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A polgármesteri hivatal udvara jó idõ
esetén ideális ünnepi helyszín. A helybélieken
kívül sokan, sok helyrõl érkeztek erre a
programra.
Kemendy Miklós polgármester beszédében az összefogás jelentõségérõl is szólt,
hiszen ebben az évben (az árvíz pusztításai
miatt) az „Összefogás napja” is volt ez az
augusztusi ünnep.
A hagyományos kenyér szentelés és áldás
szertartását Pius atya, római katolikus
plébános és Ritzinger József evangélikus
lelkész végezték el. Az új kenyér most is a
Tájház kemencéjében készül el, Horváth
Kálmánné és Konczné Rédling Anikó
munkájának eredményeként.
A polgármester elismerõ okleveleket és
ajándékot adott át a közösségért végzet kimagasló munkáért Bakonyi Istvánnénak,
Horváth Kálmánnénak és Csáji Vilmosnak.
A Virágos Akaliért mozgalom 2010-es
versenyét bíráló bizottság értékelte, az eredményeket pedig a zsûri munkáját irányító
Hegedûs Dezsõ ismertette. (Az eredményeket
külön közöljük.)
A korábban jelzett összefogás egy másik
szép példájaként Hudák Józsefné, a BEKE
elnöke köszöntötte a Székely-Hargita
Alapítvány Akaliban táborozó fiataljait. Dr.
Busch Balázs, az alapítvány elnökének
vezetésével itt töltötte jutalom üdülését az a
közel 40 Székelyföldrõl és Magyarországról
érkezõ diák, akik az „Ide születtem”

ÍGY ÜNNEPELTÜNK

A Székely-Hargita Alapítvány csapata

címû prózaíró pályázaton a legjobb eredményt érték el. A szebbnél szebb fogalmazások egy bekötött példányát az egyesület
számára el is hozták, az anyag a Püski
Kiadónál jelenik majd meg ez év végén. (Aki
interneten szeretné elolvasni ezeket az írásokat, jelezze a bokonyos@freemail.hu email címen.)
A polgármester és az elnök asszony
kerámia plaketteket és Pálmüller József
könyvét adták át a tábor lakóinak.
Az ünnepség hivatalos részének végén a
Székely Himnuszt énekelték a résztvevõk.

Az ezt követõ ünnepi mûsorban a
Veszprém Táncegyüttes színvonalas produkciójának tapsolhattunk.
Este, a parton a fellobbanó tábortûz mellett most is megszólalt Spanicsek Attila
különleges hangszere, a tárogató. Muzsikája
sok érdeklõdõt vonzott a strandra, ahol 21
órakor kezdõdött Gergely Róbert koncertje.
Az augusztus 20-i bálozók a Silveradó duó
zenéje táncolhattak.
Augusztus 21-én, szombaton a Sebõk
Mónika kvintett mûsora szórakoztatta a
strandon az érdeklõdõket.

TANÉVNYITÓK UTÁN
A 2010/2011-es tanévben 183 tanítási nap
lesz, és összesen 1,3 millió diák vesz majd
részt nappali oktatásban Magyarországon.
Az õszi szünet október 30-tól november 7ig, a téli szünet december 22-tõl január 2-ig,
a tavaszi szünet április 21-tõl 26-ig, míg a
jövõ nyári szünet június 16-tól augusztus 31ig tart. Az elsõ félév szorgalmi idõszakának
vége január 14-én lesz, ezen a napon zárják le
a tanulók elsõ félévi jegyeit, a

bizonyítványokat pedig legkésõbb január 21én osztják ki. Az utolsó évfolyamon tanuló
középiskolások utolsó tanítási napja április
29-én lesz.
Az írásbeli érettségi vizsgákat május 2. és
23. között rendezik, június 2. és 8. között az
emelt szintû, június 14. és 28. között pedig a
középszintû szóbeli vizsgákat tartják.
Balatonakaliban állandó lakosként jelenleg 38 általános iskolás diák él. Közülük 11-

en Balatonfüredre (a Radnóti iskolába 9-en,
az Eötvösbe 2-en) járnak, Tihanyba 14-en,
Zánkán pedig 13-an tanulnak.
Középiskolába 39-en járnak, a nappali
tagozatos felsõoktatásban pedig jelenleg 14en vesznek részt. Több mint 100 ifjú embert
jelent ez településünkön, ha az Akali
illetõségû óvodásainkat is hozzá számoljuk.
Õk jelentik a mi jövõnket. Figyeljünk,
vigyázzunk rájuk!
-kir-
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HIRDETMÉNY
Balatonakali Választási Iroda
értesíti a választó polgárokat, hogy a
2010. október 3-i polgármester és
képviselõválasztásra az alábbi személyek adták le a szükséges számú
érvényes ajánlószelvényt, ami alapján
nyilvántartásba vételük megtörtént.
Mindannyian független jelöltként
kérték jelölésüket.
Közülük kell majd 1 fõ polgármestert és 4 fõ képviselõt kiválasztani.

Polgármester jelöltek:
Csáji Vilmos, Csalogány u.5.
Kéri Árpád, Gyöngyvirág u. 2.
Koncz Imre, Hóvirág u. 57.
Képviselõ jelöltek:
Czaun Zsolt Gábor, Hóvirág u. 27.
Horváth Anett, Sósi földek dûlõ 1.
Hosszú Gyula, Orgona utca 5.
Kéri Árpád, Gyöngyvirág utca 2.
Kovács Ágnes, Hóvirág utca 35.

Móró Károly, Pántlika utca 45.
Nagy Tamás Attila, Hóvirág utca 41.
Dr. Palásthy Julianna Veronika,
Budapest,Szalay u. 5/a.
Sümegi János Richárd, Sági utca 8.
Tóth László, Hóvirág utca 1.
Ujházy Béla Kossuth utca 13/B.
Balatonakali, 2010. szeptember 6.
dr. Szabó Sándor jegyzõ

Lapunk felajánlotta a választáson induló valamennyi jelöltnek a lehetõséget a képes-szöveges
bemutatkozásra. A13 érintettbõl 12-en éltek a lehetõséggel.
Megnyilatkozásaikat az alábbiakban közöljük.

Csáji Vilmos a nevem, független polgármester jelöltként indulok a 2010 évi önkormányzati választáson.
Negyven éve élek Akaliban. Az idõsebb
korosztály ismer a munkám által, hiszen ez
alatt az idõ alatt nem hagytam el a falut
„egy percre” sem. A fiatalabbak ismerhetnek a „foci” kapcsán, ahol is szép sikereket
értünk el az utóbbi nyolc évben, amióta
vezetem a sportegyesületet. Az erkölcsi
bizonyítványomat, akár Önök is kiállíthatják.
Tudtommal nincs haragosom, (irigyem
lehet) nem tartozom senkinek, (még a
bankoknak sem) nincsenek káros
szenvedélyeim, ezáltal nem vagyok zsarolható és korrumpálható.
Technikai okok miatt, ezen a helyen a
sok feladat közül, az alábbiakat ajánlanám
szíves figyelmükbe.
Az elmúlt évek során, gyenge kísérletektõl eltekintve, semmi olyan intézkedés
nem történt közösségünkben, amely a
munkanélküliség csökkentésére illetve
megszüntetésére irányult volna. Kivétel
volt a közmunka-program, de ez korláto-

zott lehetõséget biztosít, és központi
intézkedés eredménye.
Fejlesztések címszó alatt arra kell
törekednünk, hogy olyan beruházásokat
létesítsünk, melyek hasznot hoznak a falunak, és munkalehetõséget biztosítanak több
embernek. Jelenlegi állapotokat és a
takarékosságot figyelembe véve, nem az a
cél, hogy munkahelyeket megszüntessünk,
hanem a meglévõ munkaerõ jobb
kihasználásával érjük el céljainkat. Ezzel
kapcsolatos szemléletemben, minden
munkaerõ mögött egy „ember” áll a maga
sorsával. Amíg nem teremtünk olyan
lehetõségeket a sorsok jobbítására,
(beleértve a közösségi emberekét is) addig
próbáljuk a lehetõségeken belül megõrizni
a jelenlegi színvonalat. Célunk elérni, hogy
az emberek jól érezzék magukat, és
szívesen jöjjenek közénk. Érezzék, hogy a
„hivatal” értük van és nem fordítva. Ezen
a téren is van, illetve lesz tennivalónk.
M

