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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KezdődiK a strandszezon
A turisztikai szezon egy kicsit lassab-

ban, egy kicsit később, de szerencsére 
idén is elindul. Még a mai napig is 
tanácstalanok vagyunk annak tekintet-
ében, hogy mi a legjobb megoldás. Egy 
biztos, eleget kell tennünk a jogsza-
bályi előírásoknak, melyek még min-
dig komoly korlátozásokat tartalmaz-
nak. Mindamellett fontos kötelességünk, 
hogy a jelenlegi helyzetben is minden 
tőlünk telhetőt megtegyünk az ideláto-
gató turisták kényelméért.

Melyek jelenleg a strandra vonatkozó 
korlátozó előírások? Az egyik legfonto-
sabb és egyben a bennünket legérzéke-
nyebben érintő rendelkezés, a látogatók 
létszám szerinti korlátozása. Nem sokkal 
több, mint ezer vendéget engedhetünk 
be, melyet a pénztárnál folyamatosan 
monitoringoznak kollégáink. Ez minden 
bizonnyal sokakban elégedetlenséget 
fog kiváltani, ezért már most kérek min-
denkit, hogy ne a pénztáros kollégára 
nehezteljenek emiatt.

Folyamatos fertőtlenítést kell végez-
ni munkatársainknak. Nem elegendő a 
takarító személyzet korábban is meg-
szokott munkája, külön fertőtlenítő sze-
mélyzetet fogunk alkalmazni. Óránként 
fertőtleníteni kell a mosdókat, öltözőket, 
vízbe jutáshoz használt korlátokat stb., a 
kölcsönözhető eszközöket minden hasz-
nálat után, a játszóeszközöket is szinte 
folyamatosan. 

A szigorú előírások miatt bizonyos 
szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani 
a szabályoknak megfelelő módon. A 
strandkönyvtár és a gyermek játszóház 
idén nem tudja fogadni a vendégeket, 
mert lehetetlen a könyvek, folyóiratok, 
ceruzák, ecsetek, papírok folyamatos 
fertőtlenítése. Sajnos, a kisgyermekek-
nek nem lehet elmagyarázni a másfél 
méteres távolságtartást, a biztonságukat 
pedig mindenekelőtt fontosnak tartjuk. 
Ha esetleg idő közben enyhítenek az 
előírásokon, már akkor sem tudjuk idén 
megszervezni a szolgáltatáshoz szüksé-
ges humán erőforrást. 

A kölcsönző üzemeltetésénél is kény-
telenek leszünk egy kis takarékosságot 
bevezetni. Idén a nem frekventált nap-
szakokban szünetelni fog a vízi eszköz 

kölcsönző. Ez vélhetően nem fog nagy 
gondot okozni, mert ezekben az idő-
szakokban kicsi volt az érdeklődés az 
elmúlt években.

Önkormányzatunk állami támogatást 
nyert a vizesblokkok felújítására 68 M Ft 
nagyságrendben, továbbá a csúszda fel-
újítására 41 M Ft-os nagyságrendben. A 
munkálatok folyamatban vannak, viszont 
a beszállítók sok esetben hivatkoznak 
a vírushelyzetből adódó csúszásokra. 
Mindkét esetben el kellett kezdenünk a 
munkálatokat, mert ellenkező esetben 
vesztettük volna a forrásokat, és ezt nem 
engedhetjük meg magunknak. Feszített 
tempóval, de remélhetőleg a vizesblok-
kok nyitásra elkészülnek és a fejlesztés 
eredményeként egy sokkal komforto-
sabb, tisztább szolgáltatás lesz a jutalma 
türelmünknek és a kemény munkának. 
A csúszda csúszó testeit egy lengyel cég 
szállítja majd, aki csak ősszel tudja hoz-
ni az előre legyártott termékeket. Így az 
csak jövőre tud hadba állni. 

A Balatoni Szövetség által kezelt 
Kékhullám minősítőrendszeren idén nem 
indul önkormányzatunk, hisz nem tudjuk 
nyújtani a tőlünk megszokott, magas 
színvonalú szolgáltatásokat. Viszont 
minden fontos szolgáltatást zavartalanul 
fogunk biztosítani a főidényben. Lesz 
vízimentő, orvosi szolgálat, takarítás, 
éjjeliőr szolgálat, üzemelnek a sportpá-
lyák, legjobb tudásuk szerint rendelke-
zésre állnak a vállalkozások. 

Az önkormányzat költségvetését a 
vírus miatt hozott intézkedések jelen-
tősen átalakították. Elvonták a gépjár-
műadót, nem fizetik az IFA utáni állami 
támogatást, egyelőre még nem látjuk az 
idegenforgalmi adó esetlegesen később 
megigényelhető lehetőségét, a létszám-
korlát miatt mindenképpen kieséssel kell 
számolnunk a strandbevétel területén. 
Ezek a körülmények azt okozták, hogy 
az önkormányzat kénytelen volt minden 
saját erőből tervezett beruházását lemon-
dani és azok költségeit átcsoportosítani a 
működés fenntartására. 

