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UTAZZUNK EGYÜTT!
Szeptember 8-án településünk egy 9 személyes kisbusszal gyarapodott, melyet a helyi 

és kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében ellátott szociális szolgáltatások 
szakmai programja szerint a lakosság használatába bocsát. 

Utazzanak velünk, Volkswagen Transporterünkkel, október 3-án, pénteken 
a Szépkorúak köszöntésére!

KEDVES SZÉPKORÚAK!
Sok szeretettel várjuk Önöket 2014. október 3-án, pénteken 17 órától kezdődő Idősek Napi 

köszöntőnkre!
Az ünnepen közreműködnek a legkisebbek, unokáink, óvodásaink, valamint a Koktél Band.

Kemencés finomságokkal, és sok-sok szeretettel várjuk Önöket!
Telefonos előjelzés alapján, a 87/444-255-ös szám 7-es mellékén, kisbuszunk ingyenesen 

igénybe vehető a rendezvényre való eljutás és hazajutás érdekében!
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TÁJÉKOZTATÁS
A KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁN 

A SZAVAZÓLAPON SZEREPLŐ JELÖLTEK SORRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
A választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. tv. 160. § (2) bekezdése értel-
mében a Helyi Választási Bizottság a 
bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolá-
sát, 2014. szeptember 8-án 17,00 órakor 
megtartotta.

A Bizottság az egyéni listán szereplő 
bejelentett képviselőjelöltek sorrendjét 
sorsolás alapján az alábbiak szerint ha-
tározta meg:

1. Tóth László

2. Dr. Palásthy Julianna Veronika 
3. Ujházy Béla
4. Horváth Anett
5. Czaun Zsolt Gábor
6. Csönge Ferenc
A Bizottság a polgármesterjelöltek 

sorrendjét az alábbiak szerint határozta 
meg:

1. Koncz Imre
2. Csönge Ferenc
3. Szabóné Werl Gabriella Éva 

Ha a sorsolást követően valamely 
jelölt nyilvántartásba vétele jogerősen 
elutasításra kerül, vagy más okból törlés-
re kerül, a szavazólapon szereplő jelöltek 
egymáshoz viszonyított sorrendje nem 
változik. 

Balatonakali, 2014. szeptember 10.

Dr. Szabó Sándor
Helyi Választási Iroda

Polgármesteri beszámoló a képviselõ-testület négyéves munkájáról
A képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzata rendelkezik arról, 
hogy munkáját előre elfogadott rend 
szerint végzi. A munkarend legkésőbb az 
utolsó testületi ülés kötelező napirendi 
pontjaként határozza meg a testület négy 
éves munkájáról szóló beszámoló előter-
jesztését. 

Az előterjesztést a polgármester 
elkészítette és szeptember 25-i ülésén 
tárgyalta azt. 

Természetesen egy önkormányzati 
ciklus végeztével az előírások mellett a 
polgármesternek erkölcsi kötelessége is, 
hogy választóit tájékoztassa.

2010. október 3-án az önkormányzati 
képviselők és polgármester megválasztá-
sával vette kezdetét az az önkormányzati 
ciklus, ami 2014. október 12-ig a soron 
következő önkormányzati választásokig 
tart. A 2010-es választások alkalmával 
egy minden tagjában új képviselő-tes-
tület, továbbá egy új polgármester kapta 
meg a bizalmat a település választópol-
gáraitól. A választott képviselőket ez új, 
nehéz feladat elé állította. A választói 
akarat egyértelműen azt tükrözte, hogy a 
település lakói változásokat várnak el az 
elöljáróktól. 

Mára, 4 év távlatából, mint az elmúló 
ciklus polgármestere egyértelműen kije-
lenthetem, hogy minden választott kép-
viselő lelkiismeretes munkával, legjobb 
tudása szerint szolgálta Balatonakali 
gyarapodását.

A 2011. március 23-án megalkotott 
gazdasági program szerint következete-
sen haladva, esetenként azt kiegészítve 
a megjelenő pályázati lehetőségekkel, 

irányítottuk és fejlesztettük a községet. 
Olyan kiinduló állapotról kezdve, amikor 
egyetlen egy előző ciklusról áthúzódó 
beruházást sem „örököltünk”. Folyamat-
ban lévő megnyert pályázat nem volt.

Az önkormányzat 2010–2014. 
gazdasági programjában 

meghatározottak szerinti áttekintés
A képviselő-testület által 2011. márci-

us 23-án megalkotott gazdasági program 
rövidtávú és hosszú távú fejlesztési tervet 
határozott meg. 

Ezek konkrét tervek voltak, melyek 
megvalósulását érdemes áttekinteni 4 év 
távlatából. A gazdasági terv a következő-
ket tartalmazza:

Elsőbbséget élvező beruházások:
– Ősök Parkja (magánszemélyi fel-

ajánlás segítségével).
– 71-es főút forgalomcsillapítása (pá-

lyázati pénz bevonásával).
– Önkormányzati épületek energetikai 

fejlesztése (pályázati pénz bevonásával).
– Kossuth L. utca és főtér tervezése.
– Óvoda parkoló kialakítása (lakosság 

segítségével).
– További két szelektív hulladékgyűjtő 

hely kialakítása.
Hosszabb távon megvalósítandó beru-

házások:
– Helyi Építési Szabályzat, valamint 

rendezési terv részleges, vagy átfogó 
felülvizsgálata (belvíz és csapadékvíz 
elvezetésének felülvizsgálata és megter-
vezése).

– Kossuth L. utca és főtér felújítási 
munkálatainak elkezdése (ütemezett 
kivitelezéssel).

– Strand területén szolgáltatások fej-
lesztése. 

– Kossuth L. u. 43. (fizikai dolgozók 
telephelye) udvar rendbetétele

– Mandulafák újratelepítése a falu 
kül- és belterületén.

– Tanácsadó helyiség kialakítása.
– Egészségház létrehozása az orvosi 

rendelő épületegyüttesében.
– Orvosi rendelők és az önkormányza-

ti épület akadálymentesítése.
– Közvilágítás bővítése, korszerűsíté-

se.
– Buszmegállók tervezése, újjáépíté-

se.
– Építési telkek kialakítása.
– Vállalkozás által építendő benzinkút 

támogatása.
– Kossuth szobor (lakossági felajánlás 

segítségével).
– Óvoda melletti terület hasznosítása.
– Sportöltöző újratervezése, kivitele-

zése.
– Járdaépítés a 71-es út északi olda-

lán, a Pacsirta és a Dörgicsei út közötti 
szakaszon.

– További parkosítások a településen.
Ha elemezzük a vállalásokat, akkor 

rögtön látható, hogy az elsőbbséget élve-
ző hat tervezett beruházás közül ötöt tel-
jesen, egyet pedig csak tervezési szinten 
tudtunk megvalósítani. Az energetikai 
fejlesztéseket az önkormányzati épülete-
ken nem sikerült megvalósítani pályázati 
forrás hiányában. Azért a kivitelezésnél 
is van részsikerünk, hiszen a hivatal 
épületét több mint egy éve nem gázzal 
fűtjük, hanem pályázaton nyert aprítékos 
kazánnal. Ha megnézzük, és a teljesítés 
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mértékét számokban fejezzük ki, akkor 
ez 85%-os teljesítést jelent.

A hosszú távú tervek közül tizenhét 
vállalásból tizenegyet sikerült realizálni. 
Érdemes végignézni a nem teljesített 
tervek okát, valamint azt, hogy helyette 
mi valósult meg.

1. Kossuth L. utca és főtér felújítási 
munkálatainak elkezdése (ütemezett 
kivitelezéssel). Megszereztük a jogerős 
építési engedélyt és pályázatot adtunk 
be a fejlesztésre. Pályázatunk első el-
utasítása után kifogással éltünk, ami ma 
a legfelsőbb szinten a Miniszterelnöki 
Hivatalban parkol. Az új TOP projekt-
gyűjtésre is adtam be támogatási igényt 
a megyei önkormányzathoz. A beruházás 
igen magas költsége miatt nem enged-
hetjük meg, hogy amíg egy kis esély van, 
figyelmen kívül hagyjuk a kínálkozó 
forrás igénybevételének lehetőségét.