Czaun Zsolt Gábor vagyok. 1972-ben
születtem Veszprémben. Általános iskolai
tanulmányaimat Tihanyban végeztem.
Veszprémben a 306. számú Táncsics
Mihály Szakmunkásképzõ Intézetben vil-

lanyszerelõnek tanultam 1987-1990-ig.
Iskolai tanulmányaim befejezése óta az
áramszolgáltató cégnél dolgozok.
Idõközben csõhálózat- és gázkészülékszerelõ szakmunkás képesítést szereztem.
Nõs vagyok, 2 gyermekem van.
Munkám során sokéves szakmai és
mûszaki tapasztalatra tettem szert.
Az elmúlt ciklusokban a település szempontjából fontos beruházásokat (elektromos közmûfejlesztések, gáz-közmû,
csatornázás, járdaépítés stb.) körültekintõbben kellett volna lebonyolítani.
A szakmai segítség hiányából
adódóan több alkalommal a drágább és
rosszabb megoldást választotta a
testület. Megválasztásom esetén a jövõben
fõként ezen a területen tudnám segíteni a
döntéshozatalt.
A település illetve az itt élõk érdekeit
szem elõtt tartva szeretnék a következõ
négy év irányításában úgy részt venni,
hogy az emberek Balatonakali értékeit
megismerjék, ne elfelejtsék.
Balaton-parti település lévén az idegenforgalom fellendítésével, mind az önkormányzat, mind az idegenforgalomban érintettek bevételeit növelni lehetne.
Ennek elengedhetetlen feltétele, a jól
megszervezett nyári rendezvények sokasága. A változásokhoz egy lendületesebb,
más értékrendû képviselõ testület szükséges.
Ennek érdekében kérem szavazatukat, mint képviselõjelölt és támogatásukat Koncz Imre polgármester
jelölt, Horváth Anett, Kovács Ágnes és
Tóth László képviselõjelöltek részére!
(Folytatás a 3. oldalon)
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Horváth Anettnek hívnak, 1976-ban
születtem. Közép- és fõiskolára Veszprémbe
,ill. Szombathelyen jártam, itt nyelvtanárként
végeztem. 1996 nyarán kezdtem Balatonakaliban dolgozni a kempingekben,
kezdetben csak nyáron, majd a diplomaosztás
után állandó alkalmazott lettem a Strand
Kempingben. 2002-ben Alsóõrsre kerültem
át, a mai napig ott dolgozom egy másik
kempingben, jelenleg kempingvezetõként. A
téli hónapok alatt nyelvtanárként-korrepetítorként tanítottam több gyermeket a faluban.
Német, angol, francia nyelven beszélek, az
évek során szerzett tudásommal és tapasztalataimmal szeretném a falut segíteni, legfõbb
cél a vendégforgalom növelése, nyári programsorozat beindítása.
Párommal Balatonakaliban lakom, két
gyermekünk van.
M

Hosszú Gyula vagyok, 1959. 03. 11.
születtem Balatonakaliban, két nagykorú fiam
van, Péter és Richard. Születésem óta élek a
településen.
Feleségem, Hosszú Gyuláné, Csabai
Gyöngyi monoszlói származású.
Végzettségem: víz-gáz, központi fûtés,
csõhálózat és berendezés szerelõ.
Tanult szakmámban, az építõiparban dolgozom 34. éve. Kiegészítõ tevékenységem
ingatlan kezelõ.
Több alkalommal vettem részt szakmai
továbbképzéseken, az IDH-nál Székes-

fehérvárott, továbbá rendelkezem Hep2O
csõrendszer szerelõ vizsgával, valamint
Viega, D-ÉG licence szerelõ vizsgával.
1998 Februártól vállalkozóként tevékenykedem.
M

Kéri Árpád vagyok, 53 éves, végzettségem szerint vendéglátóipari szakember.
Születésem óta Balatonakaliban élek, nõs
vagyok, két felnõtt gyermekem van. Jelenleg
egy piacvezetõ vagyonvédelmi cég területi
vezetõjeként dolgozom. Szenvedélyem a
sport és a vadászat. 45 éves koromig aktívan
sportoltam, amely megtanította küzdésre, a
következetességre és az akaraterõre. A
vadászatból a nyugodtságot, higgadtságot,
önmérsékletet és önkontrollt sajátítottam el.
Gyermekeim: Krisztián 32 éves, diplomája
megszerzése óta dolgozik, Veszprémben él,
de a településhez kötõdése változatlan, minden szabad idejét itthon tölti.
Leányom Klaudia, 23 éves, a fõiskola
elvégzése után elhelyezkedett az idegenforgalomban, amely még tovább erõsíti Balatonhoz
való ragaszkodását, jelenleg is itthon él.
Több évtizede kísérem figyelemmel a
település életét, melyet nagyon szép falunak
tartok, sok lehetõséget rejt magában, ami
jelenleg nincs teljesen kihasználva.
Szeretném a falu életét felpezsdíteni több
lendületes, új szemléletet hozó, közösséget
fejlesztõ, innovatív elgondolással. Egy
dinamikus, tág látókörû, vezetési gyakorlattal
rendelkezõ, kreatív embernek tartom magam,
aki egy megfelelõ csapattal maga mellett
fejlõdésnek tudná indítani ezt a szép, páratlan
természeti értékekkel megáldott falut.
Hiszem, hogy tapasztalataimmal és
képességeimmel jó polgármestere tudnék
lenni Balatonakalinak.
M

