
XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM       2016. AUGUSZTUS

BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PROGRAMOK OLDALON



2 – 2016. AUGUSZTUS XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁMAKALI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KülTERülETI uTAK 

KARbANTARTÁsA
Az önkormányzat képviselő-testülete 

döntött arról, hogy néhány helyen, ahol 
szükséges, elvégzi a külterületi utak kar-
bantartását. Sajnos, annyi költségvetési 
forrásunk nincs, hogy minden szüksé-
ges helyen megjavítsuk a hibákat, ezért 
főként azokat javítjuk, ahol sok embert 
érint a gond.

Az egyik ilyen fontos gyűjtőút a 
Fenye-hegyre vezető út. A sok csapadék 
itt végigfolyik az úton és akadály nél-
kül halad a Hóvirág utcára. A tervezett 
javítás során bazaltmeddővel megerősí-
tenénk a jogilag is pontos helyen lévő 
nyomvonalat, mely enyhén lejtene keleti 
irányba. A keleti oldalon kialakítanánk 
egy vízelvezető árkot, amit a legmélyebb 
pontjánál kikötnénk az út melletti jelen-
leg használatlan területre. Amennyiben 
ez a kialakítás megállja a helyét, akkor 
később martaszfalttal lefedjük.

A Sósi földek felé vezető út is azon 
útjaink közé tartozik, ahol folyamato-
san kell javítani. Minden évben fel-
töltjük a kátyúkat, amik aztán minden 
évben újratermelik magukat. A terve-
zett beavatkozás során gléderezzük az 
utat, a szükséges helyeken feltöltjük. A 
Holiday Kemping bejáratától a vasúti 
átereszig terjedő szakaszt érinti a javítás. 
Amennyiben a későbbiek során rende-
ződik a tulajdonviszony ezen az úton, 
és az érintett ingatlantulajdonosok is 
kiveszik a részüket, akkor elképzelhető a 
kemping mögötti rész szilárd burkolattal 
való ellátása is.

Az óvodától a kastélyig vezető út 
közepén van egy olyan szakasz, ami 
főként esős időben megnehezíti a 
Pántlika dűlőben ingatlannal rendelke-
zők életét. Itt a fő probléma, hogy egy 
50 m-es szakaszon az agyagos altalajt 
rendre elmossa az eső. Tervezzük az 
alépítmény megerősítését, valamint a 
vízelvezetés kialakítását. 

A közelmúltban történt esőzés miatt 
tervezzük a Les-hegyen is minimális 
mértékben lokálisan javítani a legfon-
tosabb helyeken az úthálózatot. Itt az 
aszfaltos út végénél lévő trafótól északra 
eső rész javítása lenne a feladat.

Koncz Imre polgármester

2016. július 13-án, szerdán este rend-
kívüli vihar tombolt Balatonakali terüle-
tén és térségében. 

Óriási széllel, jéggel és esővel érke-
zett. Azok sem láttak ilyet, akik már 
évtizedek óta itt laknak. Meg is lett az 
eredménye… 

Nagy fákat döntött ki, különösen 
fenyőfákat. Vastag ágakat tört le, vil-
lanyoszlopokat csavart ki a szél. Kárt tett 
a lakóházakban, épületekben. Jégverés 
pusztította el a szőlők termésének nagy 
részét, de nem csak a termést pusztította, 
hanem kidöntötte a támberendezéseket 
is. 

A jégverés több évre visszavetette a 
szőlőtermést. Az óriás mennyiségű eső 
eláztatta az utakat, tereket. Veszélyeztette 
a pincéket, és tóvá változtatta a stran-
dot. 

Az önkormányzat munkatársai még az 
este folyamán megkezdték a szivattyú-
zást a Gyöngyvirág utcában. Hajnalban 
még egy újabb nagy eső érkezett keve-
sebb széllel. Emiatt újra szivattyúzni 

kellett. Az este folyamán járhatóvá kel-
lett tenni az utakat. Járhatatlan volt a 
Strand utca, Révész utca. A leszakadt 
vezetéket az E-ON munkatársai áram-
talanították, az önkormányzat dolgozói 
tisztították meg az utakat a kidőlt fáktól 
és ágaktól. 

Másnap reggel a világosban szembe-
sültünk a valós pusztítással, mindenhol 
kidőlt fák, letörött ágak. 

