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A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA
(A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!)

Augusztus 22. Balatonakali Művelődési Ház:
A fakanalaknál Balogh Edina.

Csatlakozzon Ön is!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
AKALI HÍREK

MEgújulT 
A TElEpülésI HONlAp

2008-ban határozta el a település 
akkori vezetősége, hogy hallgat a fia-
talabb generációra, civil szervezetekre 
és internetes honlapot hoz létre, a falu 
népszerűsítése érdekében, illetve a lako-
sok és üdülőtulajdonosok tájékoztatása 
céljából. A 2009-ben létrehozott for-
mátum, akkoriban a körzetünkben lévő 
települések közül a legszebb, legaktí-
vabb felülettel szolgálta az érdeklődő-
ket. Ügyeltünk a folyamatos frissítésre. 
Ennek meg is lett az eredménye, mert 
nagyon gyorsan megkedvelték a felüle-
tet. Feliratkoztak a hírlevélre és szinte 
napi rendszerességgel nézték a híreket. 
Minden közérdekű információt a legegy-
szerűbben tudtunk közzé tenni az oldal 
segítségével. A település szolgáltatóit, 
vállalkozóit megjelentettük az oldalon. 
A szállásadók ingyenesen hirdethették 
házaikat, ami mind a lakosoknak, mind 
pedig adóbevétel növekedés formában 
az önkormányzatnak is hasznot termelt. 
Gyorsan megszerettük az oldalt, magun-
kénak éreztük azt és az ott megfogal-
mazott fő mondanivaló mára igazi jel-
mondata lett a falunak, amit Soprontól 
Szegedig ismernek: „Balatonakali, man-
dula, jó bor, vendégszeretet”.

Ha valaki július 22-én begépelte a 
www.balatonakali.hu oldalt a keresőbe, 
akkor első gondolata az lehetett, hogy 
vajon mit gépelt el? Aztán miután ala-
posan megnézte az oldalt, akkor rájött, 
hogy jó helyen jár. Teljesen megújult a 
honlap az InterWord jóvoltából, akik a 
térségben a legjobb honlapokat készítik 
napjainkban. A régi formátum felett eljárt 
az idő. Szakemberek véleménye szerint 
két évente át kell vizsgálni a honlapokat 
és fejleszteni az új alkalmazások, a meg-
változott fogyasztói szokások okán. Az 
önkormányzat most is úgy gondolkodott, 
hogy korszerű megoldást kell választa-
nia. Az új weblap ezt mutatja is. Ismét 
elértük azt a szintet, hogy Balatonakali 
oldala a legszebb, és ami még fontosabb: 
a legkorszerűbb a térségben. 

Miért is volt fontos ez a változás? Nem 
azért, hogy elmondhassuk, mi vagyunk a 
legjobbak! Sokkal inkább azért, mert 
megváltoztak azok az eszközök, progra-

mok, aminek segítségével böngészik az 
oldalakat. Akik nyaralni indulnak, vagy 
esetleg már ott vannak, ők a leggyakrabb 
esetben mobil eszközöket használnak. 
A korábbi felületünkkel ellentétben, a 
mostani felület kiválóan alkalmazkodik 
a megjelenítés során a legkülönbözőbb 
eszközökhöz. Így pl. ha a vendég szál-
lást akar keresni településünkön, akkor a 
legördülő kínálatból két gombnyomással 
már tárcsázhatja is a szolgáltatót. A nyári 
időszakban nagyon fontos, hogy az ide 
látogatók találjanak programot. Már a 
kezdőlap megjelenésekor szembesül a 
látogató teljes felületen a legprominen-
sebb rendezvénnyel. Az Akali Tv anya-
gai ezen túl nagyobb felbontásban, akár 
teljes képernyőn is élvezhetőek lesznek. 

Az igen látványos és praktikus újítá-
sok mellett megőriztük a régi jól bevált 
részeit a korábbi honlapnak. Minden 
megtalálható rajta, ami korábban is jelen 
volt. Jól döntött az önkormányzat, hogy 
ismét profit bízott meg és hallgatott 
a szakmai jó tanácsokra. Már most is 
nagyon sok pozitív visszajelzést kap-
tunk, ami a nyár végére fokozódni fog. 