Koncz Imre. Törzsgyökeres Balatonakali
lakos vagyok, 1970-ben születtem. Kisiskolás
éveimet a révfülöpi általános iskolában töltöttem, majd Veszprémben jártam középiskolába, azt követõen pedig az arácsi Széchenyi
Ferenc Szakközépiskolában szereztem gimnáziumi érettségit. Húsz éve dolgozom
képzõmûvészeti területen, tizenhat éve
vezetem sikeres vállalkozásomat a Mozaik
Art Galériát. Nõs, kétgyermekes szülõ
vagyok.
Elsõ társadalmi szerepvállalásom a 80-as
évek végén volt, amikor ifjúsági klubbot
vezettem Balatonakaliban. 2007-tõl a
„Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány kuratóriumának elnöki posztját töltöm
be társadalmi megbízatásban. Tevékenységem során teljesen megreformáltuk
annak mûködését. Az elmúlt négy évben több
a település szempontjából is fontos fejlesztésben vállaltam meghatározó részt. Ilyen volt az
Akali TV átszervezése, valamint a közelmúltban megújult internetes honlap létrehozása és
elindítása. A jelenlegi képviselõ testület,
többszöri kérésem ellenére három év elteltével ismerte el Akali internetes honlapjának
fontosságát, ami csak ebben az évben több
száz vendégéjszakát hozott a falunak. Ha
településünk fenn akar maradni, akkor teljesen más, a korral haladó de a helyi értékeket
megõrzõ szemléletre van szükség.
A következõ generációnak részt kell vállalni az önkormányzatban. A fejlõdés
érdekében közös erõvel, gyûlölet nélkül
tudunk együtt gondolkodni és tenni.
Megválasztásunk esetén kamatoztathatjuk
családcentrikus szemléletünket, szervezõkészségüket valamint szakmai ismereteiket.
Közös elhatározással programot alkottunk,
amit a jövõben részletesen fogunk ismertetni.
A szükséges változások érdekében
kérem szavazatukat, mint polgármester
jelölt és támogatásukat Czaun Zsolt Gábor,
Horváth Anett, Kovács Ágnes és Tóth
László képviselõjelöltek részére!
(Folytatás a 4. oldalon)
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Nagy Tamás Attila vagyok, 41 éves,
házas, egy leánygyerek apja. Borászként
érettségiztem. 20 éve élek Akaliban, 2002
óta próbálok aktívan részt venni a település
életében, mert érdekel a falu fejlõdése.
A a kulturális életben hangosítóként
igyekszem az emberekkel kapcsolatot
teremteni, a falun belüli egyetértésre, a
gazdasági válság ellenére az emberek
összefogására törekszem, a fejlõdés
érdekében.
M

közeli kapcsolatot eredményezett. A pompázatos balatoni táj és víz szerelmesébõl
így váltam a község lakóival aktív kapcsolatot ápoló üdülõvé, és megtisztelõnek tartom, hogy voltak, akik érdemesnek vélnek
a közszolgálatára. Ebben nyilván segít a
jogászi tapasztalat, és az a látásmód,
ahogyan mint nem itteni lakos, egy
távolabbi, nagyobb perspektívából van
módom az itteni kisközösségi ügyeket
érzékelni.
Amennyiben erre a komoly feladatra
felhatalmazást kapok, úgy célom az Önkormányzat és a helybéli és országos civil
szervezet kapcsolatának erõsítése, az itteni
emberek és a nyaralók külön és közös
érdekeinek érvényesítése. Nagy jelentõséget tulajdonítok a hagyományoknak, és
a folyamatos párbeszédnek. Nagyszerû és
eredményes dolgoknak szeretnék itt tanúja,
és – amennyiben lehetõséget kapok rá, –
alakítója is lenni: Függetlenként, de nem
függetlenül Akalitól!
M

Dr. Palásthy Julianna. Nyaralóként
ismertem meg a községet 12 éve és jogászi
munkámmal (Több mint két évtizede
vagyok a pályán, 1995-tõl egyéni ügyvédként dolgozom) már nagyon hamar segítségére lehettem az itt a Vasutas Horgászegyesületnek, amikor sikerült egy régen
lezáratlan ügyet befejezni. Ugyanez az
ambíció és segíteni akarás vezérelt, amikor
a Balatonakali Üdülõtulajdonosok képviseletében a Balatontourist, (késõbbi SCD
Holding Rt) ellen indított ún. próbaperben
közremûködtem és tárgyaltam a remélhetõleg minden fél részére elfogadható
egyezség létrehozásáról. Bábáskodtam az
Erdélyi Kör Egyesület létrejötténél, és a
csodálatos erdélyi kirándulás, amelyen
részt vettem a helybéliekkel emberileg is

Sümegi János. Engedjék meg, hogy pár
szóban bemutatkozzak és ismertessem
miért is szeretnék képviselõ lenni: 22 éves
vagyok, 2006-ban érettségiztem Veszprémben a Gastroker Alapítványi
Vendéglátóipari Kereskedelmi Szakközép
és Szakiskolában, majd a tanulmányaimat
Budapesten folytattam a Heller Farkas
fõiskolán, ahol idén közgazdászként
végeztem.
Gondolhatják sokan, fiatal, mit tud még
az élet dolgairól, nehézségeirõl, de én optimista vagyok, hisz valahol el kell kezdeni!
Ezért szeretném fiatalos lendülettel
erõsíteni a képviselõ-testület csapatát,
szem elõtt tartva a lakosok és a település
érdekeit, feltérképezni az új lehetõségeket,
valamint közös erõvel megoldást találni a
kialakult problémákra.
(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 3. olalról)

Kovács Ágnes. 1971-ben születtem
Tapolcán. Gyermekéveimet Kékkúton és
Ábrahámhegyen töltöttem. Gyõrben
végeztem el a szakközépiskolát , majd
érettségi után, 1990 júliusában a helyi
postán kezdtem dolgozni. Jelenleg a
Nagykõrösi Diáktábornak vagyok a gondnoka.
Balatonakaliban találtam párt az Akali
születésû Kovács Sándor személyében. Itt
építkeztünk, három gyermekünk helyben
járt óvodába, s a közeli Zánkán általános
iskolába.
Két nagyobb gyermekünk jelenleg
Zircen tanul tovább, jövõjüket szülõfalujukban képzeljük el.
Az elmúlt négy évben a „Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány titkáraként láttam el közéleti tevékenységet. A
falu közösségét összekovácsoló családi
programokat szerveztünk a kurátorok, és
Balatonakali civil szervezeteinek segítségével.
Fontosnak tartom:
Nõ jelenlétét a képviselõ-testületben.
Nagyobb szociális érzékenységet a döntéshozatalban. Körültekintõ, és idõben
megkezdett elõkészítést a határozatok
meghozatalánál.
Eddigi munkáim során mindig tudtam
kamatoztatni empátiás készségemet, az
emberek bizalommal fordultak hozzám
problémájukkal, véleményükkel, s ez az,
ami szerintem egy önkormányzati
képviselõt kell, hogy jellemezzen. A
hatékony munkához legnagyobb segítség
egy jó csapat, ezért kérem támogassa
Czaun Zsolt, Horváth Anett, Tóth László
képviselõjelölteket, Koncz Imre polgármester jelöltet!
M

2010. SZEPTEMBER – 5

VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
(Folytatás a 4. olalról)
Ahhoz, hogy egy projekt az elvárt eredményt hozza elengedhetetlen, hogy
megfelelõ idõt, energiát és pénzt fektessünk be. Településünk jövõje fokozottan
függ az ide ellátogató turistáktól és az itt
elköltött pénzüktõl! Be kell végre látnunk,
hogy aki a Balaton partra jön az nem csak
aludni akar egész nap. Ahhoz, hogy a turisták jól érezzék magukat folyamatos
programot kell biztosítanunk a számukra,
és ha õk jól érezték magukat, akkor ajánlani fognak minket másoknak is így fejlõdhet, a remélhetõleg szeretett településünk.
Elõre is köszönet mindazoknak, akik
bizalmat szavaznak nekem!
M

Azoknak, akik nem ismernek, bemutatkozom: Tóth László, 41 éves, három
kisgyermekes családapa vagyok.