Kénytelenek leszünk idén minden 
területen takarékoskodni. Ez nagyon 
nehéz feladat akkor, amikor az előírások 
miatt sokkal több forrást kell fordíta-
nunk a strand üzemeltetésére, hogy meg 

tudjunk felelni minden jogszabálynak. 
Amennyiben maradnak a létszámkorlá-
tok, akkor bizonyos típusú jegyeket nem 
tudunk forgalmazni. Alapvetően a heti 
jegyek megszűnnek, az IFA kedvezmé-
nyes jegyekkel együtt. A napi jeggyel 
pedig nem lehet majd többször bemenni. 
Viszont a nyaralóbérleteket annak elle-
nére megtartjuk és használhatók lesznek, 
hogy ez gazdaságilag nem előnyös az 
önkormányzatnak. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a 
strandi vállalkozásokat támogatja az 
az intézkedés, mely szerint csak július 
1-től kell fizetni belépőjegyet. Június 
hónapban ingyenesen lehet használni a 
strandot.

A főidényben pedig az önkormányzat-
nak bevételt kell szereznie, még akkor 
is, ha ez az év nem a legsikeresebb 
évek közé fog tartozni. Sajnos, mind-
annyian kényszerpályán fogunk idén 
mozogni. Ennek ellenére minden kol-
légám arról biztosított, hogy ők meg-
tesznek mindent azért, hogy a strand 
vendégei idén is jól érezhessék magukat 
nálunk. Természetesen ehhez szükség 
lesz a strandoló közönség, az eddiginél 
is nagyobb mértékű fegyelmet mutató 
magatartására, megértésére és toleran-
ciájára.

Koncz Imre polgármester
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Nyitva tartás
Július 1-től augusztus 20-ig 8–19 óra között
Augusztus 21-től augusztus 30-ig 8–18 óra 

között
A strand az ettől eltérő időben is látogatható, 

viszont mindenki csak saját felelősségére füröd-
het, mivel sem a vízimentő szolgálat, sem pedig 
az elsősegélynyújtó hely nem üzemel a nyitva 
tartási időn kívül!

elérhetőségek
8243 Balatonakali, Balaton utca 1.
Üzemeltető: Balatonakali Község 

Önkormányzata
Strandgondnok: Kovács Ágnes
Telefon: +36 20 282 6330
Email: bakalistrandgondnok@gmail.com

BeLÉPő ÁraK 2020
A vastaggal megjelölt szolgáltatásokat a jár-

ványügyi helyzet korlátozásaira való tekintettel 
ebben a szezonban nem tudjuk biztosítani. A 
korlátozások feloldása esetén azonnal tájékozta-
tást nyújtunk a változtatásokról. 

napijegy árak
Felnőtt jegy  800,- Ft
Gyerek jegy (4–14 éves korig) 450,- Ft
Diák, nyugdíjas jegy 570,- Ft
Családi jegy (2 felnőtt, 4 gyermek, 
14 év alatti) 2.300,- Ft
Napozóágy  700,- Ft/nap
Vizibicikli  1.500,- Ft/harminc perc 
Vizibicikli  2.500,- Ft/óra 
Állószörf  1.500,- Ft/harminc perc
Állószörf  2.500,- Ft/óra
Kajak 1 személyes  900,-Ft/harminc perc
Kajak 1 személyes  1.300,- Ft/óra 
Kajak 2 személyes 1.500,- Ft/harminc perc 
Kajak 2 személyes  2.500,- Ft/óra 
Kajak 3 személyes  2.400,- Ft/harminc perc 
Kajak 3 személyes  3.800,- Ft/óra 
Kabin  1.300,- Ft/nap
Kabin  7.500,- FT/heti
Kabin  32.000,- Ft/idény
Napernyő  1.200,- Ft/nap
Csoportos kedvezményekről érdeklődjön a 
strandgondnoknál előzetesen!

Heti bérletek ára
felnőtt heti bérlet 4.000,- Ft
gyerek heti bérlet 2.250,- Ft
diák, nyugdíjas heti bérlet 3.000,- Ft
családi heti bérlet (2 felnőtt, 4 gyermek, 14 év 
alatti) 12.500,- Ft

Balatonakaliban nyaralótulajdonnal ren-
delkezők és közvetlen családtagjaik fényké-
pes idénybérlete
Felnőtt idénybérlet 4.500,- Ft
Gyerek idénybérlet 3.000,- Ft
Diák, nyugdíjas idénybérlet 3.700,- Ft

A helyi állandó lakosoknak és az önkor-
mányzati dolgozóknak a belépés továbbra is 
ingyenesen biztosított.

Mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő csopor-
tok részére a polgármester max. 50% kedvez-
ményt biztosíthat.