Az új játszóteret alig lehetett látni a 
földön heverő gallyaktól, ágaktól. Az 
óvoda udvarán földdel egyenlővé tette 
a kisfaházat, melyben kerékpárokat és 
rollereket tároltak előzőleg. A strandon 
összetekeredve, kidőlve találtuk a foci-
pálya védőháló vasszerkezetét. Az utak, 
közterületek megtisztítását hat napon 
keresztül végezték az önkormányzat 
munkatársai. Összegyűjtöttük és elszál-
lítottuk a lakosság által kirakott ágakat, 
megtisztítottuk a közterületeket, utakat. 
Igénybe kellett venni külső, nagyobb 
szállítóeszközt is a munkához. Azokat az 
ágakat, amelyeket a szél letört és veszé-

VIHAROs TIZENHARMAdIKA
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lyesen lógtak a fákról, kosaras emelővel 
kellett leszedni, és így megszüntetni a 
veszélyt. A tűzoltóság emberei is kivo-
nultak a csónakkikötő melletti fákról 
leszedni a fennakadt gallyakat

A nagy pusztítás ellenére helyreállítot-
tuk a rendet, a biztonságos közlekedést. 
A strand már szombaton kinyithatott 
volna, ha az időjárás kedvez. A közvi-
lágítás helyreállítását, javítását az E-ON 
folyamatosan végzi. 

Reméljük, ilyen pusztításban többet 
nem lesz részünk.

Mészáros Géza településüzemeltető
k

épÍTéssEl KApcsOlATOs 
ÚJ JOgsZAbÁlYOK

Értesítjük a lakosságot és üdülőtulaj-
donosokat, hogy az Akali Hírek februári 
számában megjelent „Tényleg mindenki 
azt épít, amit akar” cikkünkben említett 
építéssel kapcsolatos jogszabályok 2016. 
július 1-től ismét módosultak, illetve 
változtak. Így elsősorban a családi ház 
építésére, építésfelügyeletre és épületek 
kivitelezésére vonatkozó jogszabályok. 

Ismertetésük meghaladná az Akali 
Hírek felületét, így kérjük Önöket, 
hogy építési szándékok megkezdése 
előtt tájékozódjanak a Balatonfüredi 
Építés Hatóságnál – Balatonfüred, 
Szent István tér 1. ügyintéző: Bencsik-
Szilágyi Réka, illetve hétfői naponként 
az Önkormányzati Hivatalban, Kéri 
Katalin települési főépítésznél, e-mail 
cím: foepitesz@balatonudvari.hu .

K .K.
k

pÁlYÁZATI HÍREINK
Közművelődési támogatást remélünk

Az emberi erőforrások minisztere 
az idei évben is pályázatot hirdetett 
a Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra. E pályázat keretében az 
Önkormányzat támogatást igényelhet 
az általa fenntartott közösségi színterek 
technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására, 
épületének karbantartására, felújítására. 

A támogatást az Önkormányzat által 
az egyes célok tekintetében vállalt önrész 
arányában állapítják meg. Az országosan 
rendelkezésre álló keretösszeg 60%-át a 
települési önkormányzatok által fenntar-
tott, továbbá a települési önkormányzat-
tal kötött közművelődési megállapodás 
alapján működő intézmény vagy közös-
ségi színtér után, a 40%-át a települési 
önkormányzat által 2014. január 1-jét 
követően alapított közművelődési intéz-
mény vagy közösségi színtér után a tele-
pülési önkormányzat által vállalt önrész 
arányában osztják fel.

A tavalyi évben ezen dotáció kere-
tében 4,4 millió Ft támogatást kaptak a 
település közösségi terei: a Forrás Park 
és a Strand. Ebből a támogatásból több, 
mint 3 millió forintot használhattunk fel 
a játszótéri beruházásra. 

Az idei költségvetésben a Fő tér kiala-
kításához az érdekeltségnövelő támoga-
tás önerejeként, fény- és hangtechnika 
kialakítására 5.000.000,- Ft-ot tervez-
tünk. 

Emellett a költségvetésben, pályázati 
eredménytől függetlenül, további téte-
lekre is vannak összegek elkülönítve, 
illetve más pályázatokban is megjelen-
nek a Főtér teljes felújításához szüksé-
ges munkálatok.