Miért tartom magam alkalmasnak a
képviselõségre?
– Mert itt, Balatonakaliban, önök közt
élek és dolgozom, idén már 24 éve.
– Mert 18 éves középvezetõi, üzleti és
vállalkozói tapasztalattal rendelkezem.
– Mert középiskolám alatt 2 évig
közgazdaságtant, makro és mikro ökonómiát tanultam.
– Mert családcentrikus, a gyermekei
jövõjére odafigyelõ ember vagyok, akinek
fontos, hogy falunk ifjúsága javuló
körülmények mellett biztonságban nevelkedjen és éljen.
– Mert óvatos és átgondolt embernek
tartom magam, aki stressz helyzetben is
képes higgadt maradni.
– Mert napi kapcsolatban állok az akali
emberekkel.
– Valamint mert tisztában vagyok vele,
hogy falunk csak akkor tud továbbfejlõdni,
ha a képviselõtestület tagjai és a polgármester együtt akar és tud dolgozni.
Ezért kérem önöket, szavazzanak mellettem egy jó elképzelésekkel és célokkal
induló csapatra, Koncz Imre polgármesterjelöltre, valamint Czaun Zsolt Gábor,
Horváth Anett és Kovács Ágnes képviselõjelöltekre!
M
Ujházy Béla vagyok, 54 éves, 30 éve
lakom Akaliban. Két felnõtt gyermekem
van, feleségem Balatonfüreden, a szívkórházban dolgozik.

1981 óta aktív társadalmi életet élek itt.
A jelzett idõ óta minden rendezvényen
tevékeny résztvevõ voltam a mûsorokban.
A környezõ falvak az elmúlt ciklusban
több százmilliót forintot szereztek pályázatok útján közösségüknek. Miért van az,
hogy nekünk ez nem sikerült?
Szeretném, hogy a falu ebbõl a tetszhalott állapotból végre kimozduljon.
Elképzelésem, hogy képviselõnek csak az
menjen, aki nem pénzért akar dolgozni.
Az a kérésem a szavazópolgárokhoz, jól
gondolják meg, kire voksolnak. Négy
ember nem tud csodát tenni. A falunak
össze kell velük fogni ahhoz, hogy
felemelkedjünk.
Az elmúlt 4 évben ez nem sikerült.
Tegyünk meg együtt mindent azért, hogy
most másként legyen.

Halászléfõzõ nap
Egész napos programra szólt a meghívó a
hajóállomáshoz, ahol a hagyományos halászléfõzõ verseny eseménye összekapcsolódott a
Kikötõ Étterem fennállásának 20. évfordulójával. Az ünnepi rendezvények ennek
megfelelõen 15 órától késõ estig zajlottak.
Volt zenei „aláfestés” (Nagy Tamás),
pálinka kínálás (polgármester) és pálinka
bemutató, vörösboros pincepörkölt 20 évvel
ezelõtti áron (a jubiláló étteremben),
miközben a versenyzõk üstjeiben készült a
sok kitûnõ hal étel.
Este Nyári Károly mûsorával kezdõdött a
színpadi program, majd a fõzõverseny eredményhirdetése következett Zámbó Marietta
és Zámbó Árpád közremûködésével.
A legjobb halászlét a „Nehézbombázók”
csapat nyerte a „Fenyehegyi betyárnék” és az
„Akali öregbikák” elõtt.
20 órakor, amikor a Tapolcai Musical

Színpad ABBA SHOW-ja kezdõdött, már
soha nem látott tömeg gyûlt össze a Kikötõ
Étterem és a színpad között. A forró hangulatú elõadást Zámbó Árpád elõadó estje
követte.
A rendezõk ezután hozzáláttak a tombola

sorsolásához, amely alaposan elhúzódott a
rohamosan hûvösödõ éjszakában. Ezért aztán,
amikor Tóth István zenéjére elkezdõdött
(volna) az utcabál, két szám után abban is
maradt, mert a zord idõ még éjfél elõtt megfutamította a közönséget…

Ekkora tömeget még nem láttunk itt…
Kis képen: A Tapolcai Musical Színpad „abbásai”…
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BBB-gitárral
Kezdetben Auer Akadémia néven, majd
Paulikovics Pál gitármûvész és Bálint János
fuvolamûvész kezdeményezésére a fuvola és a
gitár kedvelõinek részére szervezett kurzussal
folytatódott a szándék, hogy a klasszikus zene
teret kapjon a nyár folyamán Balatonakaliban.
Késõbb a két hangszer oktatása kettévált,
Bálint János Balatonudvariba tette át tevékenységét, mivel õ ott tölti a nyarat.
Paulikovics Pál ötleteként ezután létrejött a
„Tóparti akkordok” címû rendezvénysorozat.
Ebben a gitárkurzuson kívül, az azon résztvevõk
bemutatkozása mellett professzionális koncertek
is szerepeltek. A szervezõ mûvész szakmabeli
barátai szívesen jönnek, s ma már mondhatjuk,
szívesen jönnek vissza Akaliba, hogy a falu
templomaiban bemutassák mûsorukat. Az érdeklõdés kezdettõl fogva nagy, s az idén talán minden eddiginél élénkebb volt.
Igaz, 2010-re kissé át is szervezõdött,
módosult a július 30-tól augusztus 8-ig terjedõ
idõszak programja, felépítése. Hangsúlyosabbá
vált az alcímben is szereplõ BBB-gitárral, azaz
a Balatoni Baráti Beszélgetések oldala. Összegyûltek azok, akiket vonz az együtt zenélés és
gondolkodás a Balaton partján – esetenként
finom balatoni borok kóstolgatása mellett. Jóízû
eszmecserék folytak a hangszerrõl, a zenérõl és
általában a világ dolgairól, a Gernyén, a
Paulikovics házban, vagy másutt. Ezeknek a
beszélgetéseknek most jeles vendége is volt
Fazakas Áron kolozsvári zeneszerzõ személyében, akinek részvétele gazdagította, még tartalmasabbá tette az esti-éjjeli vitákat.
Végül, de egyáltalában nem utolsó sorban
Akali is gazdagodott összesen 7 klasszikus koncerttel. Paulikovics Pál (gitár), Gál Gabi (ének),
Soós Brigitta (gitár), Szilvágyi Sándor (gitár),
Halmágyi Gyula (nyolchúros gitár), Sraub
Tamás-Pétri Tibor (gitár-duó), valamint három,
a kurzuson résztvevõk által bemutatott hangverseny hangzott el a katolikus, valamint az
evangélikus templomban, zárásként pedig a polgármesteri hivatal udvarán.
Örvendetes, hogy az idén már több „akalis” is
élt az alkalommal, s ellátogattak a koncertekre…
Siker ez, nem pusztán csak a zenészek,
hanem a falu számára is, hiszen elviszik hírünket
mindazok, akik résztvevõként vagy hallgatóként
megismerkedtek a rendezvénysorozattal.
Bizonysága ez annak, hogy vidéken, egy nagyon
kis településen is lehetõsége, helye van az
igényes, színvonalas programoknak.

Mester és tanítványai

Gitárzene az evangélikus templomban

A katolikus templomban

Az utolsó akkordok hallgatói a hivatal udvarán
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Gondolatok…
a Paulikovics Galéria megnyitására
2010. július 31.

