kivitelezés 100%. Az adott mérföldkőre becsült idő: 3 hónap. A beruházás
második felének, folyamatos műszaki
ellenőri felügyelet mellett a 100%-os
készre jelentésig határoztuk meg a 4.
mérföldkövet. Jelen mérföldkő magában
foglalja a teljes műszaki átadást, valamint a szükséges hatósági engedélyek
megszerzését is.
2018. 08. 31-ig 5. mérföldkő: Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása. Az adott mérföldkőre becsült idő:
1 hónap. A Projekt Előkészítő Tanulmány
2.3. pontjában részletezett teljes települést érintő szemléletformáló rendezvényt
kívánjuk megvalósítani.
Az egyes mérföldkövek teljesítése
akár hamarabb is megvalósulhat, a feltüntetett időpontok „maximum” dátumok.
Településképi törvény
Tisztelt Lakosság! 2016. július 1-én
megjelent a Településképi Törvény!
A törvény lehetőséget ad a helyi közösségeknek településük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a jövőben nagyobb
lehetőség adódik épített környezetünk
megóvására, környezeti értékeink védelmére, valamint és meghatározhatjuk
településük fejlődési irányát.
A törvény és a végrehajtási rendelet
alapján, valamennyi településnek 2017.
október 1-ig meg kell alkotnia és hatály-
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ba kell léptetnie településképi rendeletét.
A rendeletet megelőzően, annak alapját képező Település Arculati Kézikönyvet kell készíttetni, a rendelet szabályai
és a miniszterelnökség által kidolgozott
minta alapján.
A Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK) és településképi rendelet elkészítése minden település számára kötelező.
A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, milyen települési
környezetben szeretnének élni, valamint
széles körű polgári párbeszéd alakuljon
ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet
biztosítani.
A kézikönyv és majdan a rendelet
Balatonakali teljes közigazgatási területére készül.
A kézikönyvben – a településképi
követelmények megalapozására – meg
kell határozni:
– a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit;
– a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket,
arculati jellemzőit és értékeit;
– a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint
a településképhez illeszkedő építészeti
elemeket;
– a helyi építészeti örökség területi és
egyedi védelmét;
– a tájképi elemeket (területi építészeti és egyedi építészeti értékek);
– a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésekre, és egyéb településképet
befolyásoló műszaki berendezésekre
vonatkozó elvárásokat.
Balatonakali község Önkormányzata
legutóbbi ülésén határozatban döntött
a kézikönyv elkészíttetéséről, és a településképi rendelet megalkotásáról. A
településen működő civil szervezeteket,
egyházakat, és a lakosságot partnerként
vonjuk be a munkába.
Így ezúton kérjük a lakosságot, hogy
amennyiben ez ügyben segítséget kívánnak nyújtani a Településképi Arculati
Kézikönyv készítésében, illetve javaslatuk van a településkép, arculat, jövőbeni
kialakítására, azt írásban tegyék meg a
főépítész asszony felé, az alábbi e-mail
címen: foepitesz@balatonakali.hu, vagy
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levélben adják le a polgármesteri hivatalban. A borítékra írják rá: Javaslat az
arculati kézikönyv készítéséhez. A javaslatokat 2017. június 30-ig várjuk!
Kéri Katalin települési főépítész
MEGHÍVÓ
A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI
KÉZIKÖNYV készítésével kapcsolatos
lakossági tájékoztató fórumra hívjuk
Önöket 2017. június 15-én 16,00 órára a
Balatonakali Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermébe.
Az ismertetőt tartja: Kéri Katalin települési főépítész. Megjelenésükre számítunk!
Koncz Imre polgármester
Pályázat
Balatonakali község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő, részben önálló Napközi
Otthonos Óvoda intézmény vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A
vezetői megbízás 2017. 8. 1. napjától
kezdődő, 2022. 7. 31-ig tartó 5 év határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Veszprém
megye, 8243 Balatonakali, Hóvirág u.
21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodavezető.
Ellátandó feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott intézményvezetői
feladatok, az intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
a) A nemzeti köznevelésről szóló törvény 67. §-ában meghatározott felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség,
b) legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
c) az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve a megbízással
egyidejűleg pedagógus munkakörben
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
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d) magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot,
– Az intézmény vezetésére vonatkozó
vezetési programot,
– Végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, vagy a kérelem feladását
igazoló bizonylat másolatát,
– A pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a
pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
– Nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés
tartását.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségének eleget tesz.
Az illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és A
pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak az irányadók.
A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követően dönt.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázat a Balatonakali
Község Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével
(8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 5/416/2017., valamint a munkakör
megnevezését: „óvodavezető”.