Mint új közösségi tér kívánjuk a térre 
vonatkozóan igénybe venni az itt emlí-
tett, közművelődési, állami támogatást.

A pályázat július 15-én benyújtásra 
került. Eredményét őszre várjuk. 

k

Új pálya, új futballöltöző?
Önkormányzatunk a Belügyminisz-

térium által kiírt önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatására 
pályázatot nyújtott be a futballpálya mel-
letti sportöltöző kialakítására. A pályáza-
ton 20 millió Ft támogatást igényeltünk. 
A szükséges 6,5 millió Ft önerőt az 
Önkormányzat biztosítja. A teljes beru-
házás költségvetése 26.554.000 Ft. Az 
öltöző 140 m2-es lenne. 

A sportöltöző a labdarúgó csapat mér-
kőzései alkalmával fogja szolgálni a játé-
kosok öltözési, tisztálkodási igényeit, a 
nézők számára kulturált mellékhelységet 
biztosít. A civil szervezetek évente több-
ször rendeznek sporteseményeket, ilyen-
kor jó szolgálatot fog tenni az épület. A 
községünkben működő óvoda gyerekei 
is használni tudják a futballpályát, most 
nem megoldott az öltözés-tisztálkodás 
kérdése. Ezeket a kultúrházban tudják 
megtenni, amihez a 71-es főúton kell 
áthaladniuk. 

I. Cs.
k

SzemétSzállítáS, 
SzeleKtív hulladéKgyűjtéS

Hamarosan megszűnik a kihelyezett 
hulladékgyűjtő edények használata az 
üveggyűjtő konténerek kivételével. Az 
üveggyűjtők továbbra is ott lesznek a 
hulladékgyűjtő szigeteken.

A szezonális hulladékszállító szer-
ződéssel rendelkezők – elsősorban az 
üdülőtulajdonosok – a következő módon 
tudnak szelektív szemetet gyűjteni és 
elhelyezni: a Probio-nál (Balatonfüred, 
Fürdő u. 20. Tel.: 87/342-633) ingyene-
sen átvehetők a szelektív gyűjtő műanyag 
hulladékzsákok, vagy a szombati hulla-
dékgyűjtő autóról kérhetők el. Ezen felül 
pedig Balatonakali Önkormányzatnál is 
lehet kérni a zsákokat.

A szelektív hulladék elszállítása min-
den hónap harmadik hetén, kedden tör-
ténik. A következő alkalom: augusztus 
16., kedd (majd szeptember 20., kedd). 
Ezeken a napokon kell kihelyezni az 
ingatlan elé a szelektív zsákokat, kuká-
kat.

A hulladékgyűjtők az éves előfize-
tőknek még mindig igényelhetőek a 
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfoga-
dási időben. 

Mindemellett községünkben a lakos-
sági hulladékelszállítás változatlanul 
folyik, október 15-ig, szombatonként. 

Mészáros Géza faluüzemeltető

FOgORVOs:
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy dr. Hargitai Zsolt 

fogorvos – szabadság miatt – 2016. augusztus 8. és augusz-
tus 21. között nem rendel. Az első munkanap 2016. aug. 22. 
Sürgős fogászati esetben a balatonfüredi Rendelőintézetben 
fogorvos elérhető. (Cím: Balatonfüred, Csárda u. 1.; 

Tel.: 87/580-888, 580-887.)

HÁZIORVOs:
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy dr. Balla György 

háziorvos – szabadság miatt – 2016. augusztus 15. és augusz-
tus 26. között nem rendel.

Az első munkanap 2016. aug. 29.
Dr. Szabó Sándor

VáLTOzáS Az ORVOSI RENdELÉSBEN
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bAlATONAKAlI sTRANd

KéK HullÁM ZÁsZlóVAl 
minőSített Strand

Elérhetőségek: 
8243 Balatonakali, Strand út. 

Üzemeltető: 
Balatonakali Község Önkormányzata 

Strandgondnok: 
Lampérth zoltánné Ibolya 
Telefon: +36-20/395-6498

A Balatoni Szövetség 2016-ban is meghirdette a Kék 
Hullám zászló strandminősítést. 