Szobor a galéria kertjében

Gyülekezik a megnyitó közönsége

Miben áll a mûvészet és a közösség
kapcsolata? A barlangrajzoktól kezdõdõen
bizonyos, hogy a mûvészet csak közösségben tud létezni. Az alkotó ember számára
létfontosságú, hogy átadhassa a
képességeit, és elsorvad az a közösség,
amely nem fogadja be az egyéni
képességeket.
A mûvész akkor is közösségi lény, ha
nem tud, vagy nem akar kilépni az „elefántcsont toronyból". Alkotása pontosan
azt adja az embereknek, amitõl az emberi
élet élet, nem pedig vegetáció. A mûvész és
a civil társadalom találkozása persze akkor
a legszerencsésebb, ha az alkotó ren-

delkezik egy úgynevezett direkt közösségi
szemlélettel. Nem biztos, hogy ez számára
a legelõnyösebb, de a közösség számára
mindenképpen az.
Paulikovics Pál személyében ilyen
szerencsés találkozása lehetett Akalinak.
Több mint 30 évvel ezelõtt vásárolta meg a
Kossuth utcai házat, de ennél már sokkal
korábban beleszeretett a Balatonba - elsõsorban egy nagyon szép sport, a vitorlázás
közvetítésével.
Elõször hétvégi pihenésre használta ezt
a helyet, majd nyugdíjba vonulása után
egyre több és több idõt töltött el itt, míg
végül ide is költözött, életvitelszerûen itt

élt és itt alkotott. Létrehozta kis galériáját
is, ahol saját munkái mellett néha
mûvésztársak alkotásait is bemutatta.
A korábban említett elefáncsont
toronyról szó sem volt, olyan széles körû
emberi kapcsolatai alakultak ki, mint
keveseknek. Ez a falu elég sok fenntartással kezeli a „jöttmenteket", de a Mesternek
könnyen sikerült ezt az ellenállást leküzdenie. Jó szomszédságok és barátságok sora
tanúskodott errõl.
Minden közösség életében akadnak
mélypontok. Talán az egyik ilyen pillanatot érezte meg Paulikovics Pál, amikor
2004-ben Advent idején egy bölcsõben
fekvõ Kis Jézust ajándékozott Akalinak. Ez
volt a fõtéri betlehem kezdete. Hozzá tartozik a történethez, hogy ezt a kedves kis
szobrot karácsony és újév között egy éjjel
megrongálták. Ez az esemény mindenki
másból azt váltotta volna ki, hogy visszahúzódjon, mondván „tegyétek, amit akartok - nélkülem".
Benne fel sem vetõdött. Még akkor felajánlotta, hogy életnagyságú figurákat
készít a betlehemhez, javasolta, hogy építsük fel a fõtéren. Ez valósult meg 2005ben.
Elkészült a betlehemi Mária és József, s
megmozdult a falu közössége is. Megépült
a betlehemi jászol, világítás készült hozzá,
azóta egyre igényesebb fenyõfa áll mellette
a fõtéren és - újabb hagyományként - az
adventi vasárnapokon mise után itt
gyújtjuk meg a gyertyákat az adventi koszorún… Nem áll alabárdos õr mellette,
mégis sértetlen minden, mert a közösség
magáénak érzi. Amit Paulikovics Pál
elkezdett, az közösség kovácsoló erõként
mûködött tovább.
A tény, hogy 2006-ban Paulikovics Pál
lett Balatonakali legelsõ Tiszteleti
Polgára-a csak egy, a közösség által
odatett fényes pont ezen a történeten. Az
alapot az elõbb felvázolt események, a
korábbi tények alkotják.
Még néhány gondolat a jelenrõl. A
mûvész utóéletét, mûvészetének és emberi
alakjának méltó tudatosítását, megismertetését az utódoknak, az utána
maradóknak kell megoldani. Paulikovics
Pál szellemiségét továbbviszik mûvész fiai
Iván és Pali, valamint a feladatát nem
múló szeretettel és kötelességtudattal
végzõ társ, Zsuzsa.
A falu nevében köszönjük nekik.
Királyhegyi Ottília
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BÜTE közgyûlés
2010. augusztus 7-én, szombaton tartotta a Balatonakali Üdülõtulajdonosok
Egyesülete (BÜTE) az éves rendes közgyûlését a Mûvelõdési Házban.
A nyilvántartott 240 tagból 54-en, hozzátartozókkal együtt kb. 80-an voltak jelen
a fontos összejövetelen. Vendégként
megtisztelték a közgyûlést többek között
Hudákné Éva, Királyhegyi Ottília, Koncz
Imre, Hegedûs Dezsõ, Pálmüller József,
továbbá Huszár Róbert kempingvezetõ és
Basa István, a Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetségének elnöke is.
Dr. Szilágyi Zsolt titkár a pénzügyi
beszámolóban elmondta, hogy a taglétszám évrõl-évre néhány fõvel mindig
gyarapszik, az egyesület gazdálkodása

kiegyensúlyozott, amihez az is hozzájárul,
hogy tavaly az NCA-tól 195 ezer forint
mûködési-költség támogatást nyert az
egyesület.
Martényi Árpád elnök beszámolójában
arról szólt, hogy a szabad fürdési
lehetõségek megteremtésében megint
léptek egyet elõre, a „levendulási”
területen a Balaton megközelítését biztosító szerzõdéseken túl most megszerezték az Önkormányzat hozzájárulását
ahhoz, hogy a BAHART-tal érdemben tárgyalhassanak a mólói fürdés lehetõségérõl.
Szólt továbbá arról, hogy az üdülési
körülményeik (csend, rend, szolgáltatások
és szervezettség) javulásában – bár van
fejlõdés – nem következett be a remélt és
tárgyalásaik során a község által is ígért
változás. Fontosnak ítélte az emberi kapcsolatokat, ezért a községi közös ren-

dezvényeken való részvételre bíztatta az
üdülõket.
A tagok hozzászólásaikban a mindennapi problémáikat vetették fel: a szemétszállítás magas költségét, a Vasút-sor
közlekedési és köztisztasági rendezetlenségét, az üdülõterületi állattartás szabályozatlanságát, a „kóbor róka” problémáját
és a csendrendelet körüli anomáliákat. Az
elnök válaszában vállalta, hogy a község
vezetõinek továbbítja a felvetett kérdéseket, és a BÜTE súlyát is kihasználva
megoldást igyekeznek elérni.
A gyûlés után a közösség együtt
fogyasztotta el a Fehérváry János exelnök
által fõzött kiváló gulyást.
A baráti összejövetel a hivatalos kötelességen túl jól szolgálta a kapcsolatépítést
is.

Caramel Akaliban
Bõvült az idén azoknak a mûfajoknak a száma, amelyek helyet kaptak a
polgármesteri hivatal udvarán. A hagyományos 20-i ünnepség, valamint a
klasszikus gitármuzsika mellett a
könnyûzene is megszólalhatott a teraszon.
A Balaton Maraton augusztus 6-án
ért Akaliba. A rendezvényeket a
strandra tervezték, de az idõjárás
közbeszólt. Így került „biztonságos”
talajra a Caramel koncert, amely –
mint mindig –, most is sok érdeklõdõt
vonzott, felnõtteket és gyermekeket
egyaránt.
Caramel (Molnár Ferenc) kvalitásos
produkciója méltán aratott nagy sikert.
Képeinken az elõadó és közönsége
látható.