A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a
Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követően, rendkívüli ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 31.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Oktatási és Kulturális Közlöny,
– www.balatonakali.hu,
– Akali TV képújság,
– kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldala
(www.kozigallas.hu).
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Koncz Imre polgármester nyújt a 87/444-527-es telefonszámon.
Balatonakali, 2017. április 18.
Koncz Imre polgármester
Tájékoztatás
A Balatonfüredi Járási Hivatal a
termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvényben (továbbiakban:
Tfvt.), meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében a település külterületén határszemlét tart 2017. május
18.–2017. október 31. napjáig terjedő
időszakban.
Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:
– a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint
– köteles a termőföldet művelési ágának
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy
termelés folytatása nélkül a talajvédelmi
előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség)
(Tfvt. 5.§ (1))
– szőlőt és gyümölcsöst a művelési
ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani (Tfvt. 5.§ (2))
– ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó
köteles a termőföld engedélyezett célú
felhasználásáig a hasznosítási kötelezettséget teljesíteni. (igeiglenes hasznosítás)
(Tfvt. 5.§ (3))
– a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni,
ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-falhasználást nem
akadályozza, illetőleg nem korlátozza
(mellékhasznosítás) (Tfvt. 5.§ (4)).
A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás
esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a fölhasználót. Ha
a földhasználati nyilvántartásban nincs
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi
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bírságot a tulajdonossal szemben kell
kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a
földhasználati nyilvántartás szerint több
földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a
földvédelmi bírság a földhasználókat,
illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen
terheli.
Zártkerti ingatlanokra vonatkozó
külön szabályok:
Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti
ingatlant érintően földvédelmi bírság
megfizetésére kötelező határozatot hoz,
a határozat jogerőre emelkedését követően a határozat egy példányát közli a
zártkerti ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzattal. (Tfvt.
5/A.§ (1)).
A településen szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási
programot (a továbbiakban együtt: földprogram) működtető önkormányzatnak
a földvédelmi bírság megfizetésére kötelezett személyt, valamint – ha az nem
azonos a tulajdonossal – a tulajdonost (a
továbbiakban együtt: kötelezett) értesítenie kell arról, hogy amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon
belül nem igazolja, hogy a meghatározott kötelezettségének (hasznosítási;
mellékhasznosítási, ideiglenes hasznosítási kötelezettség) eleget tett, az önkormányzat a határidő lejáratát követően a
zártkerti ingatlant 1 évre a földprogram
működtetése céljából kijelölheti. (Tfvt.
5/A.§ (2))
A kötelezett a kötelezettségének teljesítését az ingatlanügyi hatóság által – a
kötelezett kérelmére – kiállított hatósági
bizonyítvánnyal igazolja.
Ha az önkormányzat a zártkerti ingatlannak a földprogram működtetése céljából való kijelöléséről dönt, a zártkerti
ingatlanon a földprogram céljából történő használat, hasznosítás megkezdésének napján a fennálló földhasználati
szerződés megszűnik.
Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó
szabályok
A Balatonfüredi Járási Hivatal a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve
a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározott ellen-
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őrzési kötelezettsége keretében a település külterületén 2017. 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 évi
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni
védekezés kötelezettségét elmulasztja.
(Tv. 60. § (1) bekezdés c) pont).
Balatonfüred, 2017. május 2.
Dr. Ferencz Kornél
hivatalvezető nevében és megbízásából
TÁJMÚZEUM ÉS SZÁLLÁSHELY
BALATONAKALI, KOSSUTH U. 36.
Kiállításai a Balaton-felvidék hagyományos kulturális örökségét, tradicionális népi életmódját és műveltségét tárja a
látogatók elé, több tekintetben unikális
módszerekkel és formákkal. Padlás- és
pincekiállítás, porta- és különleges háztörténeti bemutató, a régi világ képei,
emlékei láthatók.
Látogatható májusban és júniusban,
előzetes bejelentkezés alapján. 30/64027-54.
Július és augusztus hónapokban minden nap 17–21 óráig, ettől eltérő időpontban előzetes bejelentkezés szükséges.
köszönjük
a felajánlásokat
Alapítványunk számára felajánlott adó
1%-ból befolyt összeg a 2015-ös esztendőre vonatkozóan 122.044 Ft. volt.
Köszönjük megtisztelő bizalmukat,
egyben kérjük, támogassák továbbra is
tevékenységünket!
„Balatonakaliért Támogatási
Közalapítvány” kuratóriuma
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CIVIL HÍREK
ÚJ MŰSORREND – AKALI TV
3 év és 660 adás után új műsorrenddel jelentkezik az Akali Tv. A változás
lényege, hogy a heti két óra saját készítésű műsort két alkalommal egy-egy
órában láthatják.
A szerdán és vasárnap este vetített
anyagokat másnap délelőtt 10 órakor
megismételjük, de lesz esti ismétlés is.
Szombat kivételével minden nap láthatnak műsort az Akali Televízióban a
képújság mellett. Június elsejétől az új
műsorrend a következő:

