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FALUKARÁCSONYI MEGHÍVÓ
FALUKARÁCSONYI MEGHÍVÓ

Valamennyi
Valamennyi
Lakosunknak,
Lakosunknak,
Olvasónknak
Olvasónknak
áldott, békés
áldott, békés
ünnepeket és
ünnepeket és
boldog új esztendőt
boldog új esztendőt
kívánunk
kívánunk
stábunk és önkormányzatunk nevében!
stábunk és önkormányzatunk nevében!
Balatonakali Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt
Balatonakali Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt
és kedves családját falukarácsonyára,
és kedves családját falukarácsonyára,
december 22-én, hétfőn 17 órától a Művelődési Házba.
december 22-én, hétfőn 17 órától a Művelődési Házba.
Településünket megajándékozzuk a felújított Művelődési Házzal, majd
Településünket megajándékozzuk a felújított Művelődési Házzal, majd
a Koldusének című előadást láthatják vidám karácsonyi dalokkal.
a Koldusének című előadást láthatják vidám karácsonyi dalokkal.
Ezt követően a kemencénél betlehemezést, karácsonyi kórusunkat
Ezt követően a kemencénél betlehemezést, karácsonyi kórusunkat
és a Rakoncátlan lángocska című műsort tekinthetik meg.
és a Rakoncátlan lángocska című műsort tekinthetik meg.
Fogadják szeretettel műsorunk után a „szeretet vacsorát”, melengető,
Fogadják szeretettel műsorunk után a „szeretet vacsorát”, melengető,
forró italokat és ﬁnomságokat ﬁatal házasainktól.
forró italokat és ﬁnomságokat ﬁatal házasainktól.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Elkészültek a Forrás Park tervei

Balatonakali az elmúlt években mindig
kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megújítsa
azokat a közösségi
tereket, amelyeket az itt
élők vagy itt nyaralók
előszeretettel használnak. Folyamatosan gondolkodni kell azon,
hogy a megújítások
mellet, a lehetőségeinkhez képest próbáljunk
újakat is létrehozni.
Ilyen volt korábban az
Ősök Parkja, ami, mint
a település nyugati kapuja, fogadja a főúton
haladókat, kerékpárosokat és az autózásban
megfáradtakat egyaránt.
A régi temető helyén
kialakított kegyeleti és
pihenő park mára már
bizonyította létjogosultságát. Kedvelik
a helyiek, gyakran látni ott reggeliző
kerékpárosokat, fiatal táborosokat vagy
csak egyszerűen üldögélő, elmélkedő
embereket. A település vezetése számára
ez azt mutatja, hogy szükség van Akali
ilyen irányban történő folyamatos fejlesztésére.
Balatonakali szerencsésnek mondhatja magát, hisz van elegendő szellemi
tőke az itt élők jóvoltából. Ezúttal is egy
régi gondolatot poroltunk le, amikor
megrendeltük a Kuti réten lévő leromlott
játszótér megtervezését. Pálmüller József építő gondolatait talán nem minden
időben kezelte helyén a település, viszont
a jelenlegi döntéshozók ezúttal is a már
sok éve közkincsé tett ötletek egyikét
hívták segítségül. Jóska bácsi már régen
megálmodta azt, hogy a forrás vízéből
egy kis tavacskát duzzasztva nagyon
kellemes közteret lehetne létrehozni.
A Royal-Kert Kft. tehetséges kerttervezőjét, Szűcs Alexandrát bízta meg
a testület a tervezési feladatok elvégzésével. Természetesen a kialakítandó tó
miatt nem elegendő a mostanra elkészült
kerttervezés, hanem vízjogi létesítési

engedélyt is kell szereznünk. Ezt az
engedélyezési eljárást szerencsére csatolni tudjuk az amúgy is szükségessé vált
csapadékvíz elvezetés engedélyezési eljárásához. Ugyanis a 71-es út átereszétől
egészen a végső befogadóig, a Balatonig
rendezni kell a régi patak medrét, illetve
több helyen az átereszeket bővíteni kell.
Az összes terv engedélyezését követően lesz meg annak a lehetősége, hogy a
kivitelezés elinduljon.
Minden bizonnyal több ütemben fogjuk megvalósítani a terveket, hisz jelentős forrásra lesz szükségünk. Az első és
legfontosabb részét a parknak szeretnénk
a 2015-ös költségvetésbe beépíteni. A
régi játszótéren új padokat és asztalokat
fogunk elhelyezni. Új játszóeszközöket
fogunk telepíteni és azokat a régi játékokat, amelyek még használhatók, rendbe
fogjuk tenni.
A Forrás Park két egymástól jól elkülöníthető egységből áll. Az egyik a tó és
annak közvetlen környéke, a másik pedig
a sokkal nagyobb területen elhelyezkedő
szellős, tágas játszópark. A tervezett tó a
„vizes” mérnök javaslata szerint nagyságrendileg 100 m3 vizet fog tárolni. Ez
az a legkisebb méret, ami gond nélkül