Az első lépéseknél, a fontos döntések, 
a legjobb szolgáltatók feltérképezése 
során mindvégig személyesen képvisel-
tem a települést, mint ahogy tettem ezt 
2008-ban is. Egy üdülőfalu esetében 
létfontosságú a honlap állapota. Minden 
polgár számára közvetetten profitot 
jelent, aki bármely szálon kapcsolódik 
az idegenforgalomhoz. A részletmunká-
latok kidolgozása és az adatszolgáltatás 
előkészítése Ihász Csilla kollégám és 
munkatársainak (Andó Eszter, Magyar 
István, Tóth Lívia) közreműködését 
dicsérik. 

Aki még nem látogatott el az új oldal-
ra, annak csak javasolni tudom, hogy ezt 

ne halogassa sokáig, mert igazi élmény! 
Balatonakali a kor elvárásainak megfe-
lelően, egy új értékkel lett gazdagabb, 
ami tovább szolgálja az önkormányzat 
és ezzel egyidejűleg a lakosság és a vál-
lalkozások érdekeit. Iratkozzon fel hírle-
velünkre, hogy első kézből értesüljön az 
aktualitásokról!

Koncz Imre polgármester
www.balatonakali.hu
k

A KÖZbIZTONsÁg 
és A RENdEZETT TElEpülés 

sZOlgÁlATÁbAN
Kamerarendszerünk működésével 

újabb lehetőségek nyíltak meg települé-
sünk elöljárói előtt. A rendőrség számos 
esetben igénybe veszi, vette a rögzített 
felvételeket, ugyanígy tehet önkormány-
zatunk is. Már két feljelentés is született 
erre hivatkozva, ugyanis a rendszer rög-
zítette a szelektív hulladékgyűjtő sziget 
környékén az illegális szemétlerakók 
„akcióját”. A megfelelő hulladékgyűjtés-
re és elhelyezésre a jövőben a kamerákat 
még több esetben segítségül hívja majd 
településüzemeltetőnk.

k
Új polgárőrautó

Az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 
igénybe vehető támogatások részletes 
fejlesztéséről szóló rendelet alapján a 
helyi polgárőrség pályázatot nyújtott be 
egy új személygépkocsi beszerzése cél-
jából. A támogatási összeg megítéléséről 
szóló határozat boldog tulajdonosa már 
az egyesület, így akár már kora ősszel 
új Suzuki Vitara járőrözik majd települé-
sünkön… Gratulálunk a helyi csapatnak, 
vezetőiknek!
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Azon rövid időszak mindennapjait 
éljük, amikor pezseg az élet kis falunk-
ban. A pezsgést szolgálja a jó szezon is, 
hiszen sokan keresik fel a Balatont az 
ideális strand időt kihasználva. Állnak 
a sorok a strandi büfékben, kerékpáros 
csapatok „akadályozzák” a faluban a 
közlekedést, nehezen jutunk át a 71-esen 
és elfogynak a szabad szálláshelyek. 
Visszavonhatatlan nyár!

Erre az időszakra építenek nagyprog-
ramjaink is, melyek reméljük, hogy a 
helyiek örömeit is szolgálják dolgos 
mindennapjaik során. 

Szezont nyitottunk júniusban vízen és 
szárazföldön egyaránt. A nyár szenzációi 
között tartja számon minden lokálpat-
rióta a kertmozi újranyitását, amely a 
Balaton part (de talán Magyarország!) 
legszebb kertmoziját adta településünk-
nek. Teltházas előadások, kellemes 
nyári esték jellemzik tehát Művelődési 
Házunk szépen gondozott, sokat fej-
lesztett udvarát. Az első alkalommal a 
Balaton Method című filmet ingyene-
sen tekinthette meg a tisztelt mozizó 
publikum. A film nem éppen populáris 
műfaja ellenére sokakat vonzott, sőt még 
a közönség találkozó is remekül, élénk 
hozzászólások mellett zajlott. A hangula-
tot fokozni mindig lehet egy pohár akali 
borral… Megtettük. Emeltük poharunkat 
a megújulás mellett a múltra is, köszön-
töttük Németh Lászlónét, Manyi nénit, 
aki a régi mozi munkatársa volt sok-sok 
éven keresztül.