A minősítésre minden eddiginél több strand nevezett. A 
helyszíni bejárások 2016. június 16., 17-én zajlottak a hagyo-
mányosan bevont partnerek részvételével. 

A tavalyihoz hasonlóan idén is egy, kettő és három csillag 
szerepel a zászlón, jelezve a szolgáltatások eltérő színvonalát 
az egyes strandokon. Idén a legmagasabb, 3 csillagos foko-
zatot érte el a Strandunk. 

Ezen felül „zöld” kategóriában második helyezést értünk 
el. 

A rendezvény fővédnöke Kontrát Károly a Belügy-
minisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képvi-
selő volt.

(TÁJéKOZTATó TéRKépEINK A sTRANd KéT bEJÁRATA MEllETT TAlÁlHATóAK!)
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NYITVA TARTÁs:

Augusztus 21-ig 8-19 óra között,
augusztus 22-től szeptember 4-ig 8-18 

óra között.
17 órától 50% kedvezmény a napi belé-

pő árából.
A kempingek vendégei kártya felmutatá-

sával ingyen beléphetnek!
A strand ettől eltérő időben is láto-

gatható, 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.

StrandBeléPőK
Felnőtt napi 550,- Ft, heti 2500,- Ft.
diák és nyugdíjas napi 400,- Ft, heti 

2200,- Ft.
Gyermek napi 4-14 évesig 320,- Ft, heti 

1650,- Ft.
nyaralótulajdonosok részére idény-

bérlet arcképes igazolvánnyal:
felnőtt: 4000,- Ft,
gyermek 4-14 éves korig: 2700,- Ft,
diák és nyugdíjas: 3300,- Ft.
A napijegy többszöri belépésre jogosít!
A főpénztárban SzÉP kártyát is elfoga-

dunk! (Szabadidő zseb)
további pénztári szolgáltatások: 
Napozóágy 500,- Ft/nap.
Vízibicikli 1200,- Ft/harminc perc (bérel-

hető főszezonban 10-19 óráig) .
Vízibicikli 2000,- Ft/óra (bérelhető 

főszezonban 10-19 óráig).
Az árnyas fákkal övezett strand 1500 

vendég befogadására alkalmas. A 
strand parkolója 142 gépkocsi részére 
biztosít ingyenes parkolási lehetősé-
get.

sTRANd-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 vízi mentő szol-
gálat, valamint elsősegélynyújtó hely 
működik,

– kisgyermekek számára kialakított part-
szakasz,

– homokozó, játszótér.
– Teqball pálya, kültéri ping-pong asz-

tal.
– További szárazföldi és vízi sporteszkö-

zök, Mozdulj Balaton sportversenyek 
szombatonként.

– Wifi.

StrandKönyvtár, 
JÁTsZóHÁZ: 
Nyitva tartás:

Július 1., péntek–augusztus 21., vasár-
nap.

Minden nap 11-18 óráig játszóház.
ákom-bákom játszóház szerda 10-14 

óráig. Szombat–vasárnap 11-15 óráig.

Strandi újdonságaink 
a 2016-os nyárra:

A Simple rendszeren keresztül lehe-
tőség van a strandi belépőjegyek elővé-
telben, on-line módon, készpénzmentes 
fizetéssel történő megvásárlására.

Az online jegyet az okos mobilkészü-
lék képernyőn történő felmutatásával a 
jegypénztárnál kell bemutatni. Az online 
jeggyel rendelkező vendégeink számára 
soron kívüli belépést biztosítunk a strand 
területére. 

A rendszer elérhetősége: www.
strandbelepok.hu. 

Elkészült a főbejárat előtti csobogó, 
üzemben az új teqball-pálya és kültéri 
pingpong, valamint egy újabb vízilabda 
pályát várunk még.

ugyanitt rendezvényeinkre is 
vásárolhatók jegyek!

dzsungel könyve Balatonakali jegyek: 
Simple Ticket Színház.  

Hooligans koncert jegyek: Simple 
Ticket zene

Használják, élvezzék strandunk folya-
matosan bővülő szolgáltatásait, közössé-
gi tereit!