tisztán tartható. A folyamatos utánpótlásról a Hokuli vendéglő alatt eredő patak
gondoskodik. A napi 10 m3 körüli vízhozam biztonsággal tud adni friss vizet,
ezáltal a tó kiváló élőhelyet biztosíthat
néhány halnak és vízinövénynek.
A közösségi tér nagyobb része a családosok és gyermekek számára lesz kialakítva. A játszótér, mire eléri végleges
állapotát, addigra 8–10 játszóeszköznek
ad otthont.
Több pad, illetve piknikasztal kerül
kialakításra a két járda által átszelt térben. A Petőfi utca melletti oldalon egy
fedett pihenő pavilon is helyet kap, ahol
a bringások számára kerékpártárolót is
kihelyezünk.
A Forrás Park kialakításának teljes
költségét ebben a pillanatban még nem
ismerjük. Mindenképpen szükségünk
lesz külső forrás megszerzésére, viszont
a játszó rész kialakításához saját forrást
is tervezünk felhasználni, annak érdekében, hogy elérhető időn belül a családosok kényelmét tudja szolgálni a tervezett
létesítmény. Terveink szerint a nyári
időszakban már több játékot birtokba
vehetnek a gyermekek.
Koncz Imre polgármester
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A helyi adókról szóló
kesített lakóház építésére alkalmas telek,
Felhívjuk a szállásadók figyelmét,
11/2014. (XI. 28.) önkormányzati
a tulajdonszerzéstől számított 4 évig.
hogy a nyilvántartásra vonatkozó szaA helyi
adókról
szóló 11/2014.
(XI.védelmi
28.) önkormányzati
rendelet alapján
2015.
01. 01-től
Olyan
rendeltetésű – rendelet
belte- alapján
bályok szerint, a szállásadó köteles a
2015.
01.
01-től
a
helyi
adómértékek
és
kedvezmények
a helyi adómértékek és kedvezmények rületi – erdőterületnek javasolt ingatlan, vendégkönyvet a tárgyév végén lezárni
a következők szerint alakulnak:
a következők szerint alakulnak
amelyet legalább 80%-ban a 1. számú és azt a tárgyévet követő év január 15.
mellékletben felsorolt növényekkel, leg- napjáig az adóügyi ügyintézővel záradéÉpítményadó
Építményadó (1. táblázat)
alább 1 méter magas fa és cserje fajokkal koltatni.