A főpénztárban SZÉP kártyát is elfogadunk! 
(szabadidő zseb)

az árnyas fákkal övezett strand 1500 ven-
dég befogadására alkalmas. 

Jelenleg a járványügyi helyzet előírásainak 
megfelelő számú vendéget tudunk fogadni, ez 
a szám kifüggesztésre kerül a főpénztárnál. (A 
strand területe: 21398 nm). A strand parkolója 
142 gépkocsi részére biztosít ingyenes parko-
lási lehetőséget. 3 db mozgássérült parkoló áll 
rendelkezésre.

STRAND SZOLGÁLTATÁSOK
– Zuhanyzási lehetőség (6 db hideg vizes 

zuhanyzó), minden vizesblokkban 4–4 meleg-
vizes zuhanyzó

– két nagy vizesblokkban 12 db férfi, 20 db 
női, 2 db mozgássérült, 2 db családi illemhely 
áll a strandolók rendelkezésére. Blokkonként 
1–1 baba-mama szoba segíti a kisgyermekes 
családok strandolását

– mozgássérült vízbejutás: vízbe segítő kere-
kesszék, vízimentő segítségével

– a nyitva tartási időben vízi mentő szolgálat, 
valamint elsősegélynyújtó hely működik

– kisgyermekek számára kialakított partsza-
kasz

– homokozó, játszótér

HORGÁSZSTÉG A STRANDON
Bérleti díjak

6 órás  1.000,- Ft
24 órás  3.000,- Ft
Hétvége 6.000,- Ft

A jegyet előzetesen a főpénztárban kell meg-
váltani a nyitvatartási idő alatt.

A strand egyéb területein a szezonban TILOS 
a horgászás!

MOZDULJ BALATON! 
(sportprogramok)

Ha szeretnél a nyáron a Balaton-parton spor-
tolni, akkor gyere el hozzánk!

Egész héten használhatod a pályákat, szom-
batonként pedig versenyezhetsz is a kedvenc 
sportágadban. Nevezési díjat nem kell fizetned, 
de ha jól szerepelsz, díjat is vihetsz haza.

strandunkon az alábbi sportolási formák 
biztosítottak

– streetball
– strandröplabda
– kispályás foci
– vízi sportok
– vízilabda pálya (mély vízben) + gyakorló 

pálya sekély vízben
– óriás sakk
– ping-pong (saját ütővel és labdával)
A szombati megmérettetések július második 

hétvégéjén veszik kezdetüket, az aktuális prog-
ramokról a strand hangosbemondójából, illet-
ve a helyszíni szervezőknél tájékozódhattok! 
Általában 14 órától zajlanak a rendezvények.

KÖLCsÖnző
Az önkormányzat saját üzemeltetésében 

működik a strandi kölcsönző, ahol vízi biciklit 
és stand up paddle eszközöket lehet kölcsö-
nözni.

Kölcsönzési díj: 1 óra 2.500 Ft, fél óra 1.500 
Ft

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk 
Vendégeinknek!

BALATONAKALI STRAND
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tisztelt szállásadók!
2020. április 26-tól adóintézkedések 

segítik a koronavírus-járványnak legin-
kább kitett turisztikai ágazatot, a kereske-
delmi és az egyéb más szálláshelyeket. A 
szálláshelyeken megszálló vendégeknek 
2020. december 31-ig nem kell megfi-
zetni az idegenforgalmi adót!

A 2020. április 21-i nappal kihirdetés-
re került a Gazdaságvédelmi Akcióterv 
keretében a koronavírus járvány gazda-
sági hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges adózási könnyítésekről szóló 
140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet, 
(a továbbiakban: kormányrendelet) 5. 
§-a értelmében 2020. április 26. napjá-
tól – 2020. december 31. napjáig terjedő 
időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 
idegenforgalmi adót az adó alanyának 
nem kell megfizetnie, az adó beszedé-
sére kötelezettnek nem kell beszednie 
és befizetnie az önkormányzati adóha-
tóság felé. Azonban a megszállt vendé-
gek után „megállapított”, de be nem sze-
dett adót a szálláshely üzemeltetőknek 
– havonta – továbbra is be kell vallani 

(elektronikusan vagy papír alapon) az 
önkormányzati adóhatóság felé!

Abban az esetben, ha volt szállást 
igénybe vevő vendég, úgy az idegenfor-
galmi adó bevallást teljes egészében el 
kell készíteni (adóköteles és adómentes 
bontásban) és be kell nyújtani az előírt 
határidőig. adófizetési kötelezettség 
azonban ekkor sem áll fenn az idén!

Így a fenti időszakban a szálláshely 
üzemeltetőnek (adóbeszedő) nem kell 
idegenforgalmi adót beszednie és nem 
kell azt befizetnie az önkormányzat felé, 
a bevallásaiból viszont továbbra is ki 
kell tűnni az adóköteles és adómentes 
vendégéjszakák számának.