Vasárnap 20 óra: saját készítésű műsor.
Hétfő 10 óra: a vasárnapi műsor ismétlése. 20 óra: a vasárnapi műsor ismétlése.
Kedd 20 óra: a Füred Tv Híradója.
Szerda 20 óra: saját készítésű műsor.
Csütörtök 10 óra: a szerdai adás ismétlése.
Péntek 20 óra: a szerdai adás ismétlése.
Ez a nyári műsorrend, ami augusztus
31-ig lesz. A „téli” (szeptember 1-től
május 31-ig) műsorrend csak abban
különbözik, hogy a 20 órai adások

18 órakor kezdődnek. A változtatás nagy
előnye lehet, hogy például a pénteki vagy
szombati rendezvényről készült anyagokat már akár vasárnap este megnézhetik
az Akali Televízióban. Az új műsorrenddel vagy műsorainkkal kapcsolatos
észrevételeiket, véleményeiket, javaslataikat szívesen fogadjuk a balatonakali.
hu/menü/multimédia/képujság első oldalán megtalálható elérhetőségeinken. Műsorainkhoz jó szórakozást kívánunk.
Tilesch Attila stúdióvezető, Akali Tv

A Balatonakali Sportegyesület hírei

A 2016/2017-es bajnoki évadot a
MEGYEI III. osztályban a Balatonakali
SE csapata a III. (bronzérmes) helyen
zárta. A bajnokság gólkirálya Sárfi Dávid
62 góllal! Gratulálunk a csapatnak és
neki is a szép eredmény eléréséért!
Az Önkormányzat jóvoltából (pályázati pénzből) épül az új öltöző, mely
már nagyon hiányzott a településnek és
a labdarúgó csapatnak is.
Az új évadban (2017/18) használatba
is vesszük az épületet. Nagyon szeret-

nénk végre összehozni egy bemutató
mérkőzést egy kiemelt csapattal, vagy
egy villámtornát rendezni több csapattal,
mely kitűnő alkalom lehetne arra, hogy
megemlékezzünk Bakonyi Attila elhunyt
labdarúgónkról (Bakonyi Attila Futball
Emléktorna) és felavassuk új pályánkat
és öltözőnket.
A csapat sűrű programja (Megyei
kupa, MLSZ kupa és a korai bajnoki
kezdés) nehézzé teszi az időpont kiválasztását. Egyeztetnünk kell a szervezők-

kel a lebonyolításról. A csapat évadzáró
vacsoráján az Önkormányzat nyilatkozott, hogy továbbra is a lehetőségek szerint támogatja a csapatot, a játékosok
pedig biztosították a vezetőséget, hogy
továbbra is nálunk szeretnének futballozni.
A kupa sorsolásokról és a bajnoki
idény kezdetéről tájékoztatni fogjuk a
szurkolóinkat.
Hajrá Akali!
Tóth Gyula

Zajlik az élet az üdülőknél

Két nagy esemény határozza meg az
üdülőegyesület idei nyarát.
Az egyik a kempingek privatizációja,
amely megváltoztatja az üdülők fürdési
lehetőségeit is. Ha elkel a két eddigi
kemping, akkor a nudista kemping, a
volt cseh kemping normál kempinggé
alakulhat át, ami a mólói fürdési lehetőségeket befolyásolná kedvezően. Talán
az ezen kemping végében kialakuló szabad fürdőhely is új strandolási lehetőséget kínálhat.
A Levendulási átjáró, a két kemping
közötti lejáró és szabad partszakasz az
üdülők által folytatott jogi eljárás ered-

ményeként az Önkormányzat tulajdonába került. Az Önkormányzat a területet
egy megállapodás keretében az üdülők
egyesületének, a BÜTÉ-nek a kezelésébe adta.
Ez azt jelenti, hogy a terület szabad
használata ellenében az Egyesület vállalta a terület gondozását, fenntartását és
felügyeletét.
Állandó létszám és anyagi lehetőségek híján ez komoly feladat egy civil
szervezetnek, de remélik, hogy a tagság
segítségével meg tudják oldani a feladatot. Várják a tagok jelentkezését a
működést biztosító közösségi munkára.
Charliekoncert
augusztus 5-én

Pál utcai fiúk
musical
augusztus
11-én

A kapcsolati lehetőségek az Egyesület
honlapján szerepelnek.
A másik meghatározó esemény a július 29-i taggyűlésen lezajló tisztújítás
lesz. Majtényi Árpád elnök eladta akali
üdülőjét, így nem vállalja az egyesület
további vezetését. A tagság a közgyűlésen dönt arról, hogy hogyan működjön
tovább az üdülők érdekvédelmi szervezete. Addig is vegyenek részt aktívan a
közös munkában, és jöjjenek el minél
többen a közgyűlésre, hogy a lehető
legjobb döntést tudjuk meghozni közös
jövőnk érdekében!
Vezetőség

Ocho Machokoncert
augusztus
19-én

AKALI HÍREK

6 – 2017. JÚNIUS

XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Balatonakali Strand

(Tájékoztató térképeink a strand két bejárata mellett találhatóak!)