2
(1) 1.000.-Ft/m
/év
A vasút
alatti
(bel/kül)
lévő épület esetén.
A helyi
adókról
szóló
11/2014.
(XI.területen
28.) önkormányzati
rendelet alapján Helyi iparűzési adó
2
(2) a) 850.-Ft/m /év2015.
aa) 01.
A vasút
feletti
belterületen
lévő és
üdülő
esetén,
01-től
a helyi
adómértékek
kedvezmények
– Az adó mértéke állandó jelleggel
ab) A vasút
feletti külterületen
az 50 m2 nagyságot
a következők
szerint alakulnak:
végzett iparűzési tevékenység esetén az
meghaladó épület esetén.
adóalap 2 %-a.
2
b) 450.-Ft/ m /év Az aa) pontba sorolt
ingatlanhoz tartozó egyéb
Építményadó
– Ideiglenes jelleggel végzett iparűzéépület.
si tevékenység esetén az adó mértéke
ab)alatti
pontba
sorolt ingatlanhoz
tartozó
(1) 1.000.-Ft/m2/év A Az
vasút
(bel/kül)
területen lévő
épületpincének,
esetén.
naptári naponként 1.000 Ft.
raktárnak
minősülő
(2) a) 850.-Ft/m2/év
aa)présháznak,
A vasút feletti
belterületen
lévőépület
üdülőesetén.
esetén,
2
2
(3) a) 550.- Ft/m /évab)aa)
vasút
feletti
külterületen
az 50
nagyságot
AA
vasút
feletti
külterületen
az 50
m2 m
nagyságot
k
meg nem épület
haladóesetén.
épület esetén.
meghaladó
vasút feletti
lakás
és üzlet
b) 450.-Ft/ m2/év Azab)
aa)Apontba
sorolt belterületen
ingatlanhoz lévő
tartozó
egyéb
Balatonakali Község
esetén.
épület.
Önkormányzata
ingatlan-nyilvántartásban
„kivettpincének,
gazdaságiAzac)
ab)Az
pontba
sorolt ingatlanhoz tartozó
Képviselő-testületének
vagy üzemiraktárnak
épületként”
nyilvántartott
présháznak,
minősülő
épület esetén.ingatlan
9/2006. (VII. 05.) rendelete
(3) a) 550.- Ft/m2/év
aa)esetén.
A vasút feletti külterületen az 50 m2 nagyságot
2
A helyi környezet
b) 300.-Ft/ m /évmeg
Aznem
aa) pontba
tartozó pincének,
haladó sorolt
épületingatlanhoz
esetén.
védelméről,
minősülő
épület lévő
esetén.
ab)présháznak,
A vasút feletti
belterületen
lakás és üzlet
a
közterületek
Az ab) pontba sorolt ingatlanhoz tartozó egyéb
esetén.
és ingatlanok rendjéről
ac)épület
Az ingatlan-nyilvántartásban „kivett gazdasági3. §
vagy
üzemi
épületként”
nyilvántartott
ingatlan
Adómentesség, kedvezmény
eltelepítettek, és
megmaradásukról gon(1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője,
Adómentesség,
kedvezmény
esetén.
Az építményadó
alól
továbbra
is
doskodnak.
használója)
köteles gondoskodni:
b) 300.-Ft/
m2/évüzleti
Azcélt
aa) szolgáló
pontba sorolt ingatlanhoz tartozó pincének,
mentes,
a
vállalkozó
–
A
házhoz
vagy
Az építményadó alól továbbra is mentes, a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete kivételével
a telekhez kapcsoprésháznak,
minősülő
épület
esetén.
2
épülete
kivételével
céljáraépület,
hasz- valamint Idegenforgalmi
lódó járdaszakasz
lakás
céljára a lakás
használt
a garázs 25adóm -ig, amennyiben
kizárólagés a zöld sáv teljes
Az ab)25pontba
ingatlanhoz
tartozó
nált gépjárműtárolásra
épület, valamint a garázs
m2-ig, soroltAz
idegenforgalmi
adóegyéb
mértéke előző területének a tisztántartásáról, továbbá a
használják.
épület
amennyiben kizárólag gépjárműtárolásra
évekhez képest nem változott. Adóköte- járda
és a kocsiút közötti
Idegenforgalmi
adó kiépített vagy
használják.
lezett a 18.
életévet
betöltött
személy.
kiépítetlen
terület az
gondozásáról, tisztánKedvezmény adható a műemlék (nádtetős)
épület
esetén
50 %-ig,
amennyiben
a tulajdonos
kedvezmény
Kedvezmény
adható
a műemlék
(nád-Adómentesség,
hogy
a lakosság
az
idegenszemét-nem
és gyommentesítéséállagmegóvás
feltételeinek
eleget
tesz Az
ésFontos,
aidegenforgalmi
nádtetőt
folyamatosan
karbantartja.
adó mértéke
előző tartásáról,
évekhez képest
változott. Adókötelez
tetős) épület esetén 50 %-ig, amennyiben forgalmi
adót
befizesse,
mivel
az
önkorről.
Saroktelek
esetén
köteles
a munkát
betöltött
személy.
építményadó
alól továbbra
is mentes,
a vállalkozó
üzleti idegenforgalmi
célt szolgáló épülete
kivételével
a
a Az
tulajdonos
az állagmegóvás
feltételeimányzat
által
beszedett
minden
oldalon
elvégezni.
Telekadó
Fontos,ahogy
a lakosság
idegenforgalmi
adót
befizesse, mivel az önkormányz
amennyiben
kizárólag
lakás
épület, valamint
garázs
25
maz2-ig,
nek
elegetcéljára
tesz és ahasznált
nádtetőt folyamatoadó
minden forintjához
1,5
Ft támogatást
– A járda
hóeltakarításáról
és síkosidegenforgalmi
adó
minden
forintjához
1,5,-Ft
támogatást
ad a központi
költségv
gépjárműtárolásra
használják.
beépített
mely
A korábbi években
adókötelezett voltad
aza1000
m2 feletti
san karbantartja.
központi
költségvetés.
(3. belterületi
táblázat) földrészlet,
ságmentesítéséről.
A járdán síkosság
adókötelezettség 2014. 12. 31-vel megszűnik.
A továbbiakban
csak a beépítetlen
belterületi
elleni
védekezéshez környezetkímélő,
400,-Ft/fő/éj
Főszezonban
Kedvezmény
adható
a műemlék
(nádtetős)
épület esetén
50 %-ig, amennyiben
a tulajdonos az
földrészletek
lesznek
adókötelezettek
a
következő
differenciálások
szerint.
Telekadó
bomló, szerves anyagot nem tartalmazó
(VI. hókarbantartja.
1-től állagmegóvás feltételeinek eleget tesz és a nádtetőt folyamatosan
A korábbi években adókötelezett volt
csúszásgátló szóróanyagok (homok, haVIII. hó 31-ig).
2
160.-Ft/m
/évbeépített
Belterületi
beépítésre alkalmas teleknél
az 1000
m2 feletti
belterületi
mu, kőporliszt, fűrészpor) használhatók.
320,-Ft/fő/éj
Főszezonon
2
Telekadó
30.-Ft/m
/év Belterületi 2014.
beépítésre nem
alkalmas, beépítetlen teleknél
földrészlet,
mely adókötelezettség
– Arról, hogy az épület tetőzetéről az
kívül.
m2-ig
12. 31-vel megszűnik. 2500
A továbbiakban
esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.
2
feletti beépített
belterületi
mely
A korábbi
években
adókötelezett
volt az 1000
2
10.-Ft/m
/év
Belterületi
beépítésre
nem m
alkalmas,
beépítetlen
teleknél földrészlet,
csak a beépítetlen
belterületi
földrészleAdómentesség
– Az ingatlant közvetlenül határoló
2
adókötelezettség 2014.
12.m31-vel
A továbbiakban csak a beépítetlen belterületi
Adómentesség
2500
felettmegszűnik.
tek lesznek adókötelezettek
a következő
Mentes az idegenforgalmi adó alól: A közterületen telepített növényzetről, az
földrészletek lesznek adókötelezettek a következő differenciálások szerint.
differenciálások szerint. (2. táblázat)
pedagógus, amennyiben munkavégzés allergén növényzet irtásáról.
Mentes
az idegenforgalmi adó alól: A pedagógus,
amennyiben
munkavégzés
Adómentesség
– Az ingatlana
előtti területen
lévő cél
2
160.-Ft/m /év Belterületi beépítésre alkalmas
teleknél
a településen
és ezt a munkáltató aláírtéslepecsételt
kiküldetési
rendelvénnyel
a közterületre nyúló fák, bokrok és igaz
2
30.-Ft/m
/év
Belterületi
beépítésre
nem
alkalmas,
beépítetlen
teleknél
A vállalkozó üzleti célt2szolgáló telke kivételével az önkormányzat által értékesített
lakóház élő sövény metszéséről,
más növények,
2500
m -ig
Felhívjuk
a szállásadók
figyelmét, gallyazásáról.
hogy a nyilvántartásra vonatkozó szab
építésére 2alkalmas
telek,
a tulajdonszerzéstől
számított
4 évig.
10.-Ft/m /év Belterületi beépítésre nem
alkalmas,
beépítetlen
teleknél
szállásadó
köteles
a vendégkönyvet
a tárgyév
végén lezárni
azt a tárgyévet
– Az ingatlana
előtti éscsapadékvíz2
2500
m
felett
15.-napjáig
az adóügyi
ügyintézővel
záradékoltatni.
Olyan védelmi rendeltetésű – belterületi
erdőterületnek
javasolt
ingatlan, amelyet
legalább
80 – a víz természetes
elvezető
árokból
%-ban aAdómentesség
1. számú mellékletben felsorolt
növényekkel,
legalább
1
méter
magas
fa
és
cserje
céljából tartózkodik a településen és ezt folyását akadályozó – hulladék, szemét,
Adómentesség
eltelepítettek,
és megmaradásukról
gondoskodnak
Helyi iparűzési
adó
Afajokkal
vállalkozó
üzleti célt szolgáló
telke a munkáltató
aláírt lepecsételt kiküldeté- hordalék,
iszap eltávolításáról,
az árok
kivételével az önkormányzat által érté- si rendelvénnyel igazolja.
karbantartásáról.
A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével
az önkormányzat
által értékesített
- Az adó mértéke
állandó jelleggel
végzettlakóház
iparűzési tevékenység esetén az adóal
építésére alkalmas telek, a tulajdonszerzéstől számított 4 évig.
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Hová tűnt a ruhakonténer?
Településünkön az orvosi rendelő
mellett az Saa Trading Clothes Kft.
használtruha gyűjtőedényzetet telepített, amely hamar népszerű lett, sokan
használták, azonban egy ideje eltűnt. A
konténeren több konstrukciós hiba is felfedezhető, melyből kifolyólag az edény
beázik, ezáltal használhatatlanná teszi a
begyűjtött ruhaneműket – tájékoztatta
önkormányzatunkat a szállító. Mivel a
hibák kijavítása, valamint az esztétikai
munkák a helyszínen nem végezhetőek
el, a konténereket begyűjtötték a javítások idejére.
Amint ismételt kihelyezésre kerülnek,
értesítjük a kedves lakosságot.
Levágott faágak gyűjtése
Nagy segítségére voltak az Önkor-