k
Amikor a szárazföld és a víz, az éj 

és a nap összeér, zajlik hagyományos 
tűzkerekes felvonulásunk a településen 
keresztül, sok-sok vendéglátós és helyi 
lakos munkája nyomán. A megelőző 
munkálatok zöme a konyhákban zajlott, 
köszönet érte mindenkinek, aki önzetle-
nül ajánlotta süteményeit, szendvicseit, 
borait a köz javára. A tüzes látvány 
minden évben nagy vonzerő, tömegek 
követték a kerék görgetői: Koncz Imre 
polgármestert, Kovács Balázst, Nagy 
Andrást, Réfi Ferencet. Nélkülük sem 
működhetne ez az esemény, mint ahogy 
a helyi borosok, Barátcsuha Borház és 
a Dörgicsei Borház kóstolói, valamint a 
már saját kemencében sütött friss kenyér 
nélkül. 

k
A vízi nyitányt hetekig fokozta idén 

programjaink sora: a Balatoni Hajózással 
együttműködve egy szezonnyitó akciós 
sétahajózással indítottunk, itt a helyi 
rockysok csapata adta az első hajó foga-
dását. Majd a következő hétvégén a 
legújabb vízi sporteszközünk debütálása 
következett, vízilabda kupa keretében. 
Országh Mihály támogatásaként kaptuk 
ezt a pályát és az első meccseket is ő 
szervezete, ahol végül 5 csapat nevezett 
és a végső sorrend a következő lett:

Budapesti Izzó, EasyPoló, 1427, KSI 
Öregfiúk, HETE.

k
Önkormányzatunk vízibiciklivel 

támogatta meg az eseményt, amely a 
bíráskodás hátterét biztosította.

Közben helyi fiaink sem tétlenkedtek, 
Erős Ember Versenyt szerveztek a víz-
parton, majd Takács Martin vezetésével 
kezdetét vették a szombati mérkőzések a 
strandfoci pályán valamint a strandröpi 
pályákon. A Mozdulj Balaton szombati 
programjai rendkívül népszerűek, a vízi 
mentős személyzet segítségével már a 
vízben is folyik a küzdelem a vízilabda 
pályán – ha az időjárás engedi. 

Néhány dicsőség a sportolók sorából:
Erős Emberek: I. helyezett: Balog 

Adrián, II. helyezett: Bertalan Tamás, 
III. helyezett: Szendrődi Tamás.

Ifiknél : I. helyezett: Fazekas Martin.

k
Kiállításokat nyitottunk július ele-

jén a Templom téren Koloszár Csilla 
pánsíp műsorával kísérve. A tárlatok 
augusztus 23-ig tekinthetők meg, Bóna 
Jenő festményei a kiállítóteremben, 
Fürdőtörténeti emlékek, egykori Akali 
képeslapok ifj. Réfi Ferenc gyűjtemé-
nyéből A régi iskolában. Akalit kedvelő 
nyaralóknak és helyieknek ez utóbbi 
„kötelező”...

k
A hőségben nem aratott osztatlan 

sikert főzőversenyünk, melyet így első 
alkalommal kibővítettünk vendéglátóhe-
lyek közötti versengésre is, ahol a zsűri 
által (Magyar Gasztronómiai Társaság 
Veszprém megyei régiója) legjobbnak 

Nagy csobbanással a nyárba!
sZÁRAZON és VIZEN ZAjlANAK pROgRAMjAINK
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vélt étterem Aranyfakanalat kapott. Akali 
Aranyfakanalas Étterme lett 2015-ben a 
Kikötő Étterem, gratulálunk nekik, mint 
az első helyezést elérő KultúrBorbár csa-
patnak is. Köszönjük valamennyi civil és 
„profi” munkáját, a horgászegyesület és 
önkormányzat színeiben tevékenykedő 
Tóth–Jankó Laci párosnak, a BÜTE csa-
patának, ahol a sokéves hűséget megkö-
szönve különdíjat is kiosztottunk, vala-
mint a Hagyománőrzőknek. Éttermeink 
közül az Ovikonyha, a Terasz étterem, 
a Fincsi Büfé segítette a rendezvényt, 
nagyon köszönjük támogatásukat! A 
főzés konkluziója: nem versengünk 
ezentúl, aki örömmel főzne velünk (és 
Balogh Edinával – a népszerű televíziós 
sorozat pincérnőjével) együtt, csatlakoz-
zon hozzánk, főzzön örömmel bogrács-
ban vagy nyílt tűzön kemencénk kör-
nyékén, pusztán a sütés-főzés öröméért, 
barátai megvendégeléséért!