Elérhetőségek: 8243 Balatonakali,
Balaton utca 1. Üzemeltető: Balatonakali
Község Önkormányzata. Strandgondnok:
Kovács Ágnes. Telefon: +36-20/282-6330.
Email: bakalistrandgondnok@gmail.com
Nyitva tartás:
Június 16-tól június 30-ig 8–18 óra
között. Július 1-től augusztus 20-ig 8–19
óra között. Augusztus 21-től szeptember
3-ig 8–18 óra között. 17 órától 50% kedvezmény a napi belépő árából.
A kempingek vendégei kártya felmutatásával ingyen beléphetnek!
A strand ettől eltérő időben is látogatható, viszont mindenki csak saját felelősségére 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
600,-Ft/fő/nap.
Belépőjegy árak
Felnőtt napi 600,- Ft, heti 3000,- Ft
Diák/Nyugd. napi 440,- Ft, heti 2.400,- Ft
Gyermek 4–14 évesig napi 350,- Ft, heti
1.800,- Ft

Családi (2 felnőtt, 4 gyermek, 14 év alatti):
napi 1.800,- Ft, heti 10.000,- Ft
Nyaralótulajdonosok részére idénybérlet
arcképes igazolvánnyal
felnőtt: 4.000,- Ft, gyermek 4-14 éves
korig: 2.700,- Ft, diák és nyugdíjas:
3.300,- Ft.
A napijegy többszöri belépésre jogosít!
A főpénztárban SZÉP kártyát is elfogadunk!
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 lehetőség
van a strandi belépőjegyek elővételben,
on-line módon, készpénzmentes fizetéssel
történő megvásárlására.
Az online jegyet az okos mobilkészülék 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 rendezvénye-

inkre is vásárolhatók jegyek! Az árnyas
fákkal övezett strand 1500 vendég befogadására alkalmas.
A strand parkolója 142 gépkocsi részére
biztosít ingyenes parkolási lehetőséget.
Strandi szolgáltatások:
– zuhanyzási lehetőség (11 db hidegvizes
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 rámpa
segíti
– a nyitva tartási időben vízimentőszolgálat, valamint elsősegélynyújtó hely
működik
– kisgyermekek számára kialakított
partszakasz
– homokozó, játszótér.
Strandkönyvtár, játszóház:
Nyitva tartás: Július 1., szombat –
augusztus 20., vasárnap minden nap 11–18
óráig
Ákom-Bákom játszóház: Szerda 10–14
óráig. Szombat, vasárnap 11–15 óráig.
Jó pihenést kívánunk Vendégeinknek!

Tájékoztató szálláshely üzemeltetők részére!

Balatonakali Község Önkormányzata a
strandbelépők árának meghatározása során,
2017-től több új típusú jegyet vezetett
be. Ezek közül egy mindenképpen érinti
azokat, akik szálláshely kiadással foglalkoznak. Idén a teljes áru belépőjegy 600
Ft-ba fog kerülni, viszont azok számára,
akik igazolni tudják az idegenforgalmi adó
befizetését 500 Ft-os belépőjegy megvásárlására lesz lehetőség. Az igazolás csak
egyféle módon történhet. Az önkormányzat által kiállított kedvezményre jogosító
szelvénnyel.
Első körben az önkormányzat megkeresi az általunk ismert 110 regisztrált
szállásadót. Nekik lehetőségük lesz az

önkormányzat adós munkatársánál, munkaidőben átvenni a kedvezményre jogosító
szelvényeket tartalmazó tömböt. A szállásadó annyi szelvényt ad ki a vendégének,
ahány éjszakára a vendég befizette az
idegenforgalmi adót. A szelvények egyedi
azonosítóval ellátottak.
Ettől kezdve a szálláskiadónak csak
annyi dolga van, hogy az idegenforgalmi
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 birtokában

van a kedvezményre jogosító szelvény,
átadja a strandpénztárosnak és kéri, hogy
számára kedvezményes jegyet állítsanak
ki. A pénztáros átveszi a szelvényt és kiállítja a jegyet, ami ugyanúgy, mint a teljes
áru jegy, többszöri belépésre jogosítja fel
tulajdonosát.
Kérjük a tisztelt szállásadókat, hogy
éljenek a lehetőséggel, hisz a vendégek
kérni fogják a szelvényt. A strandbejáratnál az önkormányzat hirdeti, hogy ilyen
kedvezményes lehetőség van. Mind a szálláskiadónak, mind pedig az önkormányzatnak közös érdeke lesz, hogy a szelvény
eljusson a vendéghez, aki pedig hálás lesz
a kedvezményért.
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Tájékoztató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Balatonakali
Községben is folytatja a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést az állandó
lakosok részére.
Begyűjtési időpontok: minden hónap
harmadik hét kedd, az első szállítási nap
2017. június 20., július 18., augusztus
15.
Mint már tudja mindenki a szolgáltató
megszüntette a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket, a lakosok igényelhettek műanyag tároló edényt, az üdülőtulajdonosok pedig idén is műanyag zsákot kapnak
(6 db-ot). Ezeket az önkormányzati hivatal épületében és a Probió szemétszállító
járatok személyzetétől vehetik át.
Kérjük, hogy a szelektív hulladékot
tartalmazó edényt, a fenti időpontokban
– a kommunális hulladékgyűjtő edényhez hasonlóan – reggel 7 óráig helyezze
ki az ingatlan előtti közterületre, ahonnan annak tartalmát aznap elszállítjuk.
Kérjük, hogy az alábbiakban felsorolt
hulladékokat szíveskedjen a 120 l-es
vagy 240 l-es edényben gyűjteni. Ezeket
a hulladékokat az edénybe vegyesen rakhatja, mert begyűjtés után válogatócsarnokban választják szét anyagfajtánként.
Műanyaghulladék: műanyag (PET)
italos palack kimosva, kilapítva; flako-