mányzatnak azok, akik a tavaly téli felhívásunkra, apríték készítésre alkalmas
faágat adtak át.
Sajnos nem minden esetben tudtuk az
ígért időpontra feldolgozni a kihelyezett
ágakat. Ezért az okozott kellemetlenségért elnézést kérek.
Az aprítógép hibája, más sürgős munka és gyakran az időjárás is akadályozta
ezeket a munkákat.
Volt olyan, hogy nem tudtuk feldolgozni a kirakott ágakat, mert bele volt
keverve zöld hulladék, vagy szemét.
A fűtésre felhasznált apríték segítségével gyakorlatilag gáz használata nélkül
fűtöttük a hivatal épületét, egész télen.
Aprítékra ezért továbbra is nagy
szükségünk van, mert idén is lesz tél, és
fűteni kell.
Ezért amennyiben valakinek a por-

táján aprításra alkalmas ág (10 cm-nél
kisebb átmérőjű) keletkezik, akkor azért
a helyszínre megyünk, és ott felaprítjuk.
Nagyon fontos viszont az, hogy ezt csak
december 1. és április 15. között tudjuk
megtenni.
Csak a télen levágott ágak alkalmasak
az aprításra, a nyers leveles ágak nem.
Kérjük, hogy akinél ilyen tüzelőanyagnak való ág lesz a kijelölt időszakban, az
beszélje meg a faluüzemeltetővel, annak
feldolgozását és elszállítását, december
1. és április 15. között.
A faluüzemeltető telefonszáma: 0620/957-7246.
Bízom az önök segítségében, és így
továbbra is tudunk aprítékkal fűteni; míg
nyáron nem csúfítja a közterületeket a
zöld hulladék és a szemét.
Mészáros Géza faluüzemeltető

Események a könyvtárban
Több éve már, hogy a Mindenszenteket megelőző napokban tökfaragásra
várjuk nemcsak az Akali, hanem a
nyaralótulajdonosok gyermekeit is. Őszi
szünet lévén szerencsére sokan elfogadják meghívásunkat, így volt ez ebben az
évben is. A Művelődési Ház felújítása
miatt ez a rendezvény a Polgármesteri
Hivatalba költözött, kis félreértést okozva az előre meghirdetettekkel szemben.
Ez azonban nem szegte kedvünket, s a
rendelkezésre bocsátott tököket most is
a lehető legkreatívabban változtatták át
lámpásokká a jelenlévők. Ötletben soha
nincs hiány, s a hozzávaló eszközöket is
igyekszünk biztosítani. A végeredményről mindenki meggyőződhet, mivel Tóth
Livi művészi képeken örökítette meg a
használatba vett remekműveket, s ezek a
honlapunkon megtekinthetők.
Az előző év után immáron hagyományosnak tekinthető az ádventet bevezető
rendezvények sorában az Édes-mézes
délután, a közös mézeskalács sütés. No-

vember 22-e délutánján, a Polgármesteri
Hivatal termében jöttünk össze kicsik és
nagyok, hogy közösen alkossuk meg a
mézeseket. Az előre elkészített tésztából
a gyerekek nagy lelkesedéssel formázták
a fenyőfákat, angyalokat, szíveket. Több
mint negyvenen gyűltünk össze, s az
apróságok nem csak alkottak, de azonmód kóstoltak is a művekből. Nagyon
örülünk, hogy igény van a hagyományos
mézeskalácsra, mivel ezzel is meghittebbé tehetjük az ünnepet.
Szerencsére nem csak az évközi
programjaink ilyen sikeresek, örömmel
számolhatok be a Standkönyvtár sikeres
működéséről is. A megújult épületben
idén igyekeztünk minden szempontból
frissített könyvállománnyal kedveskedni
az olvasóknak, s méltón nyitni a nyári
szezont.
A strandkönyvtár létjogosultságát
nem csak az olvasói visszajelzések,
hanem a számok is alátámasztják. Évről-évre emelkedő adatokkal jelezhetem

a fenntartó felé, hogy a belénk vetett
bizalmat megszolgáljuk. Természetesen,
mint mindent, ezt a sikert is az emberi
tényező teszi lehetővé. Az elkötelezett
animátorok, s Konczné Anikó áldozatos
munkája nélkül nem tudnánk működtetni
az elvárt színvonalon a strandkönyvtárt,
köszönet illeti munkájukat, s köszönetemet fejezem ki az olvasók felé, akik
aktivitásukkal teszik lehetővé fennmaradásunkat.
Látogassanak bennünket a következő
szezonban is, mindenkit szeretettel várunk könyvtárjainkba, programjainkra!
Kovács Ágnes
Könyvtári nyitva tartás
Az önkormányzati hivatal fűtés szüneteltetése miatt, az utolsó könyvtári nap
december 18-án, csütörtökön lesz. 2015ben január 6-án nyitja meg könyvtárunk
kapuit ismét az olvasók előtt.
Kovács Ágnes
könyvtáros

Ünnepi nyitva tartás:

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Tihanyi közös Önkormányzati
Hivatal Balatonakali Kirendeltségen
2014. december hónapban az ünnepek
körüli munkarend az alábbiak szerint

alakul: December 13., szombat: az ügyfélfogadás szünetel.
2014. december 24. és 2015. január 4.
között a hivatal zárva lesz!
December 29., hétfő–2015. január

4.: az ügyfélfogadás szünetel. Az első
munkanap 2015. január 5., hétfő: normál
ügyfélfogadás.
Dr. Szabó Sándor
kirendeltségvezető
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Gólyahír