k
Mesefesztiválunkkal bejárhatták 

kis vendégeink Akali Hetedhét határa-
it a szabadtéri színpadtól, a kertmozin 
keresztül a strandi játszóházig. Az Alma 
együttes mindig vonzó koncertjére több, 
mint ötszázan voltak kíváncsiak a hely-
színen, aki pedig a kánikulában nem 
akarta a strandot mellőzni, a vízben rop-
ta, énekelte a népszerű dalokat.

k
Túl vagyunk az első nagyszínpados 

Akali Alkonyon is, a remek közönség-
sikeresnek ítélte meg a produkciót, leg-
alábbis a visszatapsolás erre utalt. Ezúttal 

is megállapíthatjuk, hogy a színházi elő-
adások nem annyira nagy tömeget moz-
gatnak meg, mit a nagykoncertek. (Bár 
az idei koncertlátogatói létszámot még 
nehéz megítélni.)

Idén is sikeresek gyermektáboraink, 
első két alkalommal bőven teltházasak 
voltunk. A gyermekek programjai során 
itt is volt vízi kaland éppúgy, mint szá-
razföldi rocky tanulás, vasútmodellezés, 
horgászat…

k
Táncsics Aladár a Bakony-Balaton 

Horgászszövetség elnöke a lapzártánk-
kor is zajló Halihó 2015 horgásztáborról 
így számolt be: „A rendezők számára 
jó érzés, hogy az egyes kisebb-nagyobb 
feladatok megoldása mind egy-egy 
lépés a program sikeréért. Ugyanígy 
minden egyes beérkező „támogatói fel-
ajánlás” is hozzájárul ahhoz, hogy a 
gyerek „pecások” igazi nyári élmények-
kel, a horgászat terén több tudással és a 
Balaton, a Balaton-felvidék jobb meg-
ismerésével gazdagodva éljék meg a 
„HALIHÓ 2015” tábort. Ezért is fogad-
tuk őszinte örömmel Puskás Zoltán igaz-
gató úr értesítését a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság felajánlásáról, 
mely szerint a táborozók és kísérőik 
ingyenesen látogathatják meg a felújított 
és idén áprilisban az érdeklődők számára 
ismételten megnyitott Tapolcai Tavas 
barlangot, továbbá a tábori versenyek 
során legeredményesebb három gyer-
mek részére biztosított „nem is akármi-
lyen” tárgyjutalmakról.

A tábor helyi vezetői: Jankó László és 
Sárközi Ákos. A napi programok során, 
így a tábor felénél már több előadáson, 
sok horgászaton, „vízirendészeti rajta-
ütésen”, haltelepítésen, kiránduláson is 
túl vannak a táborlakók.

k
Ugyancsak a napokban zajlik Akaliban 

a hosszú hagyományokat háta mögött 
tudó gitártábornak és koncerteknek is, 
melyet Paulikovics Pál gitárművész sza-
vaival jellemeznénk: BBBBü, avagy a 
„világ legkisebb gitárfesztiválja”; ez a 
kijelentés nem is a méretére vonatko-
zik, hiszen a résztvevők száma 30 és 
50 fő között váltakozik, plusz a rend-
szeres közönségünk, hanem inkább a 
LoisKohr-i „small is Beautifull” filo-
zófia és esztétika szellemében: vissza a 
gyökerekhez, az emberi kapcsolatokhoz, 
baráti, emberi, kollegiális hangulatban, 
a Balaton és borai mellett beszélgetünk, 
gondolkodunk a zene, tehát a művészet és 
az élet kicsi és nagy kérdéseiről, anélkül, 
hogy ehhez „big“-nek kellene lennünk. 
Ehhez ideális kulissza Balatonakali két 
temploma és a közöttük elterülő tér: 
itt kerültek koncertjeink megrendezésre; 
idén, 2015-ben.

Aki ezekről a programokról lema-
radt volna, még szépíthet, hiszen 
a BALATONAKALI BOR ÉS 
ZENE FESZTIVÁL, valamint a II. 
Gasztronómiai hét, ezúttal örömfőzéssel, 
még előttünk áll. 

Legyenek vendégeink!
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programsoroló
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. Július és augusztus 

hónapokban minden nap 17–21 óráig, ettől eltérő időpontban előzetes
 bejelentkezés szükséges. 30/300-6877

Belépő diák: 300 Felnőtt: 500 Ft.
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balatonakali bor és Zene fesztivál
Augusztus 14., péntek, 21:00 Hooligans 

koncert a Szabadtéri Színpadon. 
Kapunyitás: 19:00.