Jó pihenést kívánunk Vendégeinknek!
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pROgRAMsOROló
július 30-tól augusztus 6-ig BBBü, 

gitárkoncertek.
augusztus 4-28. Balatonakali Bor és 

zene Fesztivál.
augusztus 4., csütörtök 19:00 - Elillant 

évek szőlőhegyén..., Kiállítás megnyi-
tó a dózsa Gy. utcai kiállítóteremben, 
gitárkoncerttel, és természetesen 
borral. A Templomok terén az est 
folyamán 20,15-kor önálló, szabadtéri 
gitárkoncert is várja az érdeklődőket, 
akár egy pohár bor kíséretével.

A szőlészeti, borászati tárlat létrejötté-
ben nagy közösségi megmozdulást 
tapasztaltunk. Lapzártánkig még nem 
állt össze a teljes anyag; így csak az 
eddig beérkezett nagy mennyiségű 
eszközöket, képeket, anyagot tudjuk 
számba venni, azok biztosításáért, 
kölcsönzéséért köszönetet mondunk 
Nagy Imrének, Kemendy Miklósnak, 
Hudák Józsefnének, Szininé Bakonyi 
Hajnalkának, Vági Gyulának, Bertók 
Lajosnak, Koncz Imrénének, Czaun 
Gábornak, Tóth Lajosnénak, Müller 
Istvánnénak, Hegyi Kálmánnak, az 
Andó családnak, Mészáros Gézának, 
a Balatonakali Borút Egyesületnek, 
Gáncs Lajosnénak (Zánka), Róka 
Lajosnak, Akali TV-nek.

Mindenkit nagy szeretettel várunk a 
megnyitóra, a kiállításra! 

augusztus 5., péntek, 20.00 - dzsungel 
könyve (Pannon Várszínház), Sza-
badtéri Színpad.

augusztus 6., szombat - Rulett együttes 
bulija a Strandon.

augusztus 13., szombat – 21,00 
Hooligans jubileumi koncert, Sza-
badtéri Színpad.

augusztus 19., péntek, 19.00 - 
zsíroskenyér-parti borral, mesével, 
Bebével és utcabállal, Művelődési 
Ház udvara.

Programok: 
19,00 A békakirály c. zenés mesejáték.
21,00 Bebe fellépése.
22,00 órától Utcabál a Klubdélután 

zenekarral.
augusztus 4., 11., 18., csütörtökönként 

16-tól 21-ig Nyitott Leshegy.
SzEPTEMBERI PROGRAMJAINK

2016. szeptember 17., szombat Búcsúi horgászverseny, Halnap, Kézműves búcsú
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ii. gasztronómiai hét augusztus 19–26-ig
augusztus 19., péntek zsíroskenyér-

party a Művelődési Ház udvará-
ban a kemence körül. Ízlelje meg 
zsíroskenyereink arzenálját! Kóstolja 
meg a lecsó előtti csendet, a barna vagy 
fehér ördögöt, a vidéki parasztot, az 
akalibást, a paradiset, a dédimamást, a 
savanyú pofát, az Akaliforniát...

augusztus 20., szombat terasz étterem 
Bécsiszelet vegyes köret salátával.

augusztus 21., vasárnap red hell 
étterem (korábban Pántlika Étterem) 
Káposztás bableves füstölt csülökkel, 
fánk.

augusztus 23., kedd Fincsi büfé 
Sültkolbász lecsóval, sörétes tarho-
nyával.

augusztus 24., szerda lángos Büfé 
Sertésszűzérme burgonyás ködmön-
ben zöldséges rizzsel.

augusztus 25., csütörtök Fék Kávéház 
étterem Vitorlázók Kedvence, bur-
gonyapürével.

augusztus 26., péntek Kikötő étterem 
Magyaros csirkemáj (lecsós) sósbur-
gonyával.

KIáLLÍTáSOK BALATONAKALIBAN
„Elillant évek szőlőhegyén…” Bortörté-

neti tárlat.
Megnyitó: 2016. augusztus 4., csütörtök 

19:00.
A kiállítás megtekinthető augusztus 

28-ig, minden nap 17-21 óráig.
Helyszín: dózsa György utca 3.

TÁJMÚZEuM KIÁllÍTÁs
TÁJMÚZEuM és sZÁllÁsHElY

BalatOnaKali, KOSSuth u. 36.
Kiállításai a Balaton-felvidék hagyomá-

nyos kulturális örökségét, tradicio-
nális 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. 
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 
16:00-20:00 óráig

július 27 - augusztus 8. között állandó 
nyitva tartás szünetel, előzetes beje-
lentkezés 06 30 300 6877 telefonszá-
mon.