Bakó Emese

Szegvári Gréta

Rakics Mira

Mlinkó Bercel

Szabó Barka

Idén már egy babacsokrot közreadtunk, ezúttal is kitöltünk egy oldalt… Hat
kisbabát köszöntöttünk, látogattunk meg otthonukban. Koncz Imre polgármester
önkormányzatunk pelenkacsomagja mellé egy ajándékutalványt is átnyújtott, mely
a helyi, új Fotóstúdióban való ingyenes fotózásra jogosítja a kis családokat. Íme, a
vidám délelőtt képei…
A fotóinkat Tóth Lívia készítette

Szatlmajer Eliza
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Rendezvények 2014-ben, 2015-ben. Egyeztessünk!
Néhány adat a 2014-ben megvalósult
kulturális és közösségi eseményekhez:
58 alkalommal szervezett önkormányzatunk programot, a rendezvények
időtartama összesen 197 órát tesz ki
(25 munkanap). Ebben az összesítésben
nem szerepel a nyári kiállítások nyitva
tartása, a napközis táborok működtetése.
Táblázatba foglaltan, valamennyi eseményünket megtekinthetik honlapunkon, a
programok menü, rendezvény beszámoló
2014-re című táblázatban.
A rendezvények hátterét, technikai
kiszolgálását a kiállítások teremőrei
(Varga Imréné, Koncz Imréné) és
napközis táborvezető (Kovács Bianka)
mellett az év elején és jelenleg is 2–2
fő kulturális közmunkás, (Magyar
Henrietta és Gyarmati Tünde, valamint
Stáhl Renáta és Tóth Lívia) nyáron
további 1 fő közfoglalkoztatott (Farkas
Tiborné), 3 fő 6 órás diákmunkás (Andó
Eszter, Albert Bettina, Pusztai Dominik)
segítette. Munkájukat csakúgy, mint a
további segítőknek, kollégáknak, falugondnoknak és a fizikai állománynak,
technikusunknak, strandgondnoknak és
strandi dolgozóknak, animátoroknak,
könyvtárosnak,
játszóház-vezetőnek,
kultúrházi-önkormányzati mindenesnek,
ezúttal is köszönöm!
További civil – szervezeti és magán
– segítségben sincs hiány, a közösségi
összefogás, együttműködés az egész
környéken irigylésre méltóvá teszi
kis településünket. Remélem, hogy a
jövőben sem szenvedünk ebben hiányt
a település élhetősége, rendezvényeink
sikere érdekében.

A 2014. évben programok terén az
alábbi támogatásokról számolhatok be.
Az Itthon vagy, Magyarország szeretlek! országos megmozdulásra 195 000
Ft támogatást kaptunk, ezt szeptember
utolsó hétvégéjén a Szent Mihály napi
rendezvényekhez kapcsolódva használtuk fel.
Érdekeltségnövelő támogatást nyertünk a közösségi színtereinkhez, a művelődési ház és a strand eszközállományának gyarapításához, 344 000 Ft öszszegben. Ebből sporteszközöket, nyári
rendezvényekhez megállító táblákat, molinókat, öltözői eszközöket, játékot, rendezvényekhez melegen tartókat, fényképezőgép kiegészítőt, laptopot, kültéri
sakkot vásároltunk. (Ez utóbbi már csak
a következő strandszezonban „üzemel”.)
Még 2013-ban megítélt pályázati
forrásból valósítottuk meg a Gyümölcsöző napot, a játszóház avatásával
párhuzamosan, ez 324 000 Ft volt. Idegenforgalmi kiegészítő támogatás az idei
évi rendezvényekre 1 800 000 Ft összeg
erejéig van folyamatban.
Elszámolásunkat benyújtottuk a Balaton Fejlesztési Tanácshoz is, itt 950 000
Ft-ot ítéltek meg a Balatonakali Bor és
Zene Fesztiválra.
Közalapítványunk önkormányzati segítséggel turisztikai támogatáshoz jutott,
elkezdtük a Halösvényt kialakítani.
Többcélú szolgáltató központra 24
millió forint támogatást kaptunk, a beruházás egytizedét már elszámoltuk, meg is
érkezett az összeg, de a nagyobb hányad
év végéig kerül felhasználásra.
Nem közművelődési célú, de közös-

ségi és szociális szempontból is fontos,
hogy falubuszt is kaptunk, előnyeit szeptember óta élvezheti a lakosság.
Végezetül néhány pénzügyi adat a
2014. évre vonatkozóan.
6 000 000 Ft előirányzat szerepelt a
költségvetésben, ezt túlteljesítettük (a
támogatásokkal,
többletbevételekkel
együtt) 7 700 000 Ft-tal.
Viszont a saját bevételek oldalon
tervezett 1 000 000 Ft-ot 2 090 000 Ft-ra
emeltük.
Vállalkozói támogatásként 180 000
Ft-ot kaptunk, a fenti idei rendezvénypályázatok kapcsán 1 145 000 Ft társul a
rendezvények költségeire, folyamatban
lévő IFA pályázati támogatás 1 800 000
Ft.
A két oldal tehát: Össz. kiadás:
7 700 000 Ft. A bevétel (költségvetés és
többlet): 11 215 000 Ft.
Összesen 3 515 000 Ft-ot sikerült
hozzátenni ez évi tervezett költségvetési
keretünkhöz. Elmondhatjuk, hogy rendezvényeink anyagilag is megállnak a
lábukon, ezt még a szabadtéri színpados
programokra is bátran kijelenthetjük,
hiszen idén első alkalommal kitermelték
magukat.
Természetesen ez a folyamat nem állhat meg, vagy fordulhat vissza, hiszen jó
az irány mind közösségi, mind pénzügyi
vonalon, ezért is bíztatunk mindenkit,
hogy véleményével, ötleteivel keressen
meg bennünket! Találkozzunk a január
7-i fórumon, ahol közös ötletekkel alakítjuk, színesítjük a 2015-ös év programpalettáját.
Ihász Csilla