2. Kossuth L. u. 43. (fizikai dolgozók 
telephelye) udvar rendbetétele. Ennek a 
hiányát el kell ismernünk. 

3. Orvosi rendelők és az önkormány-
zati épület akadálymentesítése. Ez 
egyszerűen elmaradt, viszont az újonnan 
kialakított gyógyszertár, már akadály-
mentes bejáróval rendelkezik.

4. Vállalkozás által építendő benzin-
kút támogatása. A vállalkozásnak ma is 
megvan a rendezési terv által adott lehe-
tősége az üzemanyagtöltő megépítésére. 
Ő viszont megvárja az új rendezési terv 
hatályba lépését, mert e kút kiépítése 
előtt a telephely fejlesztést vállalkozása 
szempontjából előbbre sorolja. Nincs rá-
hatása az önkormányzatnak a vállalkozás 
tevékenységére.

5. Óvoda melletti terület hasznosítása. 
Még nem volt rá szükség, viszont lehet, 
hogy pont most jött el az a pillanat, 
amikor a bővítésben gondolkodni kell a 
döntéshozóknak.

6. Járdaépítés a 71-es út északi olda-
lán, a Pacsirta és a Dörgicsei út közötti 
szakaszon. Ezen a szakaszon ugyan nem 
épült meg a járda, viszont a Dörgicsei 
úton egészen a Hóvirág utcáig értünk el 
az új járdával. Az eredetileg tervezett sza-
kasz gyalogosforgalma sincs elfeledve, 
hisz elkészült a Sport utca útépítésének 
tervdokumentációja. A 71-es út mellett 
a hatóság próbálkozásunk ellenére nem 
támogatta a gyalogjárda ötletét.

Úgy érzem ez olyan teljesítmény, amit 
sok önkormányzat megirigyelhet. Azt 

mutatja, hogy ez a testület bátran vállalt 
olyan konkrétumokat, amit ma számon 
is kérhetnek rajta. Balatonakali történe-
tében korábban nem volt ilyen mértékű 
teljesítmény ezt senki sem vitathatja. 
Persze abban sem vagyok biztos, hogy 
korábban volt-e egyáltalán ilyen alapos és 
részletes gazdasági terv, számonkérhető 
konkrétumokkal feltöltve, vagy mint a 
választási ígéretek általában csak általá-
nosságokról, a nyugdíjasok segítségéről, 
a fiatalok támogatásáról és a programok 
fejlesztéséről szóltak.

A négyéves gazdasági program olyan 
terv volt, amit a ciklus legelső időszaká-
ban határozott meg az önkormányzat és 
azt a ciklus alatt nem változtatatta meg. 
Amikor értékeljük a testület munkáját 
és az azt meghatározó mutatószámot, 
akkor figyelembe kell venni azt a pozitív 
teljesítményt is, amit a gazdasági prog-
ram ugyan nem nevezett meg, viszont 
az önkormányzat megvalósított. Hisz a 
ciklus elején pontosan nem tudhatjuk, 
hogy milyen fejlesztési forrásokat fo-
gunk kiharcolni a településnek az adódó 
lehetőségek közül. Ha visszatekintünk 
az elmúlt négy évre, büszkék lehetünk a 
gazdasági programon kívül elért eredmé-
nyeinkre, megvalósított beruházásainkra, 
fejlesztéseinkre is. A következő felsoro-
lás a teljesség igénye nélkül azt mutatja, 
hogy a testület akkor sem lazított, ha a 
gazdasági programban meghatározott 
vállalások nagy részét már teljesítette. 
Keresett új és újabb feladatokat, a tele-
pülés fejlődése érdekében. 

– Teherautót, traktort, önjáró fűnyíró 
traktorokat vásároltunk a fizikai állo-
mánynak, a hatékonyabb munka és a 
dolgozók munkakörülményeinek javítá-
sa céljából.

– Nagyon jutányos áron új buszmegál-
lókat építettünk.

– Újraélesztettük a szabadtéri színpa-
dot, felújítottuk a kiszolgáló épületét.

– Nagymértékű fejlesztéseket valósí-
tottunk meg az önkormányzati strandon 
(parti sétány, zuhanyzók, homokozó 
árnyékolások, sportpályák fejlesztése, 
kölcsönző megszerzése, Gyümölcsöző 
megépítése, csúszda üzemeltetése ön-
kormányzati érdekeltségben).

– Telkek megszerzése az önkor-
mányzat későbbi céljaihoz, valamint a 
vagyon gyarapítása céljából (későbbi 
önkormányzati gazdasági udvar részére, 

építési telkek kialakítására, mezőgazda-
sági területeknek).

– Társadalmi munka bevonásával 
megépítettük az óvoda parkolót.

– A közterületeken mandulafákat tele-
pítettünk.

– Rengeteget dolgoztunk a januárban 
hatályba lépő Rendezési Terv kidol-
gozásával, elkészítettük a csapadékvíz 
elvezetési tanulmánytervet.

– A katolikus egyház templomfelújítási 
pályázatában megelőlegeztük a kezdő 
önrészt.

– Megoldottuk a régi problémát je-
lentő gyógyszertár kérdését, baba-mama 
klubot alakítottunk ki.

Szemléletváltás a finanszírozás terén 
az elmúlt ciklusban, forrásszerzés, 

pályázati sikerek
A 2006–2010 közötti önkormányzati 

ciklus eredményeiről készült polgár-
mesteri beszámoló mellékletéből kiol-
vasott adatok alapján, abban a ciklusban 
7.949.000 Ft pályázati támogatást sikerült 
megszereznie az akkori testületnek. Ez a 
mutatószám már megválasztásunkkor is 
azt jelezte a számunkra, hogy ezen a téren 
vannak a legkomolyabb hiányosságok. A 
vidékfejlesztési lehetőségek akkor érték 
virágkorukat, és Balatonakali, egyetlen 
egy alkalom kivételével, nem pályázott. 
Ha ezen a területen nem teszünk lépése-
ket, akkor ma nem számolhatnék be sike-
rekről. A 2010–2014 önkormányzati cik-
lusban végzett munkánk eredményeként 
több mint 100.000.000,- Ft támogatásról 
kaptunk értesítést. Ez a nagyon nagy 
kontraszt, úgy érzem, a legjobb mutató-
szám arra, hogy kifejezze mi volt annak 
a szemléletváltásnak a tartalma, amiről 
megválasztásunk előtt beszéltünk. Ez a 
szám egyértelműen minősíti a polgár-
mester és a képviselő-testület négyéves 
munkáját. Megmagyarázza azt, hogy mi-
ért kellett személyi cseréket felvállalni a 
ciklus elején, hiszen a sikerekhez kellett 
munkaszervezet is. Nem alkalmaztunk 
külső pályázatíró céget, hanem a négy 
órában programszervezéssel foglalkozó 
kolléganőnket, további négy órában 
foglalkoztattuk pályázatírói munkakör-
ben. Az elért sikerekben komoly része 
van Ihász Csillának, aki ezért elismerést 
érdemel a képviselő-testülettől és a tele-
pülés közösségétől egyaránt.

Melyek is voltak azok a sikerek, ame-
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lyek forráshoz, támogatáshoz juttatták 
Balatonakalit?

Már elszámolt pályázatok:
– 2011. februárban volt az első alak-

lom, amikor lehetőség volt arra, hogy 
forrást szerezzünk terveink megvalósí-
tásához. A Közlekedési Koordinációs 
Központ által kiírt pályázatra adtunk be 
projektet, melyben több közlekedésbiz-
tonsági intézkedésre pályáztunk a 71-es 
úton. A három elem közül a Pacsirta utca 
és a 71-es út kereszteződésében lévő 2,5 
M Ft-os költségű gyalogos átkelőre kap-
tunk 90%-os támogatást. Pályázatunk 
másik két eleme forráshiány miatt került 
elutasításra.

– KEOP 4.2 energetikai pályázat. A 
strandi vizesblokkok melegvíz ellátására 
adtunk be anyagot. A tervezett beruházás 
mindkét vizesblokknál 2–2 napkollekto-
ros rendszer kialakítására teremtette meg 
a szükséges forrás 85%-át, mintegy 1,9 
M Ft mértékben.

– Ősök Parkja kialakításához támoga-
tóval kötöttünk szerződést. Dobos Irma 
asszony, néhai Molnár József özvegye 
2,5 M Ft vissza nem térítendő támoga-
tással járult hozzá a kegyeleti hely és 
kerékpáros pihenő kialakításához.