Lecsó – minden mennyiségben…
Tíz csapat részvételével délelõtt zajlott
a Fék kávéháznál az idei lecsófõzõ verseny augusztus 14-én, szombaton. Az
indulók a DU-MA együttes hangulatfestõ
muzsikájára fõztek, az ételeket 14 órára
kellett elkészíteni. Amíg a zsûri dolgozott
a színpadon a Dallamvilág musicalcsoport
szórakoztatta a várakozókat.
A nemes vetélkedés gyõztese az Akali
öregbikák csapata lett a Bán család és az
Akali postáskisasszonyok elõtt. Arany

minõsítést kapott a Szilánkos fakanalak
és a Fék-telen ízek csapata is. Az utóbbiak három különlegességgel is elõrukkoltak. Cigánylecsót, tojásos lecsóval
töltött palacsintát paprikás mártással és
tócsiba tekert lecsót készítettek. Ezért
aztán különdíjat is kaptak.
Képünkön Tóth Pál, az Akali öregbikák képviselõje veszi át a díjat
Domonkos Miklós zsûrielnöktõl. (Fotó:
Tilesch Attila)
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Strandröplabda

zás résztvevõknek és nézõknek
egyaránt.
Az északi part egyik legszebb
strandja a miénk, ahol pihenésre, és
játékra is lehetõség nyílik. Már két
röplabda pálya is rendelkezésre áll,
védõháló is készült, hogy kevesebb
labda kössön ki a Balatonban.
Akadnak állandó résztvevõk, mint
például a Kisfröccs gárdája – akik már
négyszer nyertek bajnokságot –, vagy
a tavalyi gyõztes, a Házmester csapat,
és mindig jönnek újak is.
2010-ben, azaz most a LaBor csapat lett az elsõ, mögötte a Másnap,
valamint a Házmester és a Szóda
gárdája értek el szép eredményt.

A küzdelem egyik izgalmas pillanata.

Augusztus 20-án már hatodik éve
zajlik az Akali strandon röplabda
bajnokság.
A sportágat kedvelõ fiatalok
kezdeményezték, s tartják életben a

versenyt, amelyre az idén 10 csapat
nevezett be.
Nõk és férfiak alkotnak vegyes
csapatokat, s a küzdelem egész
napos játék, idõtöltés, szórako-

A verseny szponzorai voltak:
Önkormányzat,
Fék kávéház,
Hokuli vendéglõ,
Fincsi büfé,
Lángos büfé,
Akali café,
Strandcikk-ajándék bolt,
Zsuzsa butik,
Delicatesse,
Hamizó.

IRÍDIUM
Az irídium kémiai elem, a természetben is elõforduló egyik legnagyobb sûrûségû, ötvözetekben elõforduló nemesfém. Veszprémi fiatalok
alakítottak e néven zenekart, s hozták
el a szezonzáró napok elsõ estéjén ezt
a heavy metal zenét Akaliba. A koncert
– sajnos ismét az idõjárás viszontagságai miatt – „beszorult” a Mûvelõdési
Házba, s ez a tény két hátránnyal is
járt. Az egyik, hogy így kisebb létszámú közönség hallhatta, hiszen nem
mûködött az „aki hallja, adja át” módszere. Másrészt a mûfaj iszonyú hangerejéhez nagyon szûkösnek bizonyult
a kultúrterem, amelynek falai között
idõnként félelmetes pingpongozást
produkált az erõs hangzás. Ez utóbbi
jelenség egyébként csak az élemedettebb korosztályhoz tartozókat tette
próbára. A fiatalok, s közöttük a
zenekar baráti köre, hihetetlenül jól
szórakoztak. A metálcsapatnak néhány

Az Irídium

hónapja énekese is van az Akali
illetõségû Andó Eszter személyében,
aki elõször állt színpadra az
Irídiummal.
Összességében érdekes, jó zene

szólalt meg, gazdagítva az Akaliban
megszólaló nyári mûfajok palettáját.
Képünkön a négy zenész és az
énekes.
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Szezonzáró rendezvények
A megszokott háromból két nap maradt
az idén a szezonzáráshoz kapcsolódó programok megrendezésére. Az új helyszínt, a
Hokuli vendéglõt és környékét igazából nem
is volt mód kipróbálni, mert már az elsõ estét
fergetegesen szétverte a vihar. Az Irídium
zenekar szabadtéri koncertje meghiúsult,
ahogyan „okafogyottá” vált az élõzenés, táncos szórakozás is az este további részében.
Még cifrábban kezdõdött a sok programmal tervezett szombat. A fõzõverseny kishíján
elmaradt, a helyzetet a Hokuli vendéglõ
lefedhetõ kerthelyisége mentette meg, ahová
bezsúfolódott 9 gáztüzelésû bogrács. Az
egyetlen hagyományos, fával táplált tûz és a
fõzõk az eresz alatt húzták meg magukat.
A versenyzõk dacoltak a rendhagyó
körülményekkel és jobbnál jobb pörkölteket
készítettek. Ringbe szállt a már korábbról
ismert csapatok mellett az esti program egyik
elõadómûvésze, Polgár Péter is. A zsûri szakszerûen és gyorsan dolgozott, s a program a
bírálattal és a kóstolással egyetemben 14
órára be is fejezõdött.

Munkában az I.-díjas Nusika-husika
csapat

Nagy várakozással készültek a résztvevõk
a szüreti felvonulásra. A tavalyi izgalmakhoz hasonlóan most is az utolsó 30 percben dõlt el, hogy elinduljon-e egyáltalán a
menet. Az IGEN jó döntés volt.
A felvonulás most is a Barátcsuha
borháztól indult. Az élen a szüreti harangot
izmos ifjak – Nagy András és Kovács Balázs
vitték. A vállukon utazó „mû” Szabóné Werl
Gabi ügyes munkája, amely Kovács Józsefék
szõlõjének felhasználásával készült el. A
Balatonfüred Néptáncegyüttes következett,
akik Bácsi Gabriella mûvészeti vezetõ
irányításával szebbnél szebb táncokat mutattak be az egyes állomásokon. Õket a lovasok
és a hintó követte. A lovasok nagy izgalommal készültek erre a felvonulásra (Sokhegyi
Ágota szervezésében), mert ebben az évben
alkalom nyílt arra, hogy népviseletbe öltözöt-

ten üljék meg a lovakat. Nem maradtak el a
borrendek képviselõi sem, s közöttük Akali
borlovagjai. Színpompás ruháikban, kezükben az elmaradhatatlan pohárral vonultak
állomásról állomásra.
A jelmezesek sora mintha kissé megfogyatkozott volna. Még a csókos cigányaszszonyt sem láttuk, hiába kereste a szemünk.
Akadt azonban - helyette - egy igen temperamentumos apáca (Biczó Panni), aki szorgalmasan dekorálta piros ajkának harsány színû
nyomaival a gyanútlan férfiúk homlokát és
orcáját. A „kedvesnõvéren” kívül viszont
senki más nem vállalkozott beöltözésre az
idén.
A sort a Traki-Taxi zárta Molnár Lajos
irányításával. Padjaiban boldogan utaztak
gyermekek és felnõttek egyaránt.
A felvonulás állomásait most a civil
szervezetek és az önkormányzat „üzemeltették”. Az elsõ megálló a BEKE standja
volt, s itt, a Pántlika elõtti fordulóban járták el
az elsõ táncot is a fürediek. A 71-es úton áthaladva a Hóvirág utca keleti részén az önkormányzat látta vendégül a felvonulókat.
Ugyanennek az utcának a túlsó végén, a
Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány megbízásából a Kikötõ vendéglõ produkálta a kínálatot. Befejezésül a Hokuli
vendéglõ elõtt állt meg a menet, ahol a
BÜTE, azaz az üdülõegyesület tagjai kínálták
meg zsíros kenyérrel és jóféle innivalóval az
odaérkezõket.
A felvonulás elázás nélkül, sikeresen lezajlott, a szabadtéri színpad azonban a továbbiakban számításba sem jöhetett a nyirkos
hideg miatt. A Mûvelõdési Házba zsúfolódott be, aki befért, hogy elõször meghallgassa
a borverseny (külön közöljük!) és a fõzõverseny eredményhirdetését.
A bogrács ördögeinek vetélkedésében
ezúttal a BÜTE csapatai arattak nagy sikert.
Az övék lett az I. díj (Nusika-husika csapat)
és a közönség-díj is (ÜstTökösök). Második
helyezett az Akali marhajók, míg a harmadik
helyen az idén is nyerõ szériában lévõ Akali
öregbikák végeztek. Polgár Péter a csilis
bab „mûvészi” kivitelezéséért különdíjat
kapott.
Sor került egy diploma átadására is.
Júliusban történt elõször, hogy elismerésben
részesült egy német házaspár, akik majd
három évtizede látogatják Akalit. A szezonzáró ünnepségen 26 éven át tartó
„hûségéért” Eric Krottenthaler kapta meg a