További információ a www.balatonakali.
hu oldalon található.

Szálláshely-Tájmúzeum Balatonakali 
elérhető a Facebookon.

Sáska tibor kiállítása - Sáska tibor 
festőművész tárlata. 

2016. július 1-augusztus 28. Megte-

kinthető minden nap 17:00-21:00 órá-
ig Balatonakaliban a Vasút tér 4. sz. 
alatt.

augusztus 20. ,szombat 18:00 ÓRA-
KOR ÜNNEPSÉG A MŰVELŐdÉSI 
Ház SzABAdTÉRI SzÍNPAdáN, 
ÚJ KENYÉR SzENTELÉSE, KÖ- 
zÖSSÉGI ELISMERÉSEK áTAdá-
SA.

20:30-KOr TŰzGYÚJTáS, BRASS 
SHOW A STRANdON.

augusztus 27., szombat Sprint 
Quadratlon Magyar Bajnokság 
Balatonakali. 0,75 km úszás, 20 km 
kerékpár, 4 km kajak és 5 km futás a 
Sprint Quadratlon Magyar Bajnokság 
menüje.

A versenynek Balatonakali strand ad ott-
hont, mely kellemes kikapcsolódást 
nyújt az egész családnak. Hozd el a 
családot is, jól fogják magukat érezni, 
nagy csúszda, röplabda, foci pálya, 
igényes éttermek várják a szurkolókat. 
Balatonakaliban közvetlenül a strand 
mellett van egy part menti kemping, 
ahol kényelmes szállást találhattok 
vagy választhattok a rengeteg magán 
szállás ajánlata közül, melyek a köz-
ség weboldalán találhatóak. 

Rajt-cél-depó: Balatonakali strand.
Rajt: 11.00.

Eredményhirdetés: 15.00.
Távok és sorrend: 0,75 km úszás - 

20 km kerékpár, aszfalton végig, 
Balatonakali-dörgicse-Vászoly-dör-
gicse-Balatonakali útvonalon - 4 km 
kajak, 2 kör - 5 km futás a faluban sík 
terepen. A versenyszámok sorrendje: 
úszás-kerékpár-kajak-futás.

A verseny napján a parti sétányon és 
a településen több helyen útlezárá-
sok, forgalomkorlátozások nehezítik 
a közlekedést; megértésüket és türel-
müket kérjük!

SCH-MUltisport Kft. - Schmuck Ádám
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ÍgY INdulT A  NYÁR
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KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRI KIÁllÍTÁs NYÍlT

2016. július 1-jén Balatonakaliban a 
Kulturális tér és Kiállítóterem udvarán 
nyitotta meg az „Egy boldog nyár” című 
kiállításunkat Dr. Praznovszky Mihály.

A kiállítás a régi iskola épületében 
működik, július hónapban látogatható, 
s a régi Balatoni nyarak hangulatát ele-
veníti fel. Nosztalgiát ébreszt a felnőtt 
látogatókban a régi homokozójátékok, 

képeslapok látványa, s jó érzés kézbe 
venni a nyaralás témájával foglalkozó 
könyveket. 

A régi diafilm alapján készült lapozó 
igazi különlegesség.

A Tóth Györgyi, és Dr. Praznovszky 
Mihály ötletéből, és munkája nyomán 
született kiállítási anyag közel hozza a 
Balatont azokhoz is, akik első alkalom-
mal pihennek a Magyar Tengernél.

A megnyitót családias hangulatban, 
gyönyörű környezetben, nagy érdeklő-
dés mellett tartottuk.

Az irodalomtörténeti emlékeket fel-
vonultató, nagyon szemléletes megnyitó 
különleges élményt jelentett a résztve-
vőknek, akik nagy várakozással tekintet-
ték meg a kiállítást.

Kovács Ágnes könyvtáros

a Balatonakali Sportegyesület múltja és jövője
Akik régóta követik, Akali sportélet-

ét, azok bizton emlékeznek a focicsa-
pat sikereire. Amikor még a keleti cso-
portban szerepelt az együttes, zsinórban 
háromszor nyerte meg csoportját, majd 
átsorolták a déli körzetbe. 