– Egyes önkormányzati kötelezően 
ellátandó feladatok fejlesztésére a Bel-
ügyminisztérium által kiírt pályázaton 
2,1 M Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk. A támogatásból valósult meg 
a települési kamerarendszer, ami több 
estben volt már a rendőrség segítségére.

– Bio és megújuló energiafelhasználás 
területen pályáztunk a Belügyminiszté-
rium által kiírt pályázaton. A megnyert 
11,1 M Ft támogatást az önkormányzati 
épület fűtésére kialakított aprítékos ka-
zán beépítésére, aprítógép beszerzésre, 
valamint kazánfűtő közmunkás bérére és 
járulékaira tudtuk fordítani.

– Vidékfejlesztési pályázaton az 
önkormányzati épület korábbi olajtar-
tályának régóta üresen tátongó helyére, 
esővízgyűjtő rendszerre pályáztunk. A 
megvalósításhoz 2,6 M Ft támogatást 
nyertünk.

– Rendezvények a helyi térségi össze-
fogásért címmel beadott pályázatunk 1,3 
M Ft támogatást nyert.

Folyamatban lévő megnyert pályá-
zatok:

– „Gyümölcsöző kapcsolatok az 
Éltető Balaton-felvidéken” 4,5 M Ft 

támogatás felhasználásával valósítottuk 
meg a strandkönyvtár és a játszóház új 
épületét. A kis épületben kapott helyet 
egy új üzlethelység is.

– Balatonakali Művelődési Ház fej-
lesztésére 5 M Ft támogatást nyertünk, 
amiből a kemencés kiülőt építettük, 
mozgáskorlátozottak által is használható 
bejáratot alakítunk ki, parkettázzuk a 
kistermet.

– A napokban érkezett meg az a 
kisbusz, amire már oly régen vágyott a 
település. A jármű segítségével igyekszik 
önkormányzatunk segítséget nyújtani a 
településen élő rászorulóknak, továbbá 
igyekszik kiszolgálni a civil szerveződé-
sek igényeit. 10 M Ft támogatást kaptunk 
a beszerzéshez.

– A Művelődési Háznál korsze-
rűsítésre, új szabadtéri közösségi tér 
kialakítására, bejáró út és járda építésre, 
mozgáskorlátozottakat segítő rámpa épí-
tésre, kerítés építésre, hangosító rendszer 
kiépítésre, kamera beszerzésre, új székek 
beszerzésére a Művelődési Házba 24 M 
Ft támogatást nyertünk. A beruházás 
segítségével jövőre ismét tudjuk indítani 
a kertmozit.

– A Balatoni Fejlesztési Tanács pá-
lyázatán 950 e Ft támogatást nyertünk a 
nyári rendezvények lebonyolításához.

Az önkormányzat, civil szervezeteket 
támogatva is pályázott. Több esetben 
vállaltuk át a teljes pályázati menedzs-
menti munkákat az elmúlt ciklusban, 
hisz civil szervezeteink nem rendelkez-
nek munkaszervezettel, sőt alkalmazot-
takkal sem. Így a következő felsorolás 
által tartalmazott pályázati sikerek teljes 
egészében önkormányzati érdemeknek 
könyvelhetőek el.

– Szabadtéri Színpad és Kiállítóterem 
épületének teljes felújítása. A beruházás 
során minden igényt kielégítő öltözőket 
alakítottunk ki a szabadtéri színpad 
kiszolgálásához, valamit mozgáskorláto-
zottak által is megközelíthető vizesblok-
kot építettünk a nézők számára. A pá-
lyázatot a „Balatonakaliért” Támogatási 
Közalapítvány nyújtotta be. A támogatás 
mértéke 4,6 M Ft volt.

– Ugyancsak a közalapítvány égisze 
alatt Szent Iván napi rendezvények forrá-
sára pályáztunk. A közalapítvány kuráto-
ra Barabás Borbála közreműködésével 
700 e Ft támogatást nyertünk.

– Halösvény elnevezésű pályázatunk 

keretében a strand hátsó bejárata és 
a kikötő közötti sétány mellett 10 db 
egyenként 10 m2 nagyságú pihenőpont 
kialakítására nyertünk támogatást. 
Minden ponthoz egy padot és egy sze-
méttárolót helyezünk ki, valamint egy 
információs táblát állítunk fel a balatoni 
halak bemutatására. A megnyert támoga-
tás a közalapítvány pályázatán 3,7 M Ft.

– A sportegyesület sem kerülte el ön-
kormányzatunk figyelmét. A 2012/13-as 
évadra TAO támogatás keretében 900 e 
Ft támogatást nyertünk a Balatonakali 
Sportegyesületnek. Az összegből fűnyí-
rótraktort vettünk, öntözőberendezést 
építettünk ki valamint a kötelező elem-
ként meghatározott egyesületi weblapot 
készítettük el.

– A 2013/14 es évad TAO pályázatán 
kerítésépítésre, gyakorló kapuk beszer-
zésére, korlátfestésre és javításra, labda-
háló beszerzésre, továbbá hangosításra 
2,9 M Ft támogatást nyertünk.

– A 2014/15 évadra beadott pályáza-
tunk, amiben a pálya felületének teljes 
felújítására pályáztunk megkapta a tá-
mogató határozatot. Amint elindítja az 
utalást a támogató szervezet, meg tudjuk 
kezdeni a pálya felújítását. A megítélt 
támogatás mértéke 6,2 M Ft.

A programszervezésért felelős kollé-
ganőnk folyamatosan figyeli a kulturális 
téren kiírt pályázati lehetőségeket is. Az 
elmúlt évek során minden alkalommal 
adott be pályázatot közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra. Ebből 
a támogatásból sikerült megoldanunk 
sok kis fejlesztést. Ilyenek voltak a 
Balatonakalit reklámozó rendezvény 
pavilon, a szabadtéri színpad vasúti ol-
dalánál lévő mobil kerítés, függönyök a 
Művelődési Házban stb. A négy év alatt 
2 M Ft elnyert támogatással segítette a 
település költségvetését.

A jelenlegi képviselő-testület tette 
meg a szükséges lépéseket annak érde-
kében, hogy a korábban is rendelkezésre 
álló, önkormányzatok által is igényelhető 
földalapú támogatást az önkormányzati 
termőföldek után a település megkapja. 
Ilyen jogcímen az elmúlt ciklusban 1.2 
M Ft támogatást nyertünk el.

Több alkalommal pályázott önkor-
mányzatunk a Belügyminisztérium tűzifa 
vásárláshoz forrást biztosító támogatá-
sára. Balatonakaliban sok szociálisan 
segítségre szoruló lakos fűt fával, így 
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nagy segítségünkre volt a BM összesen 
655 e Ft támogatása.

Az önkormányzat hivatali gépezete 
is folyamatosan dolgozik. A pénzügyön 
dolgozó kolléganők feladata, hogy évről-
évre beadják támogatási igényünket az 
idegenforgalmi adó utáni támogatásra. 
Ezen a területen 7,7 M Ft bevételhez 
jutott a település.

A felsorolás minden bizonnyal nem 
teljes, viszont egyértelműen mutatja ezen 
az úton kell haladnia Balatonakalinak, 
ha fejlődni szeretne. A lehetőségeket 
minden hozzánk hasonló településnek ki 
kell használnia, még abban az esetben is, 
ha ez nem teljesen része az adott ciklus 
gazdasági programjának. Lehet, hogy 
a tervezett program néhány elemének 
megvalósítását időben hátrébb tolja, 
ellenben az így megszerzett források 
bevonásával más területeken nagy fejlő-
déseket érhetünk el.

A település élete nem csak gazdasági 
mutatókkal fejezhető ki

Az elmúlt négyéves időszakban a kép-

viselő-testület mindvégig nagy hangsúlyt 
fektetett a testvértelepülési kapcsolatok 
ápolására. 

Több alkalommal vett részt a teljes 
testület a balástyai és kövendi rendezvé-
nyeken egyaránt, ami korábban nem volt 
bevett szokás. 

Mindvégig kiválóan együttműköd-
tünk az összes civil szervezetünkkel, 
azokat komoly anyagi forrásokkal tá-
mogattuk. 2011-től az éves programok 
egyeztetésén minden civil szervezetnek, 
vállalkozásnak és magánszemélynek 
megadjuk a beleszólás lehetőségét a 
rendezvények alakításába. 2010-től nem 
csupán a település legidősebb lakóit, 
hanem az újszülötteket is köszöntjük. 
A gyermekes családokat iskolakezdési 
támogatással segítjük, az általános 
iskolások bérletköltségeit átvállaljuk. A 
közösségi rendezvényeken folyamatosan 
jelen vagyunk. 