Jegyek elővételben a strand főpénztá-
rában kaphatók 2000 Ft-ért, a hely-
színen 2800 Ft-ért. Aki a koncerten 
veszi meg a következő napi Irigy 
Hónaljmirigy koncertjegyét, az 2000 
Ft-os akciós áron juthat hozzá!

Esőnap nincs! Eső esetén a jegyek a 
jegyvásárlás helyszínén visszaváltha-
tóak, illetve az Irigy Hónaljmirigy 
koncertjére beválthatók, különbözet 
megfizetése nélkül!

Augusztus 15., szombat 21:00 Irigy 
Hónaljmirigy élő nagykoncert a 
Szabadtéri Színpadon. A koncert idő-
tartama 100 perc. Kapunyitás 19:00-
kor. Jegyárak: 2500 Ft elővételben 
augusztus 1–15-én 19 óráig. Elő- 
vételes jegyek kaphatók a Strand fő-
pénztárában. Helyszíni jegyár: 3000 
Ft. 

Távolról érkező vendégeink akár átuta-
lással is megvásárolhatják kedvezmé-
nyes elővételi jegyeiket, ennek módja 
a következő: A 12083002-00137233-

00100002 számú bankszámlaszámra 
tudnak elővételben jegyárat átküldeni, 
a megjegyzés rovatban jelölve Irigy 
x jegy elővétel. Kedvezményezett 
neve: Balatonakali Önkormányzata. 
Amennyiben átutalta az összeget, kér-
jük a program@balatonakali.hu e-ma-
il címen, vagy a 06-30-226-83-46-os 
telefonszámon értesítse erről a szer-
vezőket. Kérjük a megrendelő nevét 
és címét feltűntetni a számlázás miatt! 
A helyszínen majd a pénztárban átve-
hetik a jegyeket, névre szólóan, borí-
tékban. Az utalás augusztus 13-án, 16 
óráig lehetséges!

Eső esetén a koncert a Zánka Erzsébet 
Üdülőközpont színháztermében kerül 
megrendezésre. 

Augusztus 20., csütörtök, 18.00: 
Ünnepi program, új kenyér szen-
telése a Művelődési Ház udvarán, 
a vendégeket köszönti Koncz Imre 
polgármester, ünnepi beszédet mond 
Limbacher Gábor, néprajzkutató, a 
Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatója. 

20.00: tűzgyújtás a strandon a Brassdance 
BRASS-SHOW műsora mellett.

Augusztus 21., péntek 20:00-tól 
strandbuli a Rulett Együttessel.

Augusztus 22., szombat, szezonzáró 
Örömfőzés és szórakoztató progra-
mok a Művelődési Ház udvarán.

14.00: Örömfőzés sztárvendégünkkel, 
Balogh Edinával a kiülőnél. Szeretettel 
várjuk mindazon személyek, csapatok 
jelentkezését, akik megmérettetés nél-
kül is örömmel részt vesznek a főzé-
sen. Előzetes bejelentkezést kérünk a 
csapatoktól a program@balatonakali.
hu e-mail címen vagy a 06-30/226- 
83-46-os telefonszámon, ahol arról és 
tájékozódhatnak, hogy önkormányza-
tunk a főző csapatokat milyen módon 
támogatja (alapanyag beszerzés).

17.00: Kiállítás megnyitó és eredmény-
hirdetés a Művelődési Házban a fotó-
pályázatra érkezett pályaművekből.

A délután folyamán szórakoztató 
programok várják az érdeklődőket. 
Operettek, sanzonok, slágerek, musi-
cal részletek az Operett-Hajó Társulat 
előadásában. Közreműködik Balogh 
Edina. 

gasztronómiai Hét: augusztus 17–27, 21 órától

Augusztus 29., szombat: VIII. Vajda balaton Maraton

augusztus 17., hétfő: lala büfé, 
Tihanyi csirkemell vegyes körettel,

augusztus 18., kedd: terasz vendéglő, 
Bécsi szelet vegyes körettel,

augusztus 19., szerda: lángos büfé, 
Sertésborda hentes módra, vegyes 
körettel,

augusztus 20., csütörtök: Fék étterem, 
kávéház, Marhapörkölt kézi tarho-
nyával,

augusztus 21., péntek: Fincsi büfé, 
Rózsa Sándor kedvence,

augusztus 22., szombat, örömfőzés a 
Művelődési Ház udvarán,

augusztus 23., vasárnap: Kikötő ven-
déglő, Felvidéki sertésflekken, juhtú-
rós sztrapacskával,

augusztus 27., csütörtök: Fék étterem, 
kávéház, „Vitorlázók kedvence” rán-
tott tarja (24 dkg) pirított burgonyá-
val.