Erre azért van szükség, hogy a kor-
mányrendelet 7. §-a alapján a benyújtott 
idegenforgalmi adó bevallásban szereplő 
vendégéjszakák után megállapított adó 
összege erejéig az Önkormányzatunk a 
vissza nem térítendő költségvetési támo-
gatást megkapja.

Fentiek miatt kérjük a tisztelt szállás-
adókat, hogy a vendégkönyvet továbbra 
is pontosan, a valós adatoknak megfe-

lelően szíveskedjenek vezetni, majd a 
bevallásokat időben az eltöltött vendég-
éjszakát követő hónap 15-ig az adóügyre 
eljuttatni.

Településünkön több szállásadónál a 
szomszéd településen munkát végző 
személyek szállnak meg. 

Felhívjuk a szállásadók figyelmét, 
hogy munkavégzés céljából településün-
kön megszálló személyek után is be kell 
vallani az idegenforgalmi adót, mivel 
csak azon munkavállaló mentesül az 
IFA alól melynek a munkáltatója telepü-
lésünkön székhellyel vagy telephellyel 
rendelkezik.

Kérjük a tisztelt szálláshely üzemelte-
tőket, hogy adókötelezettségüket a fen-
tiek szerint szíveskedjenek teljesíteni a 
nyomtatványon.

E gazdasági helyzetben minden egyes 
adóforintra szükségünk van, hogy a tele-
pülést a korábbi színvonalon fenn tudjuk 
tartani, üzemeltetni.

Együttműködésüket köszönjük!
Dr. Szabó Sándor

kirendeltség vezető

adóintézkedések szállásadóknak április 26-tól

BALATONAKALI KÖZSÉG ÖN- 
KORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES- 
TÜLETE A BALATONAKALI ÖN- 
KORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLT-
SÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. 
(II. 18.) ÖNKORMÁNYZATI REN- 
DELETÉNEK 18. § (2) BEKEZ-
DÉSÉBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZKÚTJAINAK VÍZHASZNÁLATI 
DÍJÁT 7.500,- FT/ÉV ÖSSZEGBEN 
HATÁROZTA MEG.

Kizárólag magán célú vízvitelt enge-
délyez a kutakról, napi maximum 200 
liter mennyiségben. 

A kereskedelmi célú és az ennél 
nagyobb mennyiségű vízvétel lehetősé-
gét az Önkormányzat megtiltja!

A vízhasználati díjat az alábbi számla-
számra kell befizetni:

12083002-00137233-00100002
A számla kiállításához az utalás köz-

leményében a lakcímet feltüntetni szí-
veskedjen. Kérjük, hogy a vízvétele-
zés során legyen önnél a bizonylat a 
vízhasználati díj befizetéséről, melyet 
munkatársaink, a település polgárőrei a 
helyszíni ellenőrzés során elkérnek.

Amennyiben a fentieknek nem tesz 
eleget – mennyiségtől függően – sza-
bálysértést vagy bűncselekményt követ 
el, melyért feljelentésre kerül!

Tisztelt ingatlan tulajdonosok! A 
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. idén is lehetőséget biz-
tosít – azoknak a fél éves szolgáltatási 
szerződéssel rendelkezőknek –, hogy 
szelektíven gyűjtsék a papír, fém és 
műanyag hulladékukat. Ezek a cégemb-
lémás, átlátszó zsákok (6 db/előfizető 
ingatlan) a strand főpénztárában vehetők 
át.

A szelektíven gyűjtött hulladék elszál-
lítása minden hónap harmadik keddjén 
történik!

Azoknak, akiknek többlet (a gyűj-
tőedényen felül) háztartási hulladéka 
keletkezik, ill. a fél éves – kötelező 
– szolgáltatási időn túl is lesz alkalman-
ként hulladéka, lehetőséget biztosítunk 
hulladékgyűjtő zsák vásárlására.

Ezek a nyári szezonban ugyancsak 
a strandpénztárban vásárolhatóak meg 
– zöld, „PROBIO” emblémával ellátott 
műanyag hulladékgyűjtő zsák – 472,-Ft/
db egységáron. 

2020. áprilisi 14-től szombati napo-

kon történik a lakossági szemétszállí-
tás a településen. szelektív hulladék: 
minden hónap harmadik hét kedd, 
következő szállítási napjaink: július 
21. augusztus 18., szeptember 15. A 
szolgáltatási területen a hulladékszál-
lítás egész éves menetrendje települé-
senként és utcánként a Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
honlapján a hulladékszállítási menetrend 
menüpont alatt megtekinthető.

dr. Szabó Sándor  kirendeltség vezető

Közkút használat a településen

Lakossági és szelektív hulladékszállítás
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ÚJABB pROJEKTEK 
A TÁMOGATÁS REMÉNYÉBEN
Önkormányzatunk a #maradjotthon 

ideje alatt sem tétlenkedett, az elmúlt 
időszakban 3 új projekt beadására került 
sor, míg további három, a további folya-
matban lévők mellett, indult el vagy 
valósult meg.