Az elmúlt négy év alatt új adó beve-
zetésével, adóemeléssel nem sújtottuk 
a település lakóit. Összegzésként meg-
állapítható, hogy intézkedéseinkkel az 

itt lakók és nyaralók életminőségének 
javításán dolgoztunk.

Beszámolóm végén köszönetet mon-
dok minden képviselőtársamnak, akik 
mindvégig segítségemre voltak, a szá-
momra új kihívást jelentő polgármesteri 
munkámban támogattak. Közös erővel 
sikerült olyan döntéseket hoznunk, me-
lyek hosszú távon Balatonakali gyarapo-
dását szolgálják. Köszönettel tartozom 
az önkormányzati állomány azon munka-
vállalóinak, akik megértették változtatási 
szándékunkat és a sok pozitív változás-
nak ők maguk is részesei voltak. Kö-
szönöm a ma már közös önkormányzati 
hivatalként működő munkaszervezetünk 
vezetőjének, valamint dolgozóinak, hogy 
az önkormányzati akaratot a legjobb tu-
dásuk szerint kiszolgálták. Végezetül, de 
egyáltalán nem utolsó sorban köszönöm 
Balatonakali választópolgárainak, hogy 
bizalmat adtak nekem, mint polgármes-
ternek, valamint képviselő-társaimnak. 
Nagyon remélem, hogy bizalmukat az 
elmúlt négy év alatt megszolgáltuk!

Koncz Imre polgármester

BEMUTATJUK…
Az Akali Hírek – közeledvén a helyi politika egyik fontos mérföldköve, a választás –, októberi számában megjelenési, bemu-

tatkozási lehetőséget biztosít valamennyi helyi jelöltnek. A jelöltek anyagaikat közvetlen a szerkesztőségnek küldték meg 
elektronikus formában egy darab fényképpel, azok változtatás nélkül jelennek meg, így a tartalmukért felelősséget nem 
tudunk vállalni. A megjelentetés sorrendjének a Helyi Választási Iroda tájékoztatóját tekintettük mérvadónak.

Szerkesztőség

Koncz Imre polgármesterjelölt

2010-ben Balatonakali választói 
polgármesterként szavaztak bizalmat 
számomra, amit legjobb tudásom szerint, 
sok munkával igyekeztem megszolgálni. 
Szemléletbeli változást ígértem a források 
megszerzésének terén, aminek becsület-
tel tettem eleget. A 2006–2010-ig terjedő 
önkormányzati ciklus alatt megnyert 8 
millió forintos pályázati támogatáshoz 
képest, polgármesterségem alatt 100 mil-

lió forint feletti pályázati forrást szerez-
tünk. A pénzeszközök megszerzésében 
kivétel nélkül aktív részt vállaltam.

Az elnyert pályázati pénzekből 
gyalogátkelő kialakítást, közösségi szín-
tereink soha nem látott mértékű fejlesz-
tését, programszervezés fellendítését, 
focipálya fejlesztést, idegenforgalmi 
és strandfejlesztést, kisbusz beszerzést 
hajtottunk végre. Ezen felül buszmeg-
állókat, óvodaparkolót, közparkot épí-
tettünk, járdákat újítottunk fel, a teljes 
közvilágítást korszerűsítettük, rengeteg 
ingatlan megszerzésével gyarapítottuk 
a közvagyont, fejlesztettük az óvodát, 
életre keltettük a szabadtéri színpadot, 
gyógyszertárat, baba-mama klubot 
hoztunk létre. Megválasztásom esetén 
az elmúlt négy év lendületével, több 
tapasztalattal és tudással, a folyamatban 
lévő ügyek mellett a következő tervek 
megvalósításán fogok dolgozni.

Forráspark megvalósítása, ami teljes 

játszóteret foglal magába. Az orvosi 
rendelők felújítása, burkolatcserével, 
akadálymentes bejárattal. Keresni fo-
gom a jelenlegi hivatal és fizikai udvar 
hasznosításának legészszerűbb formáját. 
Támogatom az óvoda hosszú távú jövő-
jét, annak szükség szerinti fejlesztését. 
Elkezdem az önkormányzat új gazdasági 
udvarának, épületének tervezését, for-
rásszerzés esetén annak áttelepítését. A 
korábban megtervezett forgalomlassítót 
megépíttetem. Folytatjuk a sportpálya 
további fejlesztését a TAO pályázat 
segítségével. Támogatom az amúgy jól 
működő, naprakész honlapunk tovább-
fejlesztését, a már megtervezett Sport 
utca kialakítását. Szociális bérlakás 
létrehozását, amennyiben megkapjuk 
a régi állomás épületét. Folytatnám a 
mandulatelepítést, tovább harcolnék az 
erre alkalmas területek megszerzéséért. 
A tőlem már megszokott formában to-
vább támogatom civil szervezeteinket, 
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az ifjúsági kezdeményezéseket, a nyug-
díjasklub munkáját.

Ahhoz, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan, sikeresen tudjuk fejleszteni 
Balatonakalit, egy irányba húzó aktív 
képviselő-testületre van szükségem. Te-
lepülésünk jövőjét, határozottan azokkal 
a képviselőkkel látom biztosítottnak, 
akik az elmúlt négy évben már bizo-
nyították rátermettségüket, ezért kérem, 
szavazzanak Czaun Zsolt, Horváth Anett, 
Palásthy Julianna, Tóth László képvise-
lőjelöltekre!

k
Csönge Ferenc polgármester- 

és képviselőjelölt

Tisztelt Balatonakali Választók! Csön-
ge Ferenc ötvennyolc éves, vendéglátós-
kereskedő vagyok. Szeretnék röviden 
bemutatkozni és tájékoztatni Önöket 
és a Balatonakali jövőjével kapcsolatos 
elképzeléseimről.

Középiskolás koromtól kötődöm a 
Balatonhoz. Keszthelyen a vendéglátó 
szakközépiskolában tanultam a szakmát, 
ahol a kiváló oktatók a közösségért vég-
zett munka fontosságát is megtanították 
nekünk. A vendéglátás sokféle területén 
dolgoztam több mint húsz évet, majd 
horgászcikk és vízijármű kereskedésbe 
kezdtem és mindezek mellett elvégez-
tem a szükséges tanfolyamokat, hogy 
pirotechnikával is foglalkozhassak. 

Feleségemmel, Csöngéné Nyaras Évá-
val harminckettő éve vagyunk házasok. 
Péter fiunk huszonkilenc éves. Viktória 
lányom harmincnégy éves, és az unokám 
Leila édesanyja.

Közel húsz éve élek Balatonakaliban. 
Az itt töltött évek alatt megismertem a 
falu és az itt élők minden napját, öröme-
it, problémáit. Minden helyi közösségi 
megmozdulásban aktívan részt veszek, 
több rendezvénynek szervezője is va-
gyok. Kezdettől fogva részt veszek a 
helyi horgászegyesület életében. 

Több balatonakali ismerősöm, ba-
rátom biztatására úgy döntöttem, hogy 
indulok az október 12-i polgármester és 
önkormányzati képviselő választáson. 
Köszönöm a jelölésemet lehetővé tevő 
nagyszámú támogatói aláírást. 

Megválasztásom esetén társadalmi 
megbízatású polgármester szeretnék len-
ni. A főállású polgármesteri fizetéshez 
képest ez jelentős költségmegtakarítást 
jelentene a falunak. 

Szeretném ezt a megtakarítást a 
Balatonakaliban élő hátrányos helyzetű 
emberek segítésére fordítani. Elkép-
zeléseim között kiemelten szerepel az 
idős emberek és hátrányos helyzetűek 
sorsának javítása. Támogatni kívánom 
a házi beteggondozás, a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás programjának szín-
vonalas kidolgozását. Az itt élő családok 
településünkön tudjanak boldogulni több 
munkahelyre lenne szükség. Balatonakali 
adottságai elsősorban a turizmus fejlesz-
tését teszik lehetővé, de kapcsolataimat 
hasznosítva lehetőséget látok a távmunka 
végzésének megszervezésére is. Támo-
gatni kívánom a fiatalok első lakáshoz 
jutását. Kérem, október 12-én éljenek ál-
lampolgári jogukkal, jöjjenek el szavazni 
és tiszteljenek meg bizalmukkal!

k
Szabóné Werl Gabriella Éva 

polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok! Balaton-
akali lakói! Szeretném megköszönni a 
polgármesteri ajánlószelvény aláírását, 
amellyel megtiszteltek engem, és ennek 
köszönhetően Balatonakali polgármes-
terjelöltje lettem.