„Tiszteletbei Akali Lakos”-nak járó
oklevelet.
Az est nagyon várt produkciója kezdõdött
ezután. „Kató néni újratöltve” címmel Ihos
József és Polgár Péter adták elõ közkedvelt,
vidám mûsorukat. Nagy sikere volt. Õket a
Hemo Winner táncegyüttes bemutatója
követte. Színpompás látványban, szép
mozgásban gazdag, színvonalas összeállítást
láthattunk.
Így zárult a nyári szezon Akaliban. Az
utcabál elmaradt, illetve korlátozott ideig
tartó éttermi zenévé szelídült. Kárpótlás?
Talán majd jövõre…
-kir-

A lovasok

A BEKE állomás

Az apáca… és áldozatai

Üzemben a Traki-Taxi
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Óvodai híreink
Mintha csak most lett volna, amikor
a búcsúzó nagyok kezükben virággal
és ajándékokkal, vállukon tarisznyával
hol mosolyt varázsoltak, hol könnyet
csaltak szemünkbe.
Aztán egy kis önfeledt, közös nyári
együttlét után vakáció következett, s
máris itt állunk az újabb nevelési év
küszöbén. Az új szorgalmi év az újabb
kihívások és feladatok mellett természetesen új gyermekek fogadását is
jelenti. Intézményünk vegyes csoportjába szeptember 1-tõl a 12
óvodáshoz csatlakozott a két és fél
éves Levente, a három éves Hanna, a
négy éves Anna, majd a késõbbiekben
õket követi: Benedek, Viktor, Eszter és
Fanni. Elõreláthatóan csoportlétszámunk 19 fõ lesz.
Az ismerkedés idõszaka mást jelent
az újaknak, mint a nyári szünetrõl visszatérõknek. Az ismeretlen személyi
és tárgyi környezet a legkülönbözõbb

érzelmi megnyilvánulások kiváltója a
legkisebbeknél. Ezért egyik legfontosabb feladatunk az idegen
helyzetekben való eligazodáshoz szükséges biztonság és bizalom megteremtése, a felnõtt-gyermek és gyermekek egymás közötti kapcsolatának
formálása, a szokások alakítása és
rögzítése, vagyis az óvodai élettel való
ismerkedés. Ebben aktív segítõink a
kicsiket pátyolgató, példaként utánozható régi ovisaink. Ebben az
idõszakban a beilleszkedést segítik az
udvaron történõ változatos tevékenységek kipróbálására alkalmas eszközök, játszóhelyek, a szabad mozgás
lehetõsége.
Mint tudjuk, a gyermek elsõdleges
tevékenysége a játék, s mint életkori
sajátosság a személyiségfejlesztés
leghatékonyabb eszköze! Ezt elõtérbe
helyezve és a gyermekek aktuális
fejlettségi szintjéhez igazodva végez-

zük napi nevelõmunkánkat. Komplex
módon törekszünk a külsõ világ
tevékeny megismertetésére. Ennek
szellemében az õszt megidézõ versek,
mesék, mondókák, kézimunkák,
barkácsolás, környezeti és matematikai tapasztalatszerzések, tevékenységek idõszaka vár ránk. Örömteli
feladat ilyenkor az öt-hatévesek úszásoktatásának megszervezése. A nevelési év kezdetén nagy jelentõsséggel
bír a tankötelezett gyermekek számára
szervezett, szakemberek bevonásával
történõ iskolaérettségi vizsgálat lebonyolítása is.
Munkánk eredményességét, sikerességét természetesen a jövõben is
befolyásolja a szülõi együttmûködés, a
fenntartói támogatás. Az eddigi kedvezõ tapasztalatok reményében kezdjük el az új nevelési évünket.
Sárándiné Németh Hajnalka
vezetõ óvónõ

Ha én jelölt lennék...
Csak abban az esetben fordulhatna
ez elõ, ha legalább 20 állampolgár és
minimum egy civil szervezet felkérne
rá…
Elõtte még így is alapos önvizsgálatot tartanék, hogy elegendõ felkészültséggel, ismerettel, élettapasztalattal,
továbbá áldozatkészséggel, türelemmel és megértéssel rendelkezem-e a
feladathoz…
Megérttetem családommal és
baráti körömmel, hogy 4 éven át úgy
akarom a közösséget szolgálni, hogy
ha szükséges, háttérbe szorítom
magánéletemet, családi és egyéni
érdekeimet. Nem juttatok elõnyöket
részükre sõt, egyenlõ feltételek esetén
az õ hátrányukra fogok dönteni…
Tudomásul venném, hogy szolgálatra és nem uralkodásra vállalkozom, s így nem lehet a közösségnek
olyan ügye, kívánsága, kezdeményezése, amellyel kapcsolatban ne
lennének nekem is kötelezettségeim…
Megfogadnám, hogy soha sem
mondom, hogy ez nekem nem

feladatom (sem egyéneknek, sem
pedig közösségeknek)…
Elismerném, hogy nem vagyok
polihisztor, ezért folyamatosan kapcsolatban állnék egy szakértõi gárdával, akiknek a segítségét – ha szükséges – tiszteletdíjam felhasználásával
honorálnám…
A tiszteletdíjat egyébként sem a
konyhapénz kiegészítésének tekinteném, hanem feladataim minél
tökéletesebb ellátásához használnám
fel…
Igyekeznék példát mutatni abban,
hogy a falu közösségének újjá-kovácsolása ne csak szólam legyen, hanem
meg is valósulhasson…
Ezért erõsen hinnék is a közösség
erejében, támogatnám a civil
szervezeteket, s mûködésüket nem
gyanakvással, hanem munkatársnak
kijáró bizalommal szemlélném…
Észben tartanám, hogy tisztségemet a közösségtõl kaptam, mely
számomra a legfõbb hatalom, s így
elsõsorban nekik, választóimnak tartozom elszámolással.