A Magyar Falu Program keretében 
„Közösségi tér ki-, átalakítás és foglal-
koztatás” című alprogramhoz az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, a művelő-
dési ház melletti szolgálati lakás, eddig 
nem közösségi célra használt tereinek 
felújítására, kialakítására nyújtottunk 
be pályázatot. Településünk a Balaton-
felvidék jellegzetes falusi települése, 
ezért értékmegóvása, építészeti sajátos 
jellegének megőrzése prioritás. A kör-
nyező épületek autentikus jellegéhez 
próbáljuk felfejleszteni a művelődési 
ház északi, eddig közösségicélokat nem 
szolgáló, erősen leromlott állagú épület-
részét. 

Elsősorban belső átalakításra, felújí-
tásra kerül majd sor. A jelenlegi helyisé-
gek megszüntetésre kerülnek, új falakkal 
új helyiségek alakulnak ki. (Könyvtár/
közösségi tér, klub szoba, mosdó, mini 
konyha, előtér.) Minden esetben a nyí-
lászárók cseréjére kerül sor. Kerámia 
burkolat kerül a padlóra. Belső szi-
getelés történik, a belső terek újszerű 
elválasztása valósul meg. A mennyezet 
jelenleg fa gerendás stukatoros, ennek 
felújítása is szükséges. Természetesen 
festés zárja majd a belső munkálatokat. 
Korszerűsítésre kerül az elektromos- és 
vízrendszer, a fűtés hőszivattyús fűtő-
hűtő berendezéssel lesz biztosítva.

Részleges akadálymentesítést oldunk 
meg a bejárati ajtó és a mellékhelyiség 
esetében. A művelődési háznál már meg-
lévő akadálymentes feljáró a felújítandó 
rész bejárójával egybeépül, Barabás tér-
kő burkolással, korláttal. A homlokzaton 
vakolat javítás szükséges, színezéssel.

Az épület mielőbbi hasznosulását 
jelen gazdasági helyzetben csak támo-
gatással tudjuk megoldani, így nagyon 
reméljük, hogy sikeres lesz a beadott 
projekt, és kis könyvtárunk, valamint 
programjai, és a további egy közösségi 
helyiség talán már jövőre a települést 
tudja szolgálni.

ÉrtÉKszemLe szüretKor,
MANDULAVIRÁGZÁSKOR

Közalapítványunk pályázata progra-
mokra íródott. Sajnos a nehéz idők-
ben a megszorítások erősen érintik a 
helyi rendezvények további sorsát is, 
így minden forrást meg kell próbálnunk 
elérni. Balatonakali – jó bor, mandula, 
vendégszeretet. Akár ez is lehetne jelen 
pályázatunk címe, hiszen felöleli azokat 
a területeket, melyek a program megha-
tározó elemei. Értékszemléink folytatá-
saként két fő területre fókuszálva, a bor 
és mandula körül szervezünk bemuta-
tókat helyi, nemzeti értékeinkre építve. 
Értékeink köré csoportosítva tervezünk 
egész napos programokat a Balaton-
felvidéki bortermelés legfőbb eseményé-
hez, a szürethez kapcsolódóan, valamint 
a híres akali mandula köré szervező-
dő Akali bor napja mandulavirágzáskor 
elnevezésű eseményre.

Bemutató tér kialakítása során egy 
platform megvalósítását tervezzük, ahol 
a helyi értékek megjelenítése a turisták 
számára qr-kóddal, okos eszközökkel 
elérhetővé válik a település bizonyos 
pontjain kihelyezett táblák segítségével. 
Ez a modern infokommunikációs lehető-
ség örök érvényű lehet, csak aktualizálni 
kell, a turisták kényelmét, szabadidő 
eltöltését szolgálja, ismeretanyagát bőví-
ti.

WIFI4EU
Internetkapcsolat előmozdítása a 

helyi közösségekben célú európai szintű 

pályázaton is megméretjük magunkat, 
kis településünket. A WiFi4EU kezde-
ményezés célja, hogy szerte Európában 
ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson 
nyilvános helyeken, többek között par-
kokban, tereken, középületekben, könyv-
tárakban, egészségügyi központokban és 
múzeumokban.

A WiFi4EU kezdeményezés keret-
ében a települések utalványra pályáz-
hatnak. Az utalványokat wifi-berende-
zések telepítésére használhatják olyan 
nyilvános helyeken, ahol még nem áll 
rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli 
internetkapcsolat.

Wifi hálózatok terén egész jól állunk, 
hiszen strandunkon, Forrás Parkunkban, 
közösségi tereinken szabadon elérhető 
internethálózatunk van, de a jóból sosem 
elég, hiszen nem elég a rendelkezésre 
álló „keret”, ezzel a programmal, siker 
esetén némi bővülést várhatunk.