Programok decemberben és 2015 januárban
December 13.
karácsonyi vásár
Ismét várjuk helyi termékekkel a
karácsonyi vásárba, megújuló Művelődési Házunkba kedves vendégeinket!
Jellegzetes helyi borok, balatonakali
naptár a 2015. évre, Akalifornia pólók,
kézműves csokoládék, helyi recepteket
is tartalmazó könyvek, ékszerek, textíl
díszek és ajándéktárgyak, kézműves
szappanok, ingyen elvihető könyvek a
vásári forgatagban! Különleges árverést
tartunk a Balatonakaliról készült (első)

fotópályázat remekeiből. A képek megtekinthetőek a helyszínen 17 óráig, az
árverés 17 órakor kezdődik, kikiáltási ár
minden kép esetében: 1000 Ft.
Ajándékozzon Akaliból, Akaliról,
Akaliért!
December 22., hétfő KARÁCSONYI
ünnep.
A karácsonyi műsor 17,00 órakor
kezdődik a Művelődési Házban, majd a
kerti kiülőjében folytatódik.
Január 7., szerda Programbörze.
A 2015-ös rendezvénynaptár össze-

állítása 17 órától lesz a polgármesteri
hivatalban. Ötleteikkel, régi-új kezdeményezéseikkel színesítsék a 2015-ös évet!
Mindenkit szeretettel várunk!
Január 17., szombat. A képviselőtestület és polgármester támogatásával
megvalósuló disznóvágás reggel 8-tól
várja az érdeklődőket a Művelődési
Házba és udvarára. A vacsora várhatóan
16,00–17,00 óra körül lesz.
FÉK programok.
December 18-án egész nap INGYENES szolárium. Csokiszolárium
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hálózat tagjaként, garantáltan eredeti
Chocolate brown csövekkel felszerelt
szoláriumjaink ezen a napon ingyen
kipróbálhatók. Érdeklődni és időpontot
foglalni a Dohányboltban lehet.
December 31., szerda A NAGY
KOCCINTÁS. Óévbúcsúztató és
újév köszöntő koccintással a FÉK
parkolójában kb. 23,30-tól. Meleg
öltözet, pezsgő, barátok, szomszédok
szükségesek!
Január 3-án Borfőző verseny, Borkorcsolya verseny, Fánk sütő verseny,
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és Fánkbál. Az eddigiektől eltérően, január elején tartjuk meg
a közkedvelt Borfőző versenyt és Fánkbált. A részletes programot december
folyamán szórólapozzuk. Az idei évtől
a versenyfánkok zsűrizése is a délután
folyamán történik. A versenyekre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
személyesen: Fék Étteremben. Telefonon: 87/544-044. e-mail:davidtoth@tonline.hu. Kérjük, a jelentkezés során
adja meg nevét, elérhetőségét, esetleg
csapat nevét.

k
Fotó Stúdió Akaliban
A Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány és az Önkormányzat együttműködésében beindult a fotó stúdió a
Gyógyszertár épületében a Baba-Mama
klubban!
Családi, alkalmi, újszülött és egyéb
fotózásokat vállalunk!
További részletek valamint időpont
egyeztetés a 30/607-7680 számon Tóth
Líviánál.

Bállal zárult a horgászidény
2014. október 25-én a pontyfogó
versenyünkön 38 fő vett részt, ebből 4
fő utánpótlás induló volt. Az alábbi eredmények születtek:
Utánpótlás: Első helyezett: Duna
Dominik. Második: Tóth Levente.

Felnőtt:
Első helyezett: Hosszú Gyula 3290 g.
Második: Hosszú Péter 1820 g. Harmadik: Czaun Zsolt 1280 g.
Sajnos a Seniorok közül senki sem
fogott pontyot.

A júniusban elmaradt horgászbál november 29-én került megrendezésre a
Művelődési Házban.
A bálra 60 fő érkezett, remek est
sikeredett, mint felvételünkön is látható.

Elsõ hely Böllércsapatunknak
Idén 4. alkalommal vonult le teljes
harci felszerelésével a balatonakali Böllércsapat Balástyára. A háromnapos kirándulás idén is jól sikerült, remek hangulat, sok-sok munka és siker jellemezte.
A serénykedő csapat már pénteken este
elbúcsúztatta a disznót, s szombaton
mire az akali szurkolótábor megjelent,
akár kóstolhatta is az első frissen sülteket, finomságokat.
A böllértál, mint mindig, most is jól
sikerült. Aki nem vett még részt ezen a

testvér települési rendezvényen, nem
tudhatja, hogy csupán egy pörkölt vagy
egy böllérfogás is elegendő a megmérettetéshez.
Mint ahogy azt sem láthatja a távol
maradó, hogy az akali fiúk mit is tálalnak
ilyenkor a zsűri elé. A bírákat pecsenye,
hurka-kolbász, tócsis szelet, rántott hús,
resztelt máj, kolbásszal töltött szűzpecsenye, töltött tarja tette próbára. „Aki,
nem volt ott, nem érezheti, nem értheti ezt!” – mondta lakosaink egyike az

eredményhirdetést követő emelkedett,
eufórikus hangulat közepén. Valóban feledhetetlen, és leírhatatlan öröm járta át
a maroknyi közösséget, az első helyért
járó kupa, és egy januári böllérfesztiváli meghívás átvételekor. Disznolkodó
hőseink valószínűleg távol maradnak az
újabb szakmai megmérettetéstől, helyette a Balatonakali közösség véleményére
és jó étvágyára számítanak.
Tartsanak velük január 17-én!
I. Cs.
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LEVENDULA HÍRCSOKOR
A nyugdíjasok októberben kirándultak
Győrbe. Úti célunk a Duna és Rába által
körülhatárolt Káptalandomb volt, mely
Győr város történelmi központja és egyik
legértékesebb szeglete.
A macskakővel kirakott kanyargós
utcák különleges hangulatot varázsoltak

elénk. Sajnos a Püspökvár toronykilátójába nem volt érdemes a köd miatt
felmennünk.
De idegenvezetőnk elmondta, hogy a
toronyból milyen panoráma tárult volna
elénk.
A Zichy Ferenc Látogatóközpont prog-

ramja után ki-ki egyénileg, vagy kis
csoportban ismerkedett Győr belvárosával, a sétáló utca üzleteivel, cukrászdáival, vagy ha még kedve volt Kovács
Margit gyönyörű kerámiáiban gyönyörködhetett.
Hegedűs Dezsőné