Köszönöm a sok segítséget, a biztatást, 
és legfőképpen a bizalmat, amely felém 
irányult.

1970-ben születtem Budapesten. Itt 
jártam általános iskolába, majd a Szé-
chenyi kereskedelmi szakközép és szak-
iskolában folytattam a tanulmányaimat. 

Utána elvégeztem egy pénztárosi iskolát, 
munka mellett. A Corso cipőkereskedel-
mi vállalatnál dolgoztam, mint eladó, a 
későbbiekben pedig a vállalat pénzügyi 
osztályán. Gyes mellett elvégeztem az 
ECDL tanfolyamot, majd 2006-ban 
parkgondozó és fenntartó tanfolyamot 
végeztem Balatonfüreden.

Gyerekkorom óta járok Balatonakaliba. 
1989-ben költöztem ide, és itt alapítottam 
családot. 

Férjem 1970 óta él Balatonakaliban, 
26 évig a XXII. Kerületi gyerektábor 
gondnokaként, majd a Holiday Camping 
alkalmazottjaként dolgozott.

2 gyermekünk van 24 és 21 évesek. 
Idén megszületett első kis unokám, ezért 
átélhetem a boldog nagymamák örömét. 

Gyermekeink közül Szilveszter, a 
Pannon Egyetem Georgikon karának 
harmadéves környezetgazdálkodási ag-
rármérnöki kar hallgatója.

Lányunk, Kinga, a 3 hónapos kislányá-
val éli át az anyaság boldog pillanatait.

A későbbiekben bővebben fogom tá-
jékoztatni a lakosságot elképzeléseimről, 
terveimről.

Megválasztásom esetén Balatonakali 
lakosságának érdekeit szem előtt tartva 
kívánok munkálkodni. Ehhez kérem az 
Önök támogatását!

k
Tóth László képviselőjelölt

Kedves Akali lakosok! Újra választás 
elé kerültünk. Fő kérdés: folytatjuk-e 
együtt a lendületes és látványos fejlődé-
seket, az egyre színesedő programokat, 
és falunk történelmében eddig példa 
nélküli pályázati sikereket, vagy bizony-
talan változásokat kezdeményezünk?

Magamról, röviden: Tóth László 
vagyok. Jelenleg önkormányzatunkban 
az alpolgármesteri tisztséget töltöm 
be. Az előző választáskor a következő 
főbb útirányt neveztem meg: közösségi 
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összetartozásunk – szezonon kívüli 
programokkal történő – megerősítését, 
gyermekeink közösségi szellemre ne-
velését és a lakosság, valamint a civil 
szervezetek bevonását a főbb dönté-
seinknél. Úgy gondolom, az említett 
célokat önkormányzatunknak sikerült 
maradéktalanul teljesítenie. Kis falunk-
ban, számos tömeges, érdeklődést keltő 
rendezvényt bonyolítottunk le az őszi, 
téli és tavaszi időszakban, melyeknek 
aktív résztvevője és anyagi támogatója 
voltam. Rendezvény-programunkat falu- 
beli segítő magánszemélyek és civil 
szervezetek bevonásával, lakósági fórum 
keretén belül alakítottuk ki. 

Az ifjúsági összetartozást, nyári 
napközis táborok szervezésével, vala-
mint családi és gyermekprogramokkal 
segítettük. A táboraink másik fő célja, 
az idegenforgalmi szezonban dolgozó 
szülők gyermekeinek felügyelete volt. 
A jó szervezésnek köszönhetően, gyer-
mekeink nem csak idejüket töltötték, 
hanem hasznos tudással is térhettek 
haza. Többek között kézműves, néptánc 
és horgász alapismereteket szereztek. A 
program sikerességének egyik mutatója, 
hogy a Balatonszepezdi Népfőiskolán, 
művelődésszervezőnk a tábor műkö-
déséről tartott előadást több település 
aktivistájának. A kezdeményezésnek 
köszönhetően, falunk felcseperedő gyer-
mekei Ifjúsági klubot alakítottak, ahol 
közös időtöltéssel (gyakran közhasznú 
munkával) erősítik a helyi fiatalok ösz-
szetartozását.

Négy évvel ezelőtti céljaim mellett 
kérést is intéztem Önök irányába. 
Kértem, hogy olyan önkormányzati 
csoportra szavazzanak, akik egységben, 
széthúzás nélkül tudnak tevékenykedni 
Balatonakaliért. 

Nyugodt szívvel állíthatom, IGEN, jól 
választottak! Ezért bátran kijelenthetem, 
a mi sikereink az Önök érdeme! Köszö-
net érte!

Kérem, a jelenlegi választáskor is 
támogassanak minket, hiszen az elmúlt 
négy évben bebizonyítottuk, hogy ez az 
öt ember (Koncz Imre polgármester, Dr. 
Palásthy Julianna, Horváth Anett, Czaun 
Zsolt és Tóth László képviselők), tud 
termékenyen együtt dolgozni, közös-
ségünkért és falunk továbbfejlődéséért 
küzdeni! Előre is köszönöm!

k

Dr. Palásthy Julianna Veronika 
képviselőjelölt

Bár – mintegy 16 éve, – nyaralóként 
ismertem meg a községet, jogászi mun-
kámmal már hamar bekerültem a község, 
az Önkormányzat és a Balatonakali 
Üdülőtulajdonosok jogvitáiba, problé-
máiba. A Balatontourist (későbbi SCD 
Holding Rt) ellen indítottam ún. próba-
pert, közreműködtem a minden oldalnak 
elfogadható egyezség létrehozásában. 
Képviselőként ezekkel az ismeretekkel 
hasznára tudtam lenni a közösségnek az 
elmúlt 4 évben is. Rendíthetetlen vagyok 
a lakosság és a nyaralók érdekeinek kép-
viseletében és védelmében mind a mai 
napig. A naturista kemping felszámolása 
körüli anomália miatt csakúgy, mint a 
felmerülő szerződéses kötelmek okán, 
folyamatosan van alkalmam ügyvédi 
hivatásomnál fogva segíteni, úgy, hogy 
társadalmi munkámmal milliós nagy-
ságrendű költségtől kíméltem meg az 
elmúlt években az Önkormányzatot. Az 
Önkormányzat vagyongyarapodását is 
segíthettem szerződések elkészítésével, 
és a civil szervezeteknek a jogszabályi 
változások folytán előírt kötelező válto-
zásokkal kapcsolatos okiratkészítésében 
is jelentős szerepet vállaltam.

Mindezeket a feladatokat a képviselői 
teendőkön túl végeztem, ahogyan a tes-
tület többi tagja is többletmunkával járult 
hozzá a közszolgálatához. Fáradságot 
és időt nem kímélve szándékomban áll 
a jövőben is, – amennyiben méltónak 
tartanak rá, – képviselőként tevékeny-
kedni, hiszen a munkámra szükség van, 
úgy érzem. A célok megvalósítására 
most a folytonosság biztosításával, azaz 
hivatalban lévő összekovácsolódott 
testület (Koncz Imre polgármester, Tóth 
László alpolgármester, Czaun Zsolt, 
Horváth Anett képviselők) megtartásával 
legnagyobb az esély, ezért kérem, hogy 
támogassanak továbbra is minket. A 

magam által kitűzött célok közül (civil 
szervezetek, helyi és távolabbi vállalko-
zók közötti kapcsolatépítés, a gyermekek 
mellett az időskorúakkal való fokozott 
törődés), meg azon kívül is sok még a 
tennivaló. Vallom, az építő kritika jót tesz 
a testületi munkának, ezért szükséges 
az ilyen véleményeket is meghallgatni, 
illetve azoknak hangot adni.