Az elmúlt években sem kellett szé-
gyenkezni a csapat miatt, de valahogy a 
bajnoki címhez mindig hiányzott valami. 
döntetlen rangadók vagy éppen nyert 
helyzetből elbukott mérkőzések okozták 
a problémát. 2015 nyarán is úgy fejez-
tük be a bajnokságot, hogy elfogytunk a 
végére. Néhány fiatal leigazolásával és 
idősebb játékosok visszahívásával sike-
rült felfrissíteni a keretet. Sőt, a csapat 
nagyon lehengerlően kezdte el az idényt. 
Győzelmet győzelemre halmozott. Az 
előző évi favoritok közül a Tapolcai 
csapat bukdácsolt, de a bajnok dörgicse 
magabiztosan nyerte találkozóit. Az ősz 
utolsó előtti fordulójában rendezték meg 
a „szomszéd várak” csatáját. Akali és 
dörgicse is mindössze két-két döntetlen-
nel érkezett meg a szörnyű állapotban 
lévő dörgicsei „stadionba”. A mérkőzé-
sen egyetlen gól döntött, melyet Karsai 

Tibor szerzett a 42. percben egy távoli 
lövésből. Így a tavaszi idényre elsőként 
fordultunk, megelőzve Sümegprága és 
dörgicse ifjait. A három csapat tovább 
fokozta a tempót, Sümegprága is csak 
az Akalitól és dörgicsétől elszenvedett 
vereség után szállt ki a bajnoki címért 
folyó harcból. A 25. fordulóban mindkét 
csapat mellett 17 győzelem, 2 döntetlen 
és 1 vereség állt. A döntés a két utolsó 
mérkőzésre maradt. ám pont ezen a 
meccsnapon találkozott egymással a két 
bajnoki esélyes a zánkai gyermekcent-
rum erdei pályáján. 

Balatonakali lenyűgöző játékkal 3-1 
arányban diadalmaskodott a szomszéd 
település csapata felett. Az utolsó fordu-
lóban aratott, könnyed 7-0-s győzelem 
után, ismét bajnoki címnek örülhetett az 
együttes. 

Pont az utolsó évben sikerült behúz-
ni a bajnoki címet ebben a körzetben, 
ugyanis a nyár folyamán újabb átszer-
vezések vannak a megyei bajnokság-
ban. A 2016-2017-es bajnoki szezonra a 
korábbi harmad- és negyedosztály csa-
patait egy kalap alá vették és 5 körzetre 

osztották őket. Balatonakali a déli cso-
portba került, több nagyon erős együt-
tessel együtt. Szezon során érdemes lesz 
figyelni, hogy a negyedosztály jobbjai 
hogyan birkóznak meg a harmadosztály 
titánjaival. Reméljük, minél többen jön-
nek ki a hazai meccsekre, melyek ismét 
az Akali pályán kerülnek megrendezésre. 
A felújított focipályán bizonyára nagyon 
színvonalas mérkőzéseket láthat a nagy-
érdemű közönség. A csapat felé minden-
féleképpen elvárás a tisztes helytállás és 
középmezőny elejében való szereplés. 
Ehhez azonban elengedhetetlen elem az 
utánpótlás. Sokszor éri vád az együttest, 
hogy túl kevés benne a helyi játékos. Ezt 
a híresztelést csak cáfolni, lehet hiszen 
az idei bajnok csapat tagjai között is 
szép számmal található Akali lakos, de 
ezen a számon csak akkor lehet növelni, 
ha minél több helyi fiatal jelentkezik a 
csapat soraiba. 

Természetesen buzdítással is lehet 
segíteni a csapatot. Erre első alkalommal 
augusztus 6-án 17 órától van lehetőség, 
amikor is Magyar Kupa mérkőzésen 
diszelre látogat az együttes. 

Tóth Gyula

érvényes: 
2016 július 9-augusztus 21.