nok: tisztító és kozmetikai szerek flakonjai kiöblítve, kilapítva (mosogatószer, tusfürdő, testápoló stb.), műanyag
zacskó, fólia.
Italoskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többrétegű italoskarton doboz tisztán és kilapítva.
Fémhulladék: alumínium italos dobozok; alufólia, alumínium tálca; konzerv-

papír

műanyag

italos karton
alumínium italos
doboz

Gyűjthető
karton doboz
irattartó doboz
hullámpapír
színes vagy fekete-fehér újság
irodai papírok
könyvek
prospektusok
csomagoló papírok, dobozok
ásványvizes-, üdítés palackok és
kupakjaik
csomagoló fóliák
műanyag zacskók, fóliák
kozmetikai-, tisztítószeres flakonok
tejes, gyümölcsleves italos karton
dobozok
alumínium italos dobozok, konzerv
dobozok

doboz és egyéb fém élelmiszercsomagolások tisztítva, lehetőleg kilapítva.
Papírhulladék: kisebb papírdobozok,
hullámpapír, színes vagy fekete-fehér
újság, irodai papírok, szórólapok, könyvek. A nagyobb kartondobozokat a gyűjtőnapokon kilapítva, kötegelve az edény
mellé szíveskedjen elhelyezni.

Az üveg hulladékot kérjük a továbbiakban is A Kossuth u. 43. sz. alatti
gyűjtőkonténerbe vigye el! Amennyiben
a szelektív hulladékgyűjtő edény megtelik, akkor az edény mellé átlátszó zsákban szíveskedjenek kihelyezni a többlet
hulladékot, azonban ha más, oda nem
illő hulladék kerül, úgy azt munkatársaink nem szállítják el.
Nem gyűjthető

műanyag borító
fém
indigó-, fax papír
átírótömb
pelenka
papír zsebkendő
papír kéztörlő
címke, matrica
vegyszeres, olajos flakon
fogkefék
magnó, videókazettanövényvédőszerrel,
festékkel szennyezett csomagolás
Nikecell
Hungarocell
gyermekjátékok
kerti bútorok

LAKOSSÁGI
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tisztelt lakosok! Értesítjük Önöket,
hogy a lakossági hulladékszállítás a nyári szezonban szombaton történik.
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Balatonakali Község Önkormányzata

Nyugdíjas búcsúztató

Dátum
Június 24. szombat
Június 24-től

Július 1. szombat

Július 1-8.
Július 1. szombat
július 2. vasárnap

Pünkösd vasárnap délután megtartotta Balatonakaliban utolsó istentiszteletét Riczinger József, evangélikus
lelkész. A Balatonfüred-Dörgicsei
Program
TársultHelyszín
Evangélikus Egyházközség
Első hajó fogadása, Szent Iván Ünnep,,
Ház
június Kikötő,
17-én,Művelődési
a balatonfüredi
evantűzkerék görgetés a településen
gélikusHelyitemplomban
ökumenikus
I. Gasztronómiai Hét
vendéglátók, éttermek
Naponként más-más étteremben kínálják
istentisztelet keretében elköszön az
az üzletek arculatokra jellemző menüiket
egyházközség nyugdíjba vonuló lel1450.- Ft-ért.
Kiállítás megnyitók:
Balatonakali,
készétől.
Egy boldog nyár (július 1-31.) és Uzonyi
Dózsa György utca 3.
Balatonakali
Község ÖnkormányFerenc kortárs művész kiállítása(július 1Kulturális épület és Kiállító terem,
zata ezúton
is4.búcsúzik a lelkész úraugusztus 28.)
Vasút tér
Megtekinthetőek minden nap 17,00-tól, köszönjük munkáját, együttmű21,00 óráig
ködését, a sok év szolgálatát.
19:00 órától Kávészünet zenekar
Szabadréti
Június
24-énSzínpad
10 órakor ugyancsak
a
balatonfüredi
evangélikus tempHetedhét Mesefesztivál : koncert, mese,
lomban kerül sor az új lelkész Gabnai
játszóházak, rajzverseny
Erős ember verseny
SándorStrand
beiktatására. Balatonakaliban
Egér a holdon mese
Balatonakali Strand
június 25-én, vasárnap már az újonnan beiktatott lelkész tartja az istentiszteletet.
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Nyári programok