Tapasztalom, hogy a kapcsolatom 
egyre mélyül Balatonakalival, és annak 
már jól ismert és esetleg általam még ke-
vésbé ismert lakosaival. Ez azt is jelenti, 
hogy megismerve problémáikat, többet 
tudok Önökért tenni. A község – úgy 
érzem – otthonommá vált, a bizalmat 
eddig is köszönöm, igyekszem megtar-
tani, megszolgálni. A varázslatos erdélyi 
kirándulások ajándékok életemben, 
csakúgy, mint a közösségi programok, 
ahol igyekszem mindig aktívan részt 
venni. Örvendetes lenne, ha a szándé-
kom az Önök akaratával találkozna, és 
folytathatnánk a megkezdett munkát 
még magasabb színvonalon.

k
Ujházy Béla képviselőjelölt

Ujházy Béla vagyok, 1956. október 
5-én születtem Várpalotán. 1981-ben 
költöztem Balatonakaliban, két felnőtt 
gyermekem van.

Feleségem, akivel 33 éve vagyunk 
házasok helyi születésű a balatonfüredi 
korházban dolgozik. Én a kezdetektől a 
helyi ÁFÉSZ boltban dolgoztam, több 
mint 20 évig. Majd egy kis kitérő után 
2005 áprilisában nyertem felvételt az 
önkormányzati hivatalhoz, mint falu-
gondnok. Hat év elmúltával, amikor is 
hatalomváltás történt az új polgármester 
leváltott, mondván nem vagyok megfe-
lelő erre a posztra. De az élet megcáfolta 
ezt a döntését is. Természetesen ez nem 
az én véleményem. Gondolom itt és 
most mindenféle ígéretekkel kellene 
elhalmoznom önöket. Néhány gondolat 
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a teljesség igénye nélkül tiszta átlátható 
önkormányzat, a választópolgárok 
felnőttként kezelése, és rengetek infor-
máció közlése. Beleszólási lehetőség 
a nagyobb volumenű beruházásokba. 
Tisztelt választópolgárok, a döntés az 
önök kezében van, ha úgy látják, hogy 
felnőttünk a feladathoz, kérem, tisztel-
jenek meg bizalmukkal és segítsenek 
nekem és képviselőjelölt társamnak, 
Csönge Ferencnek, hogy szembe tud-
junk szállni a mostani bólogatójánosok 
hadával, én bízom benne, hogy helyesen 
fognak dönteni!

k
Horváth Anett képviselőjelölt

Horváth Anettnek hívnak. Amikor 4 
évvel ezelőtt indultam a választásokon, 
sok célirányt felvetettünk, ahol ten-
nünk kellene Balatonakali fejlődéséért. 
Ezek közé tartozott a forgalomlassítás, 
védőnői külön helyiség kialakítása, 
programszervezés, épületek felújítása, 
strandfejlesztés.

Abban mindannyian, akik képvise-
lők lettünk, egyetértettünk, hogy csak 
együtt lehet dolgozni, egy irányban kell 
haladnunk. Ahogy múltak a hónapok, 
elkezdődött a munka, egyik célkitűzés 
megvalósulása után jött a következő, 
közben rengeteget tanultunk a törvényi 
előírásokról, építészeti előírásokról, ha-
tóságok működéséről, engedélyeztetési 
eljárásokról. Belekezdtünk a rendezési 
terv felülvizsgálatába, bekértük a la-
kossági igényeket, mindent egyenként 
átnéztünk, hogy a teljesség igényével, a 
megvalósítható kérelmeket bevegyünk, 
mert ez a terv meghatározó lesz a falu 
szempontjából évekre előre vetítve. A 
rendezési terv jelenlegi fázisa már a 
végét jelenti, hamarosan lezárhatjuk.

Közben elkészítettem a teljes 
Balatonakali honlap német változatát, 
minden információval, ami sajnos a hon-

lap szolgáltatójának hibájából a mai na-
pig nem került a nyilvánosság elé, pedig 
azóta már frissítve és új menüpontokkal 
is gazdagodott. Terveim szerint az angol 
változat is elkészülne a télen, ha kell a 
szolgáltatói szerződés felmondásával és 
új partner keresésével.

A Balatonakali focicsapatnak két 
nyertes pályázatot írtam, egyik a tavasz-
szal megvalósult kerítéscserét, korlátfel-
újítást, valamint a hangosítást, focikapu 
vásárlását tartalmazta, ez több mint 
2 millió Ft támogatást jelentett. Most 
tavasszal egy másik pályázatom nyert, 
ami a füves terület teljes felújítását, 
füvesítését tartalmazza, ez kb. 6 millió 
Ft-os pályázat volt. Így az újonnan épült 
boltkomplexum szomszédságában is 
rendezett területet kaptunk. A jövőben is 
folytatnám a pályázatok figyelését, meg-
írását, ha alkalom akad, nem csak a focira 
vonatkozóan, hanem szabadidősportokra 
is kiterjeszteném. Nem mondtam még le 
arról, hogy egy szabadtéri „tornaterem” 
legyen Akaliban, ami mindenki számára 
elérhető.

Az általam, általunk megvalósult fej-
lesztések közös gondolatok útján, közös 
munkával valósultak meg, amihez kellett 
minden egyes jelenlegi képviselő és a 
polgármester munkája, ötlete, tudása, 
nem egyszer fizikai ereje, így azt kérném 
Önöktől, hogy a jelenlegi képviselő 
testület minden tagját, Czaun Zsoltot, 
dr. Palásthy Juliannát, Tóth Lászlót, 
személyemet és a polgármestert Koncz 
Imrét támogassák a választásokon, hogy 
a további 4 évben is ilyen lendülettel 
dolgozhassunk.

k
Czaun Zsolt Gábor képviselőjelölt 

A 2010–2014-ig tartó önkormányzati 
ciklusban nagy változások zajlottak 
községünkben. Az elmúlt négy év 
képviselőjeként a falut érintő műszaki 
beruházásoknál, kivitelezéseknél vállal-
tam aktív szerepet, mivel munkámból 

adódóan ezekben a feladatokban tudtam 
leginkább segíteni településünk fejlődé-
sét, gyarapodását.

Ezek a következők voltak. Buszmeg-
állók kivitelezéséhez felkutattam a leg-
kedvezőbb árajánlatot. Közreműködtem 
az óvoda előtti parkoló kialakításában, 
társadalmi munka megszervezésében. A 
focipálya melletti önkormányzati telken 
kútfúrás, szivattyúbekötés megvalósu-
lását tettem lehetővé. Szorgalmaztam 
a fizikai állomány részére traktor és 
kisteherautó vásárlást. Strandi vasúti 
átjáró biztonságossá tétele érdekében 
saját anyagi forrásból villanyoszlopot 
állítottam be, felszereltem a szükséges 
lámpatestet. Kezdeményeztem az ön-
kormányzat energiapiacra való kijutását, 
ezáltal a falu számára jelentős megtaka-
rítást nyertünk. Részt vettem a község 
területén elhelyezett térfigyelő kamerák 
létesítésében. Kossuth szoborhoz meg-
szereztem, beállítottam a szükséges 
dísz-kandelábert. Szabadtéri színpad 
villamosenergia ellátását hivatalossá tet-
tem. Ugyanitt két oszlop beszerzésével, 
megoldódott a horgásztanya udvarának 
megvilágítása is. Művelődési ház ud-
varán áthelyeztem az oszlopot, melyre 
egy kapcsolható lámpatestet szereltem. 
A közvilágítás fejlesztése céljából több 
mint 100 db új energiatakarékos világító-
test felszerelését szerveztem meg, nagy-
mértékű társadalmi szerepvállalással.

Az önkormányzat vagyonának 
növelése érdekében szorgalmaztam 
területek, építési telkek megvásárlását. 
A községi összefogás reményében kép-
viselő-társaimmal évente megszervezem 
Akaliban a disznóvágást. Részt veszek a 
testvértelepülési kapcsolatok ápolásában, 
Akali Böllércsapat megszervezésében. 
Minden jelentősebb községünket érin-
tő beruházást külön odafigyeléssel és 
társadalmi munkámmal is támogatom: 
Gyümölcsöző, Horgásztanya, sportpálya, 
művelődési ház stb.