Balatonakaliból induló járatok: 
– Balatonudvariba:10:30
– Balatonszemesre: 18:00

– Tihanyba: 10:30
Balatonakaliba induló járatok:
– Balatonudvariból: 17:35
– Balatonszemesről: 9:40
– Tihanyból: 16:40

A járatok csak PÉNTEKEN közleked-
nek!
információ: 
www.balatonihajozas.hu, 
+36 87 444 540, + 36 84 310 050

HAJÓPROGRAMOK A BALATONAKALI KIKÖTŐBŐL

a megújult futballpálya használatának rendje
A pályát csak labdajátékokra szabad hasz-

nálni, délelőtt 10 óra és este 21 óra között. Más 
időpontban az öntöző rendszer működik és ak-
kor a gyepre menni tilos!

A pályát szabadon használhatja minden la-
kos, üdülő és az ő vendégeik. Csoportoknak, 

táboroknak engedélyre van szükségük, me-
lyet a  következő  telefonszámon  kérhetnek 
30/526-1552. Az engedélyt a használat előtt, 
legalább egy nappal, kell kérni.

Köszönjük együttműködésüket!
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augusztusban még két alkalommal 
szervezünk napközis táborokat, az 
alábbiak szerint:

– Augusztus 1-5. Szabadidős és túra 
napközis tábor; helyszín: Művelődési 
Ház .

– Augusztus 15-19. Szabadidős és 
ping-pong napközis tábor; helyszín: 
Művelődési Ház 

A napközis tábor a helyi gyermekek 
részére (a dolgozó szüleik megsegítésé-

re) reggel 8 órától 16 óráig biztosít fel-
ügyeletet, programokat, 3x-i étkezést.

Július folyamán már két alkalom-
mal „táboroztak” gyermekeink, mindkét 
alkalommal 20 fő feletti létszámban. Az 
önkormányzat nyári diákmunka kere-
tében meg tudta (tudja) oldani a tábori 
segítő fiatalok biztosítását, akik, ha kell, 
mosogatnak, játékot vezetnek, táncot 
tanítanak, melyet egyébként önköltség-
ből a szülőknek kellene finanszírozni. 

Ugyanúgy, mint a tábor vezetőjének, 
Kovács Biankának a „bérét” is, melyet 
balatoni szállással rendezünk… Bianka 
önzetlen munkáját, szeretetét települé-
sünk és gyermekeink részére hálásan 
köszönjük, nélküle és még sokak hát-
térmunkája nélkül nem élhetnének ilyen 
pezsgő közösségi életet helyi iskolása-
ink. 

Ihász Csilla
06-30-226-83-46

gYERMEKTÁbORAINK



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: 

hétfő: 9.00-12.00-ig (előzetes bejelentkezés 
szükséges 06-87/444-527) 

foepitesz@balatonudvari.hu
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: 12–20, kedd: 8–12 és 18-20, szerda: 16–20, 
csütörtök: 8–12 és 18-20, péntek: 10–14 és 18-20, 

szombat: 9-12 és 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.  

Tel.: 87/444-260, 444-382
PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM 

NYITVATARTÁSA
2016. 06. 24-08. 28. H-Szo. 6-22.  V. 6-20.

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-Cs: 8-22, P-Szo: 8-23, V: 8-22

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 a nyári hónapok minden 2. és 4. vasárnapján, 14 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15.30 órakor. 

Információk a gondtalan nyaralás szolgálatában
Étel-Ital a faluban

Kikötő Étterem, Balatonakali Hajó-
állomás, +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

Lala Vendéglő, Balatonakali, Holiday 
Camping +36 30 979 8555

Red Hell, Balatonakali, Kossuth u. 66. 
06 20 565 8349

Szegvári Tibor, Óvoda konyha, 
Balatonakali, Hóvirág utca 21. 
06 70 361 0206

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, Bala-
tonakali, Pacsirta u. 1/a. 
06 30 468 3718

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, Hajóállo-
más +36 87 444 540. www.
balatoni-hajozas.hu

Theodóra Tenisz Club Panzió, Bala-
tonakali, 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, Balaton-
akali, 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, Balaton-
akali 
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

PROMING-MEGOLDÁSOK KFT.
Hudák József: 06-20-422-6460., Strand 

u. 10.

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

Kovács József megzőgazdasági vál-
lalkozó. Balatonakali, Hóvirág u. 
8. 06-30/392-5629. 87/444-050. 
E-mail: kovidani94@gmail.com

STRANDI 
SZOLGÁLTATÁSOK

 Strand információ, Balatonakali, 
Strand bejárat +36 20 395 6498

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.