VidÉKFejLesztő 
pROJEKTJEINKKEL 

GAZDAGÍTJUK 
TELEpüLÉSüNKET

Pályázati megvalósulásban sem volt 
hiány a közelmúltban. A rendezvénymen-
tes időszakban lehetőségünk és pályázati 
forrásunk adódott, hogy a Mag-Tár-Ház 
közösségi bázis Leaderes projektünket 
előkészítsük, beszerzéseit elindítsuk. 
Legújabb közösségi terünkbe már meg is 
érkezett 60 darab új konferencia szék pl. 
Mag-Tár-Házi Találkozásainkhoz, vala-
mint asztalok, szekrények, egy a koráb-

pÁLYÁZATI HÍREK
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bihoz hasonló, mobil hangosító beren-
dezés 4 mikrofonnal, prospektustartó 
állvány, számos irodai eszköz beszerzése 
valósulhatott meg. A projektben rendez-
vények is lesznek még, reméljük nyáron 
is…

A nyári szezont készítette elő az a 
szabadtéri színpados beruházásunk is, 
ahol a nézőtér megújítására, bővítésére 
mobil lelátókat szereztünk be, a napok-
ban érkeznek; valamint a színpad ere-
deti, évtizedek alatt kissé elhasználódott 

fa anyagának cseréjére is sor kerülhet, 
az alapanyagok leszállításra kerültek. 
Jelenleg minden szállítási idő, főleg a 
külföldről érkező cikkek esetében kito-
lódik, így a mosdó kapacitásunkat bővítő 
szaniter konténer leszállítására megjelölt 
augusztusi időpont mielőbbi megvaló-
sulásában bízunk, hogy a Hair musical 
szünetében és a Budapest Bár koncertje 
során gyorsabban haladhassanak majd 
nézőink a legkisebb helyiségek felkere-
sése során.

A MAGYAR 
FALU pROGRAM 

KERETÉBEN 
MEGÚJULT 

A STRAND UTcA
Idén nyáron már 

a strandi parkolás is 
könnyebben, zök-
kenő mentesebben 
haladhat, hiszen a 

kátyúkkal teli Strand utca és parkolója 
teljesen megújult. A munkálatok tavasz-
szal befejeződtek, a szezonban központi 
szereppel bíró fejlesztés sikeresen várja 
mind az itt élőket, mind a település-
re érkező turistákat. A több mint 20 
éve kialakított útburkolat teljes cseréje 
valósult meg, a vízelvezető rendszer 
korszerűsítésre került, szegélypótlások 
történtek.

I. Cs.

SÉRELMEK A pSZIcHIÁTRIÁN 
- inGYenes 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenve-

dett pszichiátriai kezelése során? Ne 
hagyja annyiban! Tegyünk valamit, 
hogy másokkal ugyanez már ne tör-
ténhessen meg!

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az Embe-
ri Jogokért Alapítvány. Cím: 1461 
Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1- 
342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: 
panasz@cchr.hu Weboldal: www.
emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan 
kezelünk!

pSZIcHIÁTRIAI SZEREK VI-
SELKEDÉSI pROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 
Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 
342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: 
info@cchr.hu Weboldal: www.embe-
rijogok.hu Minden információt bizal-
masan kezelünk!”
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Szívből köszöntjük óvodánkat 25. 
évfordulója alkalmából, amikor csende-
sen, zártan, de ünnepel. Negyed évszá-
zados fennállásának lehetünk tanúi. 
Köszönjük, hogy 25 esztendőt át minden 
reggel tárt kapukkal várta a csöppsége-
ket, szüleiket.

Köszönjük, hogy önzetlen műsora-
ikkal szülők, nagyszülők, településünk 
látogatói szemébe csaltak örömkönnye-
ket. Köszönjük mindezeket különöskép-
pen a 25 év nevelőinek, munkatársainak. 
Köszönjük az áldozatos, mindennapi 
szeretetet, a kitartást, a sok-sok türelmet. 
Legyen ez az ünnep kicsit pedagógus-
nap is, kiemelve azokat, akik az elmúlt 
nehéz hónapokban éppúgy helyt álltak, 
mint a korábbi években, amikor a tele-
pülés jelenlegi diákjait, egyetemistáit, a 
már felcseperedett szülőit, kereskedőket, 
vállalkozókat, nevelőket, kertészeket, 
egészségügyeseket, rendőröket, vendég-
látósokat stb-stb., kísérték útjukon.

Legyen ez az ünnep egy kicsit gyer-
meknap is, amely szóljon a legkisebbnek, 
ovisoknak. Az idei gyermeknapot kicsit 
másként terveztük, ezzel a jeles nap-
pal közösen ünnepelve. Megköszönve a 
gyermekeknek közösségi munkájukat is 
ezzel, de nem gondoltuk, hogy ennyire 
másként, ennyire távolságtartó lesz ez 
a nap. Így tehát kedves gyermekek, 
benneteket is ünneplünk, ünnepeltünk, 
csendesen, játékkal, műsorral.