A következő önkormányzati ciklusban 
az előző négy évhez hasonlóan aktívan 
szeretnék részt venni. Fontosnak tartom a 
kisgyerekes családok községünkben való 
megmaradását, ezért kiállok az óvodafej-
lesztésre irányuló ésszerű ötletek mellett. 
A további fejlődés érdekében kérem, 
hogy mellettem támogassák Koncz Imre 
polgármesterjelöltet, valamint Horváth 
Anett, Palásthy Julianna, Tóth László 
képviselőjelölteket! 
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BEMUTATKOZÓ FÓRUM
A 2014. október 12-én sorra kerülő önkormányzati képviselő/polgármester választás kampányában valamennyi induló jelölt 

számára egyenlő feltételekkel lehetőséget biztosítunk a lakosság, a választópolgárok előtti bemutatkozásra, a programjuk, terveik 
ismertetésére.

Ezt a bemutatkozó fórumot 2014. október 6-án, hétfőn 18 órai kezdettel rendezzük meg a Művelődési Házban (Balatonakali, 
Petőfi u. 2.).

A fórum menete: 
1. A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása (maximum 5 perc).
2. Lakossági kérdések a képviselőjelöltekhez – azonnali válaszadással –, minden egyes bemutatkozás után.
3. Lakossági észrevételek az elhangzottakhoz.
4. Zárszó. 

Rendkívüli idõjárás Balatonakaliban

A szeptember elején esett rendkívüli 
mennyiségű csapadék sok kárt tett 
Balatonakali Község lakosainak ingat-
lanjaiban, a bel- és külterületi útjaiban. 
Az itt élő idős emberek sem emlékeznek 
ekkora károkat okozó csapadékra.

Már a CBA áruház építésekor kitisz-
títtattuk a 71-es út alatti víz-átereszeket, 
a patak felé vezető árkokat, hogy na-
gyobb mennyiségű csapadék is el tudjon 
folyni egy-egy esőzés alkalmával. Az 
áruház építésénél ugyancsak kiépítették 
a szükséges elvezetőket, árkokat saját 
költségükön.

Az augusztusi és a szeptember eleji 
rengeteg csapadék telítette a talajt 

esővízzel. Már ez is veszélyeztette a 
Gyöngyvirág utca több lakójának ingat-
lanát, akadályozta a strand működését.

Szeptember 14-én, vasárnap, eddig 
talán soha nem látott mennyiségű eső 
zúdult Akalira és környékére. Az eső 
elállta után még két-három órával is folyt 
a víz az utakon, a földeken, a szőlőkön 
keresztül a lakóházakra. Olyan házakban 
is kárt okozott, ahova soha nem szokott 
befolyni az esővíz; tönkretéve az alsó 
szinteket, és az ott tárolt holmit.

Tönkretette a víz az újonnan épült 
Dörgicsei út padkáját és a vízelvezető 
árkot a lakosok erőfeszítése ellenére is.

A víz elárasztotta az Ősök parkját, 
itt beszakadt a burkolat és megdőlt a 
kereszt, súlyos anyagi kárt is okozva.

Elöntötte a víz a Hokuli éttermet és 
környékét, a nyugati üdülőterület mé-
lyebben fekvő területeit.

A belső területeken kívül súlyos kárt 
okozott a lezúduló víz a külterületi „he-
gyi” utakban. A víz leszáguldva az utakon 
és a szőlőkön keresztül elsodort mindent. 
Az utak sok helyen járhatatlanná váltak.

A 71-es főúton is több helyen átcsapott 
a víz, megrongálta a kerékpárutat is, egy 
helyen alámosta, be is szakította.

A Pántlika-pusztánál is beszakadt az 
aszfaltút.

A rendkívüli csapadék okozta kár 
helyreállítását az Önkormányzat meg-
kezdte. 

Balatonakali község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 165/2014. 
(VIII. 27.) határozatával a külterületi 
utak rendbetételére, karbantartására 1,5 
millió forint keretösszeget különített el 
a költségvetése tartalék kerete terhére. 
Ez az összeg önmagában csak a haladék-
talanul szükséges út helyreállításokra, 
kárelhárításra elég.

Folyik közben a 71-es főút alatti vízel-
vezetés terveztetése, engedélyeztetése.

Beszereztünk a csapadékvíz kárel-
hárításra 1 db Honda WB 20 motoros 
szivattyút a szükséges tartozékokkal.

A Képviselő-testület a következő 
ülésén tárgyalja a Gyöngyvirág–Hóvirág 
utcák kritikus szakaszára beadott Strabag 
– 1,6 MFt + ÁFA-s – padkaépítési 
árajánlatot, melynek megépítésével re-
mélhetőleg megoldódik az itteni lakosok 
problémája is.

Mindezt csak saját forrásból, önerővel 
tudtuk megcsináltatni, megvalósítani, 
mert a vis maior támogatás felhasz-
nálásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. § (8) 
bekezdése alapján „Nem támogathatók 
azon kérelmek, amelyeknél a védekezé-
si, katasztrófavédelmi szúnyoggyérítési 
költségek biztosítása és a jelzett károk 
helyreállítása a helyi önkormányzattól 
a rendelkezésére álló források alapján 
elvárható.”

Mészáros Géza–Dr. Szabó Sándor
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KÖZÖSSÉGI JUTALMAZÁSOK
A turisztikai szezon kínálta szórakoz-

tató programok mellett augusztus 20-án 
a helyi nyilvánosság erejével a Polgár-
mesteri Hivatal teraszán az új kenyér 
ünnepére gyűltünk össze. A történelmi 
áttekintés és egyházi képviselők szavai 
tartalommal töltötték meg a megemléke-
zés perceit. 

Ki ne feledkezne meg arról, hogy 
nap, mint nap megköszönje mindennapi 
kenyerét? Gondos Gábor református lel-
kész szavai emlékeztették a hallgatóságot 
a hétköznapok természetessége mögött 
lapuló életre, mindenségre, értékre. 
Gondolatébresztője sokáig visszacseng 
füleinkben.

A program további részében a fiata-
lok kerültek előtérbe, mint oly sokszor, 
hiszen a jövő nemzedéke településünk 
éltető ereje. Minden évben ezen a napon 
díjakat adunk át az arra érdemesnek 
gondoltaknak. Ki ne értene egyet Törő 
Balázs helytörténeti munkásságának, kö-
zösségi szerepének kiemelésével. Koncz 
Imre polgármester, Balázs közalapítvá-
nyi elnöki tisztje mellett kiemelte más 
közösségi megmozdulásit is, úgy, mint 
ünnepi megemlékezések szónoka vagy 
műsorának szereplője, aktív sporttevé-
kenysége, helytörténeti munkái, legutób-
bi kiemelkedő helytörténeti táborvezetői 
tevékenysége. Csak néhány nagyobb 
érdem a teljesség igénye nélkül. Balázs 
az ősz folyamán jutalomutazáson vehet 
majd részt, csakúgy, mint az Ifjúsági 
Klub tagjai. Ők közösségi munkájukért, 
szervezéseikért, a helyi rendezvények 
állandó résztvevőiként, valamint társa-
dalmi munkáikért kerültek ezen a napon 
a pódiumra. Ahogy megvalósítanak 
egy-egy sportrendezvényt, Erős Ember 
versenyt, vagy Mozdulj Balaton! ese-
ménysort, elismerendő.

I. Cs.
k

LIBASüTÉSSEL AVATTÁK 
A FALUKEMENCÉT

Új közösségi létesítménnyel, a mű-
velődési ház udvarán kialakított fedett 
kiülővel és alatta egy „falukemencével” 
gyarapodott a község.

A szombati ünnepélyes használatba 
vételen Koncz Imre polgármester kö-
szöntötte a település lakóit. 

Köszönetet mondott a pályázati támo-
gatással készült építmény tervezőjének, 
Tombor Balázsnak, a kivitelezőnek, 
Szabadi Károlynak és a kemencét építő 
Gaál Ferencnek. 

A létesítmény az itt élő közösség 
– beleértve az állandó lakosokat, üdü-
lőtulajdonosokat, nyaraló vendégeket –, 
igényeit fogja szolgálni. 

Gasztronómiai rendezvényeket fogunk 
szervezni, kenyeret, néha pedig, mint 
ma, libát fogunk sütni a kemencében, 
néha pedig csak leülünk az árnyékba, 
hogy beszélgessünk egy kis jó akali bor 
mellett. 

Mint elmondta, a beruházásnak ez a 
része lezárult, de folytatódik a művelő-
dési ház udvarának, belső részének kor-
szerűsítése, új funkciókkal bővítése. A 
költségeket 24 millió forintos pályázati 
támogatásból finanszírozzák. Szólt arról 
is, hogy ez a projekt csak egy azok közül, 
amik az elmúlt években önkormányzat, 
vállalkozói vagy éppen állami beruhá-
zásban a falut gazdagították. 