Ifi-klubos kirándulás

Az augusztus 20-ai ünnepségen azt a
megtiszteltetést kaptuk, hogy a falunak
tett kisebb-nagyobb szívességekért egy
elismerő oklevelet vehettünk át, és egy
ajándék kirándulást kaptunk pluszban.
Az úticél a mi döntésünk alapján
Budapest lett, ahol egy felejthetetlen
napot tölthettünk el az Aquaworldben.
Az utazásunkat pedig a szintén az Önkormányzat által biztosított új kisbusszal
oldottuk meg. Külön köszönet illeti Jenő
bá’t, aki nemcsak a biztonságos oda- és
hazatérésünket biztosította, de a jó hangulatban is benne volt a keze.
Ami pedig magát az Aquaworldöt
illeti, egy hatalmas élmény volt az egész
csapatnak. Jól szórakoztunk, szinte az
egész napot végig csúszdáztuk.
Na de száz szónak is egy a vége. Az
egész ifi-klub nevében, nagyon szépen
köszönjük mindenkinek, aki segített,
hogy ez a kirándulás létrejöhetett.
Ther Bence

Ünnepinyitva
nyitvatartások
tartások
Ünnepi

ORVOSI RENDELÉSEK
ORVOSI RENDELÉSEK
2014. december 29–31-ig Dr. Balla György háziorvos rendelése szabadság
2014. december 29–31-ig Dr. Balla György háziorvos rendelése szabadság
miatt elmarad. Helyettes rendelés: december 30-án, Balatonakaliban 8,00–8,30;
miatt elmarad. Helyettes rendelés: december 30-án, Balatonakaliban 8,00–8,30;
Balatonudvariban: 8,30–9,00; Örvényesen: 9,00–9,30; Aszófő: 9,30–10,00, heBalatonudvariban: 8,30–9,00; Örvényesen: 9,00–9,30; Aszófő: 9,30–10,00, helyettes orvos: Dr. Gogl Álmos. (06-20/534-29-03)
lyettes orvos: Dr. Gogl Álmos. (06-20/534-29-03)
Az első rendelési nap: 2015. január 5., hétfő.
Az első rendelési nap: 2015. január 5., hétfő.
GYÓGYSZERTÁR
GYÓGYSZERTÁR
A Marina Patika Balatonakali Fiókgyógyszertára 2014. december 22-től deA Marina Patika Balatonakali Fiókgyógyszertára 2014. december 22-től december 31-ig zárva tart, az első munkanap 2015. január 2., péntek.
cember 31-ig zárva tart, az első munkanap 2015. január 2., péntek.
FOGORVOSI RENDELÉS
FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Hargitai Zsolt fogorvos – szabadság miatt – 2014. december 19. és 2014.
Dr. Hargitai Zsolt fogorvos – szabadság miatt – 2014. december 19. és 2014.
december 31. között nem rendel. Az első munkanap 2015. január 5.
december 31. között nem rendel. Az első munkanap 2015. január 5.
Ügyelet: balatonfüredi Rendelőintézet. (Cím: Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.:
Ügyelet: balatonfüredi Rendelőintézet. (Cím: Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.:
87/580-888; 580-887.)
87/580-888; 580-887.)
BALATONAKALI POSTA ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
BALATONAKALI POSTA ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
December 13., szombat 07,45–12,00; 12,30–15,00. December 24–28. között
December 13., szombat 07,45–12,00; 12,30–15,00. December 24–28. között
zárva. December 29., hétfő 7,00–12,00; 12,30–16,00. December 30., kedd
zárva. December 29., hétfő 7,00–12,00; 12,30–16,00. December 30., kedd
7,45–12,00; 12,30–14,45. December 31., szerda 7,45–13,00. Január 1-január 4.
7,45–12,00; 12,30–14,45. December 31., szerda 7,45–13,00. Január 1-január 4.
között zárva. Január 10., szombat 7,45–12,00; 12,30–15,00.
között zárva. Január 10., szombat 7,45–12,00; 12,30–15,00.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ANYAKÖNYVI
HÍREK

Halálozás:
Halálozás:
Fájdalommal búcsúzunk Stáhl Ambrusnétól és Kuchta Attilától.
Fájdalommal búcsúzunk Stáhl Ambrusnétól és Kuchta Attilától.
Nyugodjanak békében.
Nyugodjanak békében.