Legyen ez az ünnep egy felejthetetlen 
emlék elballagó, évzáró gyermekeink-
nek, még ennél is feledhetetlenebb szü-

leiknek, akik kicsit elszoruló, de büszke 
szívvel tekintenek az ünnepeltekre.

És végül, de nem utolsó sorban, hadd 
emlékeztessünk mindenkit, hogy készül, 
ha jelenleg még nem is látványosan az 
az ajándék, amely egy 25 esztendeje 
működő intézménynek méltó elisme-
rése, méltó további útra bocsátása, az 
óvoda generális felújítása. Jelenleg a 
legláthatatlanabb, ugyanakkor a legne-
hezebb, az egyik legnagyobb figyelmet 
követelő háttérmunkák zajlanak, kiviteli 
tervek, engedélyezések, közbeszerzési 
dokumentumok összeállítása. 

Azért, kedves ovisaink, hogy ősszel 
esetleg már ne tudjatok az ovi épületébe 
járni néhány átmeneti hónapig, hogy 
aztán új pályákon futkározhassatok, 
biciklizhessetek, új játékokkal játszhas-

satok, és számotokra talán kevésbé érde-
kes, de kiemelkedő jelentőségű, meg-
újult, modern helyiségekbe léphessetek.

Boldog ünneplést mindenkinek, azok-
nak is, akik korlátozott létszámban ott 
tudtak lenni a szabadtéri összejövete-
len, és azoknak is, akiknek az emlékek, 
az elmúlt sorok olvasása, a múltidézés 
kicsit elhomályosította tekintetét.

Éljen soká kedves kis óvodánk, és 
mozgatórugói: felnőttek és gyermekek 
egyaránt!

Külön köszönet a Fék Étteremnek, 
aki a gyermekek tortázásához az ünne-
pi finomságot biztosította, és az Akali 
Tv-nek, aki dokumentálta a napot, és 
az elmúlt éveket, melyet egy CD for-
májában a kis ballagók tarisznyájukba 
tehettek, magukkal vihettek.

mÁr 25 ÉVe
A 

LEGKISEBBEKÉRT

az első óvodai fotó (1995) és a mostani

Ballagó ovisaink: szatelmayer eliza, juhász emília, réfi rozina, 
rédl richárd, Hosszú emília, rakics mira
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Kedves kis műsorral búcsúztak egymástól a kicsik

Családiasan, de meghitten, csak a ballagók szülei 
részvételével zajlott a délután egy része a Holló együttes műsorával zárult a remek nap

25 éve játszunk... és még sokáig húzzuk!

A magyarság összetartozását ünne-
peltük Balatonakaliban is. Részt vettünk 
egy akcióban, mely során a kárpát-me-
dencei néptánc örökségünk művelői, 
hagyományőrző közösségek tagjai több 

mint 300 videóban üzenték szülőföld-
jükről egymásnak és a nagyvilágnak: 
összetartozunk! 

A kisfilm online felületeinken elérhe-
tő. Helyi táncosaink Szabó Máté Lajos 

és Törő Bence voltak, a kisfilmet az 
Akali Tv, Tilesch Attila készítette.

Tekintsék meg, ha még nem tették, 
mert összetartozunk.

trianon 100

Fotók: Tilesch Attila, Akali Tv
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Idén már negyedik alkalommal gyűlt 
össze az akali labdarúgók és sportkedve-
lők közössége, hogy társaikról is meg-
emlékezve, egy remek délutánt töltsenek 
el együtt. A szokásoknak megfelelően 
az „Akali Öregfiúk” a program kezdé-
seként a temetőben hajtott fejet egyko-

ri társaikra, barátaikra emlékezve, ahol 
sajnos évről-évre egyre több sírra kerül 
virág... Ezt a helyi focisták három gene-
rációjának jó hangulatú és színvonalas 
mérkőzései követték, ahol az Öregfiúkat 
nagycsapatunk, illetve a helyi és nya-
ralós fiatalokból álló csapat hívta ki. 

Rendezvényünket egy jóízű vacsora és 
remek italok melletti beszélgetés zárta.

Köszönjük minden közreműködőnek, 
hozzájárulónak önzetlen segítségét, és 
mindenki részvételét, jövőre ugyanitt!