Június 24., szombat Első hajó fogadása,
Szent Iván Ünnep, tűzkerék görgetés a
településen, Kikötő, Művelődési Ház.
Június 24-től I. Gasztronómiai Hét.
Naponként más-más étteremben
kínálják az üzletek arculatokra jellemző menüiket 1450,- Ft-ért.
Június 27., kedd Red Hell: Szabolcsi
töltött káposzta.
Június 28., szerda Fincsi büfé: Labda
pecsenye körítve.
Június 29., csütörtök Fék Kávéház,
étterem: Cigánypecsenye, pirított burgonyával szalonna taréjjal, saláta.
Június 30., péntek Lángos büfé:
Sertésborda Hentes módra, vegyes
körettel.
Július 1., szombat Terasz Étterem: Bécsi
szelet vegyes köret saláta.
Július 1-8. Hetedhét Mesefesztivál: koncert, mese, játszóházak, rajzverseny,
családi bűvészshow.
Július 1., szombat 18,00 Kiállítás
megnyitók: Retro játékok és Uzonyi
Ferenc kortárs művész kiállítása (július 1- augusztus 28.) Megtekinthetőek
minden nap 17,00-21,00 óráig.
19:00 órától Kávészünet zenekar.
Helyszín: Szabadtéri színpad, vasút
tér 4.
Július 1., szombat Erős ember verseny,
Strand.
Július 2., vasárnap 17:00 Egér a holdon
mese, Balatonakali Strand.

Július 3., hétfő 15,00 Csillámtetoválás a
játszóháznál
Július 4., kedd 16,00 Ringató, majd zeneovi a játszóháznál
Július 5., szerda 15,00 Csillámtetoválás
a játszóháznál
21,00 GRU 3. – Animációs kalandfilm a
kertmoziban
Július 6., csütörtök 17,00 óra Strandi
Játszóháznál: A Világ Legügyetlenebb
Bűvésze – családi stand up comedy
bűvészműsor. Szép Bence a tv2, az
MTV, az ATV humor-műsorainak
állandó szereplője, a Rádiókabaré
rendszeres fellépője különleges
bűvészműsor-paródiája ötvözi a stand
up comedy és a bűvészműsorokat –
rengeteg humor, varázslat, tánc és
nevetés!
Július 7., péntek 9:30 Ősök parkja megemlékezés, Ősök Parkja.
Július 8., szombat 15,00 Rajzverseny a
játszóháznál
18,30 óra Alma koncert a Hetedhét
Mesefesztivál záró bulija, Szabadtéri
Színpad.
21,00 óra Verdák 3. a kertmoziban.
Július 7-14 Akali borhét, Fék Üzletház
előtti pavilonoknál. Borászok: Madaras Pince, Skrabski Pince, Zsuzsanna
Borház, Barátcsuha Borház ( a borháznál); Soma Pince, Kóbor Bortúra,

Mörk Pincészet. Nyitás 17,00 órakor,
minden este zenés programok.
Július 15. Bringakali Nap, Bringakali
Kerékpáros pihenő és szerviz.
Július 14-16. Vasútmodell-kiállítás,
Művelődési Ház.
Július 22., szombat Halas nap a Kikötő
Étteremnél, Nosztalgia műsor, majd
zenél a Pulzus Együttes. (Ezen a
napon az étlapon szereplő halételek
20% kedvezménnyel kaphatók!),
Kikötő Étterem.
Július 29., szombat 21,00 Hevesi Tamás
a Strandszínpadon.
Július 29-augusztus 19. Balatonakali
Bor és Zene Fesztivál, A település
strandján, templomaiban, kiállítótermében, szabadtéri színpadán, művelődési ház udvarán. Gitárkoncertek:
július 29-augusztus 5. Templomok.
Augusztus 5., szombat 21,00 CHARLIE
NAGY KONCERT, Szabadtéri
Színpad.
Augusztus 11., péntek 20,00 Pannon
Várszínház: A Pál utcai fiúk c. előadása a Szabadtéri Színpadon.
Augusztus 18-től II. Gasztronómiai
Hét. Naponként más-más étteremben kínálják az üzletek arculatokra jellemző menüiket 1450.- Ft-ért.
Vendéglátóhelyek.
Augusztus 18., péntek 19,00
Zsíroskenyér party borral, programokkal: Gyurcsik Tibor, Chili Együttes,
Művelődési Ház és udvara.
Augusztus 19., szombat 20,00
OchoMacho koncert, Szabadtéri
Színpad.
Augusztus 20., vasárnap Ünnepség,
Tűzgyújtás, Brass show, Művelődési
Ház, Strand.
Augusztus 26., szombat Magyar
Bajnokság Kajak-Kenu, Quadratron,
Strand.
Szeptember 2., szombat Futóverseny.
Start: Strand. Kis-, közép- és hos�szútávok!
További információ:
www.balatonakali.hu,
Balatonakali Fesztivál facebook oldala,
hirdetőink.
A programváltoztatás joga fenntartva!
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Gyermektáboraink