2015-ben a VIII. Vajda Balaton Maraton 
a Henkel Multisport Hétvége kere-
tein belül kerül megrendezésre, ahol 
szombaton a kajak-kenu a főszerep és 
vasárnap egy sprint távú quadratlon 
Európa Bajnokság kerül megrende-
zésre. 

Rajt: Balatonakali strand 10.00.
Cél: Balatonakali strand 
Táv: 42-23-12-7 km (7 km csak SUP és 

gyerek táv). Eredményhírdetés: dél-
után 4–5 óra között a verseny napján.

Versenyiroda: Nyitva tartás (péntek) 
14.00-től.

Versenyinfo: +36-30/950-0655
Augusztus 30., vasárnap: Henkel Sprint 

Quadrathlon European Championship
Időpont: 2015. augusztus 30., vasárnap
Rajt: Balatonakali strand 11.00.
Cél: Balatonakali strand

Távok: 0,75 km úszás, 5 km kajak, 20 
km kerékpár, 5 km futás

Váltótárs
Triatlonosoknak váltótárs keresésben 

segítünk vagy direktbe a seakayaking.
hu facebook oldalán lehet váltó-
társakat keresni. Egyéniben induló 
triatlonosoknak hajóbérlésben segí-
tünk.

szeptemberi programjaink, melyekről bővebben honlapunkon tájékozódhat
szeptember 19., szombat: horgásztalálkozó a Strandon

szeptember 20., vasárnap: akali búcsú 
szeptember 27., vasárnap: alapítványi esti túra
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FIGYELEM!
2015. augusztus 17-től augusztus 28-ig 

szabadság miatt!
Helyettes orvos: Dr. Lampert Veronika

Pécsely, Iskola u. 181. Tel.: 06/87 445-050
06/70 946 31 58

RENDELÉS:
Augusztus 18-án, kedden
Augusztus 25-én,  kedden 

Augusztus 27-én, csütörtökön 

Aszófő 8 – 8.45
Örvényes 9 – 9.30

Balatonudvari 9.45 – 10.30
Balatonakali 10.45 – 11.30

Helyettes orvos elérhetősége saját körzetében! 

 
Hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek 

PÉCSELY 8 – 9.00 13 – 16.00 10.45 – 11.45 13 – 16.00 9.15 – 10.15 
B.SZŐLŐS 9.30 – 10.00  12 – 13.00  8 – 9.00 

VÁSZOLY 10.30 – 11.00  9.45 – 10.30  10.30 – 11.00 
KISDÖRGICSE   9.15 – 9.30   

DÖRGICSE 11.15 – 12.00  8 – 9.00  11 – 12.00 

 

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén
Különleges jogsegélyszolgálatot működtet 

egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt 
ingyenes jogi segítséget, akiket pszichiátriai 
osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy 
visszaélés. 

Az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány, amely 1994 óta működik 
Magyarországon, a pszichiátriákon történő vissza-
élések széles skálájával találkozik: sajnos gyako-
riak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, 
az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony 
még ma is elektrosokkolnak embereket. Az 
elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a 
jogvédő alapítványhoz, és nagyon sok esetben 
sikerült nekik hatékony segítséget vagy jogi 
kompenzációt nyújtani.

Egy alkalommal egy nő kereste fel az 
Alapítványt, akit férje egy pszichiáter segítsé-
gével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott 
pszichiátriára. A jogvédő szervezet segítségével 
jogi eljárás indult, melynek következtében a 
bíróság a panaszosnak 700.000 forint kártérítést 
ítélt meg.

Egy másik esetben egy nő az Alapítványt 
azzal kereste meg, hogy édesanyja kis híján 

belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy 
vidéki kórházban; életét csak a családtagok köz-
beavatkozása és a gyors orvosi segítség mentette 
meg. Az Alapítvány munkájának köszönhetően 
előbb az Orvosi Kamara marasztalta el, majd a 
büntető bíróság is bűnösnek találta és elítélte a 
visszaélést elkövető pszichiátert.