Hajrá, Akali!
Törő Balázs

Balatonakali Önkormányzata az 
alábbi időpontokban szervez napközis 
táborokat gyermekek, fiatalok részére a 
Művelődési Házban: 

– Július 13–17. 
– Augusztus 10–14. 
A napközis tábor a helyi gyermekek 

részére (a dolgozó szüleik megsegíté-

sére) reggel 8 órától 16 óráig biztosít 
felügyeletet, programokat, ahol elsősor-
ban sport, játék, rövid túra, foglalko-
zások várják a táborozókat. A temati-
ka összeállítását és a táborszervezést 
kollégáink látják el. A táboroztatáshoz 
szükséges engedélyek beszerzése meg-
történt, a szülők részéről szükséges for-

manyomtatvány kitöltése, melyet első 
nap, érkezéskor kell majd leadni. A tábor 
engedélyezett létszáma max. 20 fő, így, 
kérjük ismert elérhetőségeinken mielőbb 
jelezze gyermeke részvételi szándékát.

programbalatonakali@gmail.com, 
program@balatonakali.hu, Tel.: 87-655-
858 (Ma-Tár-Ház iroda)

A Balatonakali Történelmi Szőlő-
hegyek Borút Egyesület soron követ-
kező közgyűlésén, amit június végén 
vagy július elején tervezünk megtartani, 
új tisztségviselők megválasztására kerül 
sor és mindemellett új tagokat is hívunk, 
várunk közénk.

Amennyiben szeretne egyesületünk 

tagjává válni, kérjük, jelezze ezt tele-
fonon (70/318 2359) vagy személye-
sen, (Barátcsuha Borház) Réfi-Nagy 
Alexandra elnökünknél.

Nemcsak szőlő és bortermelőket 
várunk tagjaink sorába, hanem mind-
azokat akiknek fontos a helyi értékek 
védelme, a hagyományok megőrzése, a 

szőlőhegyek szeretete és mindezért egy 
helyi közhasznú civil szervezet keretein 
belül is kívánnak tevékenykedni.

Programjainkból: Akali Gazdafórum, 
Akali bor napja mandulavirágzáskor, 
Újbormustra, részvétel a nyári, őszi 
önkormányzati rendezvényeken.

Réfi-Nagy Alexandra elnök

napközis táborok nyáron

cIVIL HÍREK – ÉRTESÍTÉS

BALATONAKALI SpORTEGYESüLET HÍREI



Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről. F. k.: Dr. Szabó Sándor. 
Szerkesztőség, fotók: Ihász Csilla, Kovács Réka, Tilesch Attila

8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255. 
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: Iglói János. 

E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30, szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00. Tel.: +36-87/444-255.

Mészáros Géza faluüzemeltető 06-20/9577-246
Kéri Katalin települési főépítész:

csütörtök 9.00-12.00-ig.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 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

MAG-TÁR-HÁZ
Települési programszervezés, Révész u. 2.

Tel.: 87/655-858
programbalatonakali@gmail.com

program@balatonakali.hu

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt Hétfő: 08,00–11,30, 

kedd: 13,00–18,00, szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 
08,00–11,30. Tel: 87/444-086

RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap 

harmadik szerdai napján 
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti 

KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Hajdú Szilárd 

c. r. törzszászlós. T.: +36-70-379-2078

POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok

06-30/621-2378

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

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

VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.

kedd: 7,45-12,00; 12,30-14,15. szerda, 
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.

(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozik.) Kossuth u. 31.  

Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330.

PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM
NYITVA TARTÁSA

H-Sz: 6-20, V: 6-18 óráig
Kiszállítás telefonszáma: 06-30-562-7474.

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H: szünnap K-Sz-Cs: 8-21, P-Sz: 8-22, V: 8-20 óráig

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330

 EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban minden szombaton 19 órakor a 
templom előtt.
Evangélikus istentisztelet: minden második és negyedik vasárnap 14,00 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Születés
Gratulálunk Kónya Nóra és Bácsi Antal kislányához Zsóka Sárához, 

sok örömet, boldogságot kívánunk a családnak!
Házasságkötés

 Gratulálunk Inhof Rita és Móró Attila 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

Pántlika Vendéglő
Balaton u. 
+36 30 349 4755

Levendula Pizza
Balatonakali
+ 36 30 901 3393

Szegvári Tibor
Óvoda konyha
Balatonakali, Hóvirág 
utca 21.
+36 70 361 0206

ÜZLETEK, 
SZOLGÁLTATÁSOK
Edit Kozmetika
Balatonakali, Révész u.1.
+36 20 497 0350

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

Bellona szalon
Balatonakali, Pacsirta 
u. 1.
+ 36 30 900 0028

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

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

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

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, Balaton 
u. 3.
+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
Kovács Ágnes, 
strandgondnok
+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

Akalifornia Cafe & 
Bistro
Balatonakali strand 
bejárat

Fincsi Büfé
Balatonakali Strand
+36 30 979 8555

Lángos Büfé
Balatonakali strand
+36 30 349 4755

Nanett – Gyümölcsöző
Balatonakali Strand

Hamizó
Balatonakali strand

INFORMÁCIÓK A GONDTALAN NYARALÁS SZOLGÁLATÁBAN