TÁBOROZZUNK! Balatonakali Önkormányzata idén is szervez napközis
táborokat a helyi gyerekek számára.
Ez a kezdeményezés a helyi, nyáron
dolgozó szülők megsegítésére hivatott,
hogy gyermekeink felügyelet mellett,
szervezett programokkal és gyermekközösségben, jól töltsék szabadidejüket.
Az alábbi időpontokban várjuk helyi
kisvendégeinket:
– Július 3-7. helytörténeti napközis
tábor; Bázis: Művelődési Ház- Törő
Balázs játékos-szakmai vezetésével túrák,
programok. Pl.: Növényismereti túra a
Horog-völgyi sziklákhoz., Gyurgyalag
lesen a Bere-árkon át.
– Július 10-14. Kis horgász tábor és
szabadidős tábor. Délelőtt szakmai „képzés”, horgászat a helyi horgászegyesület szakmai irányításával, vezetésével.
Kérjük, előre jelezze, hogy gyermeke
részt vesz-e ezen a programon. A programon való részvétel feltétele horgászengedély és horgászfelszerelés.
– Július 24-28. Nyári kalandozások
a művészetekben napközis tábor. Bázis:
Művelődési Ház.
– Augusztus 14-18. Nyári szabadidős
napközis tábor. Bázis: Művelődési Ház.
A napközis tábor a helyi gyermekek
részére (a dolgozó szüleik megsegítésére) reggel 8 órától 16 óráig biztosít felügyeletet, programokat, 3x-i étkezést.
További info, jelentkezés: Ihász Csilla
06-30-226-83-46.
„HALIHÓ 2017” Gyermek
Horgásztábor Balatonakali
A Balatonakali és Vidéke Sporthorgász
Egyesület, Balatonakali Önkormányzata,
valamint a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. közreműködésével
és támogatásával – ez évben ismételtem megrendezi a már hagyományos
„HALIHÓ” Gyermek Horgásztábort,
Balatonakaliban.
A tábor célja: Az eddigi Halihó táborok tapasztalatait felhasználva, a már
bevált programok megtartásával és a
megváltozott helyszínből is adódó új
programok beépítésével – biztonságos,
tartalmas és korszerű horgászismereteket átadó szünidei program biztosítása.
A horgászat mellett kiemelt figyelmet
fordítunk a természeti és történelmi kör-

nyezet megismertetésére, nem megfeledkezve a balatoni strandolás örömeiről és
a napi pihenésről sem.
A tábor szervezője: Balatonakali
és Vidéke Sporthorgász Egyesület,
Balatonakali Önkormányzat, Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., BakonyBalaton Horgász Szövetség.
A tábor időpontja: 2017. július
24–30.
– Beérkezés a táborba: (07. 24.) délután
– Táborzárás és hazautazás: vasárnap
(07. 30.) délelőtt.
A tábor helye: Róna ’98 Kft gyermeküdülője – 8243 Balatonakali, Kossuth u.
A tábor létszáma: Maximum 25 fő,
plusz a táborvezetés (4 fő)
A táborozás résztvevői: Állami horgászjeggyel rendelkező (vagy anélkül)
általános iskolai felső tagozatos fiúk
(akik már rendelkeznek némi horgász
gyakorlattal.) Ide tartoznak azok is, akik
2017–18-as tanévben lesznek ötödikesek.
Jelentkezés a táborba: A jelentkezési
lap maradéktalan kitöltésével.
Jelentkezési határidő: 2017. július
10., hétfő
A táborozás költségei: Gyermekenként
35.000 Ft, amely tartalmazza a napi
háromszori étkezést és az egyéb költségeket is.
A részletes programokat később
ismertetjük. (nem fogunk unatkozni)
Utazás: A táborba való beérkezés és a
táborból való hazautazás megszervezése
és költsége a szülők feladata illetve kötelezettsége.
További tudnivalók a „HALIHÓ
2017” táborral kapcsolatban
Szülők tájékoztatása: Június 30-ig
megküldjük a szülőknek a táborozással
kapcsolatos útmutatónkat, a táborrendet,

a tábori felszerelésre szóló javaslatunkat – beleértve a javasolt és az általunk
tiltott horgászeszközök listáját.
Balatoni tábor: A HALIHÓ táborok
sorában ez lesz a harmadik balatoni táborozás. Ennek alapján minden eddiginél
lényegesen nagyobb az esély a nagyobb
halfogásra. Erre is készülve több halfogási módszer oktatása és kipróbálása is
bekerült a programba. A táborozás során
több országos hírű horgászspecialistával
is találkoznak majd a táborlakók.
Már itt előre kell jelezni, hogy a
táborrend a balatoni helyszínre is tekintettel (pl. esti vagy csónakos horgászat,
fürdőzés, kiscsoportos foglalkozások,
stb.) az eddigieknél szigorúbb kell, hogy
legyen, mert így biztosítható a gyerekek
biztonsága és az, hogy egy- két esetleges
renitenskedő ne ronthassa el a többi gyerek nyári vakációját. Mindezekre már
a gyerekek kiválasztása során figyelemmel kell lenni és erről a szülőket is
kérjük tárgyilagosan tájékoztatni.
Költségmegosztás: A HALIHÓ táboroztatás gyakorlata szerint ezúttal is
felhívjuk Egyesületeink figyelmét és
egyben kérjük, hogy az érintett szülők
anyagi helyzetét is figyelembe véve az
arra érdemes gyermek horgászoknál vállaljanak részt a 35.000 Ft-os táborozási
költségből. (Tájékoztatásul: Idén is lesz
olyan egyesület ahol ezt az összeget
harmadolják a szülők, az egyesület és a
helyi önkormányzat között).
Fontos tudnivalók: A szülőktől kérünk
egy hozzájárulást a csónakból való horgászat engedélyezésére. A táborvezetés
természetesen minden gyerkőcnek biztosítja a mentőmellényt, illetve minden
csónakhoz felnőtt kísérőt.
Balatonakali és Vidéke Sporthorgász
Egyesület
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Tájak és emberek: UZONYI FERENC kiállítása