A feltárt problémákról a törvényhozókat és a 
nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiad-
ványokkal, újságcikkekkel, tévéműsorokban és 
kiállítások szervezésével az emberi jogvédő 
alapítvány.

Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem 
korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy 
a jogvédő szervezet is nemzetközileg műkö-
dik, Los angelesi székhellyel. Az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) nemzet-
közi nonprofit szervezetét 1969-ben alapították, 
abban az időben, amikor a pszichiátriai kezeltek 
a társadalmak meglehetősen elfeledett rétegét 
jelentették.

Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája 
létfontosságú az egész világon: e nemzetközi 
nonprofit szervezet segített leleplezni a dél-af-
rikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az 

apartheid idején fekete páciensek tízezreit dol-
goztatták rabszolgaként – s mindezt a pszichiáte-
rek „ipari terápiának” nevezték. Olaszországban 
kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti kép-
viselőkkel együtt a CCHR olaszországi szerveze-
te vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs 
táborokra emlékeztető pszichiátriai intézeteiben, 
ami számos intézmény bezárását eredményezte. 
Kaliforniában a CCHR érte el 1976-ban, hogy a 
pácienseket az elektrosokk-kezelést megelőzően 
kötelezően tájékoztassák a kezelésről, és csak 
az illető beleegyezésével hajthassák végre azt. 
Miután nemzetközi precedenst teremtett, ezt a 
szabályozást a világ sok más országában szintén 
elfogadták.

Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichiát-
riai visszaélések vagy félrekezelés áldozata lett, 
vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie 
pszichiátrián, az Alapítványt alábbi elérhetősé-
geken keresheti meg: Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért. Telefon: 06-1 /342-6355. 
Mobil: 06-70/330-5384. E-mail: panasz@
cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. Az 
Alapítvány minden információt bizalmasan 
kezel.
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Indul a fociszezon
Balatonakali futballpályájának teljes 

kialakítása, átalakítása folyamatban van 
TAO-s pályázati források igénybevé-
telével. A kivitelezőnek hátra van még 
az egyenetlenségek eltüntetése, fűmag 

pótlása, kétszeri fűnyírás, tápanyag után-
pótlás és még néhány apró korrigálás. 
Mivel a munkálatok még jelenleg is 
tartanak, így a hamarosan kezdődő baj-
nokság átmenetileg a zánkai Erzsébet 

Város erdei pályáján zajlik majd. Az 
őszi forduló első napja: augusztus 23. 
Ekkor Balatonakali szabadnapos lesz. 
Így a valóban első mérkőzésre augusztus 
30-án kerül majd sor.

bAlATONAKAlI sE
2015. 08. 30  17:00  ZÁNKA SC–BALATONAKALI SE
2015. 09. 06  16:30  BALATONAKALI SE–ZALAHALÁPI ISE
2015. 09. 13  16:30  ZALAERDŐD FC–BALATONAKALI SE
2015. 09. 20  16:00  TAPOLCAI ÖFC–BALATONAKALI SE
2015. 09. 27  16:00  BALATON SE–BALATONAKALI SE 
2015. 10. 04  15:30  BALATONAKALI SE–SÜMEGPRÁGAI SE 
2015. 10. 11  10:00  SÜMEG VSE–BALATONAKALI SE 
2015. 10. 18  15:00  BALATONAKALI SE–RÉVFÜLÖPI NSE 
2015. 10. 25  10:00  NEMESVITA SE–BALATONAKALI SE 
2015. 11. 01  13:30  BALATONAKALI SE–FALUSI SE GÓGÁNFA
2015. 11. 08  13:30  DÖRGICSE SE–BALATONAKALI SE 
2015. 11. 15  13:00  DISZEL SE–BALATONAKALI SE
2016. 03. 20  14:00  BALATONAKALI SE–ZÁNKA SC
2016. 03. 27  14:00  ZALAHALÁPI ISE–BALATONAKALI SE
2016. 04. 03  16:00  BALATONAKALI SE–ZALAERDŐD FC
2016. 04. 10  16:00  BALATONAKALI SE–TAPOLCAI ÖFC
2016. 04. 17 16:00  BALATONAKALI SE–BALATON SE
2016. 04. 24  16:00  SÜMEGPRÁGAI SE–BALATONAKALI SE 
2016. 05. 01  16:30  BALATONAKALI SE–SÜMEG VSE 
2016. 05. 07  16:30  RÉVFÜLÖPI NSE–BALATONAKALI SE 
2016. 05. 15  16:30  BALATONAKALI SE–NEMESVITA SE 
2016. 05. 22  17:00 FALUSI SE GÓGÁNFA–BALATONAKALI SE
2016. 05. 29  17:00  BALATONAKALI SE–DÖRGICSE SE
2016. 06. 05  17:00  BALATONAKALI SE–DISZEL SE