Ha én jelölt lennék, de nem vagyok
az. Így nem tehetek mást, mint várok
és reménykedek. Abban, hogy a
tényleges jelöltek is gondolnak hasonlókat…
Királyhegyi Ottília

Álom...? Valóság...?
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Tisztelt Balatonakali Választók!
Községünk történetében elõször fordul elõ, hogy
egy képviselõ jelöltet civil szervezet támogat. A
Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület kéri a
választókat, hogy szavazataikkal támogassák dr.
Palásthy Julianna ügyvédnõt. Nagy szakmai
gyakorlata, jogi munkássága garancia lenne arra,

hogy mint képviselõ a civil szervezetek és az önkormányzat, az önkormányzat és a képviselõtestület munkáját összehangolja. A jelöltnek
Balatonakaliban rokonsága nincsen, semmilyen
érdekcsoportnak nem tagja. Ezért is alkalmasnak
tartjuk arra, hogy valamennyi lakos érdekeit
képviselni tudja.
Hudák Józsefné

Ajánlás
Dr. Palásthy Julianna a Balatonakali Üdülõtulajdonosok Egyesületének aktív tagja. Szakmai tanácsainak és
közvetlen közremûködésének köszönhetõ, hogy kedvezõ megoldás elõtt áll az üdülõk Levendulás dûlõi fürdési
lehetõsége, a két kemping közötti részen a Balaton szabad megközelítése. Jogi tanácsaival más területeken is
segíti a civil szervezetek munkáját. Résztvevõje a község és az üdülõközösség társadalmi és kulturális rendezvényeinek. Biztosak vagyunk abban, hogy tudását, tapasztalatait és fiatalos lendületét a képviselõi munkában
is hasznosítani tudja. Tagtársunk maga mögött tudja az üdülõtulajdonosok által felhalmozott szellemi kapacitást
és civil szervezeti támogatást.
Martényi Árpád, a BÜTE elnöke

Borverseny eredmények
A borok minõsítését Varga Zoltán, a Balatonfüred-Csopak-i hegyközség elnöke ismertette, s ennek alapján Nagy
Imrével együtt átadták az errõl szóló okleveleket az érintetteknek.
1. id.Bocskay Gyula: 2009 Olaszrizling Bronz 74,6 pont, 2. ifj.Bocskay Gyula: 2009 Olaszrizling Ezüst 81,3 pont,
3. Dörgicse Bor Kft: 2009 Olaszrizling Arany 90,3 pont, 4. Dörgicse Bor Kft: 2009 Chardonnay Arany 90,3 pont,
5. Dörgicse Bor Kft: 2009 Sárga Muskotály Arany 89,3 pont, 6. Dr.Gulyás Zsuzsanna: 2008 Cabernet Sauvignon akácfa hordós Bronz 70,7 pont, 7. Dr.Gulyás Zsuzsanna: 2008 Cabernet Sauvignon tölgyfa hordós Bronz 74 pont, 8. Giba
Krisztián: 2009 Olaszrizling Bronz 63,3 pont, 9. Krajcz József: 2009 Olaszrizling Ezüst 76 pont, 10. Krajcz József: 2009
Rosé Bronz 70 pont, 11. Krajcz József: 2009 Merlot Bronz 72,3 pont, 12. Mlinkó István: 2009 Olaszrizling Arany 88,3
pont, 13. Mlinkó István: 2009 Rizling Szilváni Ezüst 83,6 pont, 14. Mlinkó István: 2009 Olaszrizling késõi szüret Arany
87,3 pont, 15. Pribék Eszter: 2009 Olaszrizling Ezüst 75,7 pont, 16. Pribék Eszter: 2009 Zwigelt Ezüst 80,3 pont, 17.
Pribék Eszter: 2008 Kékfrankos Bronz 70,6 pont, 18. Pribék Ferenc: 2009 Szürkebarát Arany 88,6 pont, 19. Pribék
Ferenc: 2007 Cabernet Sauvignon-Kékfrankos Ezüst 79,3 pont, 20. Pribék Ferenc: 2007 Cabernet Sauvignon Ezüst
78,7 pont, 21. Somossy József: 2009 Chardonnay Arany 89 pont, 22. Szántó Tibor: 2008 Merlot Bronz 72,7 pont, 23.
Vági Gyula: 2009 Olaszrizling Bronz 70,3 pont, 24. Vági Gyula: 2009 Oportó Arany 86,7 pont, 25. Vági Gyula: 2009
Zweigelt Ezüst 84,3 pont.

Virágos Akaliért
A zsûri tagjai tavasztól augusztusig többször
körbejárták a falut, s a többszöri látvány alapján
alakították ki véleményüket.
A környezetünk szebbé tétele érdekében
megrendezett „Virágos Akaliért” verseny díjazottjai 2010-ben:
I. Dr. Szabó Imréné, Római u. 14., II. Inczéné
Imrik Rozália, Vasút sor 5., II. Czaun Istvánné,
Pacsirta u. 1., III. Czaun Zsolt, Hóvirág u. 27., III.
Csaby Gézáné, Pántlika u. 41., Mihály Rõder,
Vasút sor 2., Dr. Pintér Kálmán, Búzavirág u. 8.,

Csarankó Gyuláné, Úttörõ u. 5., Kovács Józsefné,
Pántlika u. 5., Horváth Lászlóné, Úttörõ u. 7.
Közterületszépítés – vállalkozók kategória:
FÉK Étterem-Kávéház. Képünkön az elsõ
helyezett, dr. Szabó Imréné háza.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus szentmise: 2010 minden vasárnap és egyházi ünnepnapon délelõtt 11,15 órakor, váltakozva
szentmise és igeliturgia.
Evangélikus istentisztelet: minden II. és IV. vasárnap 14.00-kor
Református istentisztelet: minden III. vasárnap 15.30-kor

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–15,30,
szerda: 8–15,30, péntek: 8–13,00.
TELEPÜLÉSÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGEI
Bóday Gyula: +36-70/200-4422
Hosszú László: +36-70/200-4637
ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György
Hétfõ: 12,00–13,00, kedd: 08,00–10,00,
szerda: 17,00–18,00,
csütörtök: 08,00–10,00,
péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelõintézet Balatonfüred,
Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap
Rendelõintézet Balatonfüred,
Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888
FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt
Hétfõ: 08,00–11,30, kedd: 13,00–18,00,
szerda: 13,00–18,00,
csütörtök: 08,00–11,30.
Tel: 87/444-086
VALENTIN GYÓGYSZERTÁR
Pántlika u. 26.
Hétfõ: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Kedd: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Szerda: 12.00–18.00
Csütörtök: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Péntek: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Szombat: 8.00–12.00
Tel.: +36-87/444-298
RENDÕRSÉG
A rendõrség megbízottja minden hónap
harmadik csütörtöki napján
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3.
alatti KMB irodában.
Körzeti megbízott: Bódis István
rendõr fõtörzsõrmester.
T.: +36-30-650-7169
VÍZIRENDÉSZETI RENDÕRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680
VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ
ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712
VÍZIMENTÕK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383
POSTA
Kossuth u. 31.
Vezetõ: Nagy Tamásné
Tel.: 87/444-260, 444-382
FÉK ABC – ÉTTEREM
ABC:
hétfõ–péntek: 06,30–18,00,
szombat: 06,30–14,00,
vasárnap: 06,30–12,00.
ÉTTEREM:
Hétfõ-péntek: 10–21-ig,
szombat: 8–22-ig,
vasárnap: 8–20-ig.

Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. – Felelõs kiadó: Kemendy Miklós. Szerkesztõ: Királyhegyi Ottília.
A fejlécen szereplõ grafikát Holányi Julianna készítette.
Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 17. Tel./fax: 87/444–255. I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. Felelõs vezetõ: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