EGYHÁZI
SZERTARTÁSOK
EGYHÁZI
SZERTARTÁSOK

A 2014. évi karácsonyi időszak Istentiszteletei a Balatonakali Római KatoliA 2014. évi karácsonyi időszak Istentiszteletei a Balatonakali Római Katolikus Templomban
kus Templomban
December 24., szerda 22,30 óra. December 25. Karácsony 10,00 óra. December
December 24., szerda 22,30 óra. December 25. Karácsony 10,00 óra. December
26. Szent István első vértanú 10,00 óra. December 28. Szent Család ünnepén 10
26. Szent István első vértanú 10,00 óra. December 28. Szent Család ünnepén 10
óra. Január 1. „Szűz Mária Isten anyja” a „Béke világnapja” 10 óra. Január 4.
óra. Január 1. „Szűz Mária Isten anyja” a „Béke világnapja” 10 óra. Január 4.
Karácsony 2. vasárnapja 10 óra. Január 6., kedd Vízkereszt ünnepe 10 óra.
Karácsony 2. vasárnapja 10 óra. Január 6., kedd Vízkereszt ünnepe 10 óra.
Evangélikus istentisztelet december 14. 11,00 órakor.
Evangélikus istentisztelet december 14. 11,00 órakor.
A 2014. évi karácsonyi időszak Istentiszteletei a Balatonakali Evangélikus
A 2014. évi karácsonyi időszak Istentiszteletei a Balatonakali Evangélikus
Templomban
Templomban
December 25. 14 óra Evangélikus istentisztelet úrvacsorával. December 26.
December 25. 14 óra Evangélikus istentisztelet úrvacsorával. December 26.
10 óra református istentisztelet úrvacsorával. Januártól evangélikus istentisztelet
10 óra református istentisztelet úrvacsorával. Januártól evangélikus istentisztelet
minden 4. vasárnap 11 órától.
minden 4. vasárnap 11 órától.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
TIHANYI KÖZÖS
HIVATALÖNKORMÁNYZATI
BALATONAKALI
HIVATALKIRENDELTSÉGE
BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30,
Ügyfélfogadás:
hétfő:péntek:
8–15,30,
szerda: 8–15,30,
8–13,00.
szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00.
Tel.: +36-87/444-255
Tel.: +36-87/444-255
Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető
Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető
Szili Zsóﬁa falugazdász (06-30-990-1526) minden
Szili Zsóﬁa falugazdász
második(06-30-990-1526)
hétfő 9,00 -11,00minden
második hétfő 9,00 -11,00
Kéri Katalin települési főépítész:
Kéri
települési
főépítész:
hétfő:Katalin
9,30–12,00-ig
(előzetes
bejelentkezés
hétfő: 9,30–12,00-ig
(előzetes
bejelentkezés
szükséges
06-87/444-255)
szükséges 06-87/444-255)
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat):
Karlminden
Lajos hegybíró
(Önkormányzat):
hónap első
péntekén: 9,00-12,00
minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
ORVOSI RENDELÉS
ORVOSIDr.RENDELÉS
Balla György
Balla György
Hétfő:Dr.
12,00–13,00,
kedd: 08,00–10,00,
Hétfő:
12,00–13,00,
kedd:
08,00–10,00,
szerda:
17,00–18,00,
csütörtök:
08,00–10,00,
szerda: 17,00–18,00,
csütörtök:
08,00–10,00,
péntek: 12,00–13,00.
péntek:
Ügyelet12,00–13,00.
hétköznap: 16,00-tól
Ügyelet hétköznap:
16,00-tólCsárda u. 1.
Rendelőintézet
Balatonfüred,
Rendelőintézet
Balatonfüred,
Csárda
u. 1.
Ügyelet hétvégén:
egész nap
Rendelőintézet
Ügyelet
hétvégén: egész
napu.Rendelőintézet
Balatonfüred,
Csárda
1. Tel.: 88/580-888
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888
GYÓGYSZERTÁR NYITVA:
GYÓGYSZERTÁR
Hétfő
12–20, kedd 8–12,NYITVA:
18–20, szerda 16–20,
Hétfő csütörtök
12–20, kedd
8–12,
18–20,
szerda
16–20,
8–12,
18–20,
péntek
10–14,
18–20,
csütörtök 8–12,
18–20,9–12,
péntek18–20
10–14,
18–20,
szombat
óráig.
szombat
9–12,
18–20 óráig. (nyitvatartási
Telefon:
Marina
Fiókgyógyszertár
Telefon:időben):
Marina87/544-009,
Fiókgyógyszertár
(nyitvatartási
nyitvatartási
időn kívül:
időben):
87/544-009,
nyitvatartási
időn kívül:
Marina
Gyógyszertár,
Balatonfüred:
87/ 580-063
Marina Gyógyszertár, Balatonfüred: 87/ 580-063
FOGÁSZATI RENDELÉS
FOGÁSZATI
RENDELÉS
dr. Hargitai
Zsolt
Hargitai Zsolt
Hétfő:dr.08,00–11,30,
kedd: 13,00–18,00,
Hétfő:
08,00–11,30,
kedd:
13,00–18,00,
szerda:
13,00–18,00,
csütörtök:
08,00–11,30.
szerda: 13,00–18,00,Tel:
csütörtök:
08,00–11,30.
87/444-086
Tel: 87/444-086
RENDŐRSÉG
RENDŐRSÉG
A rendőrség
megbízottja minden hónap
A rendőrség harmadik
megbízottja
minden
hónap
szerdai
napján
harmadik
szerdaitart
napján
8-11 óráig
fogadóórát
a Vasút tér 3. alatti
8-11 óráig fogadóórát
tart a Vasút tér 3. alatti
KMB-irodában.
KMB-irodában.
Körzeti
megbízott: Gelencsér Péter
Körzeti
Gelencsér
Péter
rendőrmegbízott:
főtörzszászlós.
T.: +36-30-650-7169
rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169
POLGÁRŐRSÉG
POLGÁRŐRSÉG
Slemmer
István polgárőr parancsnok
Slemmer István 06-30/621-2378
polgárőr parancsnok
06-30/621-2378
VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
VÍZIRENDÉSZETI
Balatonfüred.RENDŐRÖRS
Tel.: 87/342-680
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680
VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET
VÍZIRENDÉSZETI
ÁLLANDÓ
ÜGYELET
Siófok.
Tel.: 84/310-712
Siófok. Tel.: 84/310-712
VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
VÍZIMENTŐK Zánka.
BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA
Tel.: +36-30/383-8383
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383
POSTA
Nyitva tartás:POSTA
Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.
Nyitva tartás:
Hétfő: 7,00-12,00;
12,30-15,30.
Kedd:7,45-12,00;
12,30-14,15.
Szerda,
Kedd:7,45-12,00;
12,30-14,15.
Szerda,
csütörtök, péntek:
7,45-12,00;
12,30-15,15.
csütörtök,
12,30-15,15.
(A nyitvapéntek:
tartás a7,45-12,00;
pénzforgalmi
szolgáltatásokra
(A nyitva tartásvonatkozik.)
a pénzforgalmi
szolgáltatásokra
Kossuth
u. 31.
vonatkozik.)
Kossuth
u.
31.
Vezető: Nagy-Siklósi Viktória
Vezető: Tel.:
Nagy-Siklósi
Viktória
87/444-260,
444-382
Tel.: 87/444-260, 444-382
FÉK CBA PRÍMA:
FÉK hétfő–szombat
CBA PRÍMA: 6,30–18,00,
Nyitva
Nyitva hétfő–szombat
6,30–18,00,
vasárnap 6,30–14
óráig.
vasárnap 6,30–14
óráig.
ÉTTEREM:
ÉTTEREM:
Hétfő-péntek:
10–21-ig, szombat: 8–21-ig,
Hétfő-péntek: 10–21-ig,
szombat:
vasárnap:
8–20-ig.8–21-ig,
vasárnap: 8–20-ig.

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