Balatonakali SE

Molnár Istvánt köszöntötte önkormányzatunk 
a kilencvenedik születésnapja alkalmából. 

A miniszterelnök aláírásával ellátott díszoklevelet 
és az önkormányzat csomagját Koncz Imre polgármester 

és Kemendy Miklósné, szociális gondozó adta át.

Balatonakali Tiszteleti Polgárát, Józsa doktor urat még a 
tavasszal szintén 90. születésnapja alkalmából 

köszöntöttük. Mivel mindig szívesen jön Balatonakaliba, 
ezért kérésének eleget téve balatonakali 

önkormányzatának kisbuszával szállítottuk a faluba 
pécselyi otthonából. A polgármesteri hivatalban láttuk 

vendégül, ahol bemutatta a legújabb könyvét is, 
melynek címe: Csillagórán. K
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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

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 (06-20-95-77-246) faluüzemeltető

Szili Zsófia falugazdász (06-30/990-1526) 
Kéri Katalin települési főépítész:

hétfő: 9,30–12,00-ig (előzetes bejelentkezés
szükséges 06-87/444-255)

Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat): 
minden hónap első péntekén: 9,00-12,00

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 12–20, kedd 8–12, 18–20, szerda 16–20, 
csütörtök 8–12, 18–20, péntek 10–14, 18–20, 

szombat 9–12, 18–20 óráig.
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. 
Vezető: Nagy-Siklósi Viktória 

Tel.: 87/444-260, 444-382
FÉK CBA PRÍMA: 

Nyitva hétfő–szombat 6–22,00,
vasárnap 6–14 óráig.

Nemzeti dohánybolt: H-Sz: 6-22. V:6-14
FÉK KÁVÉHÁZ ÉTTEREM: 

Hétfőtől vasárnapig 8-tól 23 óráig.
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a

06/30-3113330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: 

hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, 
vasárnap: 6,30-10,00

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet minden 2. és 4. vasárnap 14 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Házasságkötés:
Sallai Gáborné és Eiselt Géza házasságkötéséhez szeretettel gratulálunk!

A lakossági hulladékszállításról
2015. október 15. napjáig szombaton történik a településen a szemétszállítás.

A szolgáltatási területen a hulladékszállítás egész éves menetrendje 
településenként és utcánként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. honlapján (www.balatonfuredihulladekg.hu) a hulladékszállítási menetrend 
menüpont alatt megtekinthető. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Molnár Vilmos, aki, bár nem állandó lakosa 
volt Akalinak, de 1976. óta töltötte minden lehetséges idejét Balatonakaliban, 
családjával 1978-tól 2008-ig működtette a Kossuth utca elején lévő kis hor-
gászboltot nagy szeretettel. Életének 
legboldogabb napjai Balatonakalihoz, 
az akali emberekhez kötődtek, a Zalka 
Máté Motoros Klub Elnöke, az 1978. 
évben megalakult Magyar Autó- és 
Motorsport Szövetség Elnökségének 
tagja, a Motorkerékpáros Gyorsasági és 
Motocross Szakbizottságának vezetője, 
1963. évben országos magyar bajnok 
motorversenyző, nemzetközi minősíté-
sű (FIM) motorsportbíró, életének 77. 
évében nagy türelemmel és méltósággal 
viselt hosszú súlyos betegség után 2015. 
július 8-án elhunyt.

De most könnyet se ejts,
nem érdemes.

De ha jófajta bort töltenél,
locsolj egy kortyot a földre komám,

s abból tudom majd, hogy szerettél.”
Molnár család

Strandi nyitva tartás: Kék hullám minősítésű strandunk még augusztus 
23-ig 8-19 óra között tart nyitva. Augusztus 24-től augusztus 30-ig strandunk 
már csak 8-tól 18 óráig várja a fürdőzőket. A strand az 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!