(1963. Hajdúböszörmény) Érettségit a
Debreceni Fazekas Mihály gimnáziumban
szerzett. Egyetemi tanulmányait a Debreceni
Egyetemen folytatta, művészettörténetet
Bényi Árpád festőművésznél tanult.1988-ban
diplomázott. A tanulóévek alatt tagja volt a
Csontváry és a Mata János képzőművészeti
körnek, itt Lukács Gábor, Rácz Imre, Fátyol
Zoltán irányítása alatt dolgozott. Festészeti
technikát Gilbert Lupfer francia festőművésznél és Kapcsa Jánosnál tanult. 1988-ban
az egyetemek között meghirdetett festészeti
pályázaton első díjat nyert. A Debreceni Elan

Galéria felfedezettje volt, majd 27 évesen
tagja lett a Debreceni Műhelynek. Már ekkor
önálló kiállítása nyílt Hamburgban, majd
Karlsruhéban és Langenbachban. Külföldi
tanulmányúton járt Párizsban, Milánóban és
Prágában ahol festészetére nagy hatást gyakoroltak az impresszionisták.
A 90-es években rendszeres látogatója volt
a Zebegényi és Mártélyi Képzőművészeti
Táboroknak, Kopasz Tamás, Fodor József,
Neuberger István irányításával. Festészetében
a fény játékát keresi, kedvelt témái a városképek, utcarészletek, csendéletek, portrék és

impresszionista jellegű figurális témák. Az
elmúlt két évtizedben több mint 30 önálló
kiállítása volt, festményei számos külföldi
gyűjtőhöz eljutottak, Japántól Amerikáig. Az
2017-ben Magyarországról egyedül ő került
be a Párizsi Szalon kiállítói közé. A záró
napon elnyerte a zsűri különdíját. A szalonon három párizsi galéria is megkereste,
májusban a Monod Galériában nyílt önálló
kiállítása.
A kiállítás címe: Tájak és emberek
A kiállítást megnyitja: Dr. Figula Ildikó

Információk a gondtalan nyaralás szolgálatában

ÉTEL-ITAL A
FALUBAN
Kikötő Étterem
Balatonakali Hajóállomás,
+36 20/209-6775
Terasz Étterem és
Panzió
Balatonakali Ibolya u. 3.
+36 87/444 012
www.terasz.extra.hu
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
Sín Bár
Balatonakali vasútállomás
Red Hell
Balatonakali, Kossuth u.
66. 06 20 565 8349
Szegvári Tibor Óvoda
konyha
Balatonakali, Hóvirág
utca 21.
06 70 361 0206
Street Food Szekér
Balatonakali Dörgicsei út
és 71-es főút kereszteződésében
Levendula Pizza
Balatonakali
06 3075 193 56

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
Harmadik Forrás Coop
Élelmiszer
8243 Balatonakali,
Kossuth u. 49.
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 ClubPanzió
B.akali, 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
megzőgazdasági vállalkozó. Balatonakali, Hóvirág u.8. 06-30/3925629. 87/444-050.
E-mail: kovidani94@
gmail.com
Strandi szolgáltatások
Strand információ
Balatonakali, Strand
bejárat
+36 20 282-6330
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
Gyümölcsöző
Balatonakali Strand
Giri-Gyöngy
Balatonakali strand
Hamizó
Balatonakali strand
Akali Cafe
Balatonakali strand

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás:

Búcsúzunk Tóth Istvánnétól és Szabó Istvánnétól,
nyugodjanak békében.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet minden 4. vasárnap 11 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl.
Felelõs kiadó: Dr. Szabó Sándor. Szerkesztõ: Ihász Csilla.
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255.
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. Felelõs vezetõ: Iglói János.
E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

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 (06-20-95-77-246) faluüzemeltető.
Györffy Szabolcs falugazdász (06-70/436-5093)
Minden héten hétfőn 14 és 16 óra között.
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.
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat):
minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
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: 12–16, kedd: 8–12, szerda: 16–20,
csütörtök: 8–12, péntek: 10–14.
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: Gelencsér 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
Hétfő-szombat: 6-22, vasárnap: 6-20-ig,
június végétől.
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Hétfő-vasárnap 8-23-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