Egyedül az önkormányzat mintegy 
százmillió forint pályázati támogatást 
kapott és használt fel ezekre a munkákra. 
De ide sorolta a magánberuházásban 
elkészült üzletközpontot és az Akalit Vá-
szollyal összekötő út megújítását is. Az 
önkormányzati pályázatok kapcsán szólt 
arról is, hogy nem költenek milliókat 
külső pályázatíró cégekre, maguk készí-
tik elő, bonyolítják le a projekteket. Név 
szerint is köszönetet Ihász Csillának, 
aki a programszervezői munka mellett 
a pályázatok írásában is jelentős munkát 
végez.

A kemenceavató kapcsán tartották 
meg az AkaLiba főzőversenyt, amivel 
céljuk, hogy a kakas mellett a libák is 
elfoglalhassák megérdemelt helyüket 
a község gasztronómiai kultúrájában. 
A versenyen 13 csapat indult. A főbb 
alapanyagokat, libákat, kakasokat az ön-
kormányzat biztosította, amiért az volt a 
feltétel, hogy az elkészült ételt meg kel-
lett osztani a közönséggel. A Meilinger 
Gézáné, Kurucz Istvánné és Szabadi 
Károly alkotta zsűri három arany és tíz 
ezüst érmet osztott ki. 

Arannyal díjazták dr. Cseke Péter csa-
patának töltött libáját, a Szakács Zoltán 
vezetésével főző Tüzes Liba csapat a 

Fafül gombás sült liba majonézes bur-
gonya salátával nevű étellel és a képvi-
selő-testület tagjaiból álló Akali ludasok 
csapata egy részeges libával. A verseny 
mellett az önkormányzat még külön is 
süttetett libákat az új kemencében, hogy 
mindenkinek jusson a finomságokból.

Győrffy Árpád
k

HORGÁSZEGyESüLETüNK 
SZÁKJÁBÓL

Az ősz a horgászat idénye, ezt a helyi 
horgászegyesület sem hagyja figyelmen 
kívül. A közelmúltban két alkalommal 
szervezett horgásztalálkozókat, melyek 
eredményeit az egyesület elnökének, 
Sárközi Istvánnak a tollából osszuk meg 
most olvasóinkkal.

Búcsúi horgászversenyünk eredmé-
nyei:

Az összes indulók száma: 33 fő volt, 
ebből senior kategóriában 17 fő, az 
utánpótlás kategóriában 3 fő, valamint 
13 fő felnőtt versenyzőként mérette meg 
magát. 11 órától a szakadó eső ellenére 
mindenki kitartóan horgászott, amelynek 
meg is lett az eredménye. 

Sajnos mindenki jól átázott, ezért 
12:30 kor le is fújtuk a versenyt. Az így 
született eredmények:

Utánpótlás: 1. Duna Dominik 560 
g, 2. Czaun Benjamin 510 g, 3. Tóth 
Levente 230 g.

Senior: 1.Papp Béla 2500 g, 2. Bartók 
András 2080 g, 3. Part András 1830 g.

Felnőtt: 1. Czaun Zsolt 5680 g, 2. 
Meilinger Róbert 1450 g, 3. Tóth Krisz-
tián 700 g.

A szeptember 20-i Süllőfogó Horgász-
találkozó eredményei:

A verseny 22 horgász részvételével 
zajlott. Helyezettek: 1. Budaházi Zoltán 
3 süllő és egy balin összsúly: 4030 g. 2. 
Matlák Péter 3 süllő és egy angolna össz-
súly: 3620g. 3. Horváth Aladár: 2550 g. 
4. Tóth Pál: 2210 g. 5. Eczet István:1660 
g. 6. Pataki István:1610 g. 7. Vári Kovács 
Gábor: 1300 g. 8. Bodó József: 490 g.

k
PROGRAMJAINK LESZNEK, 

ESEMÉNySOROLÓ
Októbertől minden kedden és csütörtö-

kön, 18 órától torna a Művelődési 
Házban. 

(Gerinctorna és kardio tréning, a részle-

Kifogyhatatlan programok
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tek változhatnak a résztvevői igények 
szerint)

Október 3., péntek 17 óra Idősek Napja a 
Művelődési Házban.

Október 6., hétfő 18 óra Választási Fó-
rum a Művelődési Házban

Az október 11-re tervezett közalapítványi 
túra elmarad, a program a későbbi-
ekben kerül megtartásra, erről külön 
tájékozatást nyújtunk.

Október 11., szombat kb. 15,00–19,00 
óráig Szüreti felvonulás, programok 
a faluban.  

Október 12., vasárnap 6,00 – 19,00 óráig 
a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választása

Október 22., szerda 18,00 óra Nemzeti 
Ünnepünk alkalmából kamaraest 
a Polgármesteri Hivatalban, Pálfy 
Margit színművész Szindbád haza-
megy c. előadói estje, Márai Sándor 
költeményei négy tételben.

Október 25., szombat 17,00 szezonzáró 
horgászverseny a strandon.

Október 30., péntek Tökös nap a Műve-
lődési Házban.

November 8., szombat Balástyai Böl-
lérnapok (Utazási lehetőségek felől 
érdeklődjenek a 87/444-255-ös tele-
fonszámon, a 7-es melléken.)

November végén (20–27. között) Az 
Erdélyi Kör kulturális programja.

November 22., szombat Édes Mézes mé-
zeskalácssütő program a Művelődési 
Házban a Könyvtár szervezésében.

November 29., szombat Adventi készü-
lődés a Balatonakaliért Támogatási 
Közalapítvány szervezésében a Mű-
velődési Házban.

December 6., szombat Mikulás a Műve-
lődési Házban.

December 13., szombat (munkanap) 
17,00 órától Karácsonyi Vásár.

December 22., hétfő Karácsonyi műsor 
– Várhatóan 17,00 órától a Művelő-
dési Házban és az új szabadtéri hely- 
színünkön: a kemencés kerti kiülő-
ben.

„Hej, óvoda, óvoda,
de sok gyerek jár oda...”

Az idei tanévet 22 gyerkőccel indí-
tottuk, ebből Soma csatlakozott újként a 
csoportba.

A nyári szünetről visszatérve, kívülről 
szépen felújított óvoda és udvar várta a 
gyerekeket. A fenntartó (önkormányzat) 

jóvoltából megújult az épület hom-
lokzata és a kerítés, valamint szülők 
által társadalmi munkában a kültéri fém 
játékok új, vidám színeket kaptak.  Két 
új udvari játékkal gyarapszik óvodánk, 
amiből egyet már birtokba is vehettek a 
gyerekek, reméljük, a másik is hamaro-
san megérkezik. 

Tartalmasan indul az ősz. Megkez-
dődött az úszásoktatás. Tíz alkalommal 
mennek Veszprémbe a nagyok, ennek 
a felén már túl is vannak. Elkezdték a 
hittanoktatást, valamint megtörténtek 
az iskolaérettségi szűrővizsgálatok. 
Lezajlott az első szülői értekezlet, ahol 
polgármester úr is tiszteletét tette; ezúton 
is köszönjük. Megválasztottuk a szülői 
munkaközösség új tagjait. Elődeink: 
Anett, Viki és Kata, az ovisokért tett lel-
kes munkáját hálásan köszönjük. 

A gyerkőcök készülnek a közelgő 
Idősek napjára, valamint a szüreti 
felvonulásra. Kis ovisaink a napokban 
meghívást kaptak, a már hagyománnyá 

vált mustozásra, ahol bepil-
lantást nyerhettek a szüreti 
időszakban történő pincei 
munkálatokba. 

Voltak, akik első ízben 
vettek részt az ovival a 
pincelátogatáson, de úgy 
gondoljuk, Mindenki nagy 
élménnyel tért haza. Ezúton 
is köszönjük a meghívást és 
a szíves kiszolgálást a Barát-
csuha Borháznak. 

Amit még feltétlenül 
említeni szeretnénk: Nagy 
esemény áll előttünk, mivel 
jövő év augusztusában 20 
ÉVES lesz óvodánk. Terve-
ink szerint szeretnénk méltón 
megünnepelni, ehhez minden 
segítséget és ötletet, előre is 
megköszönvén, várunk és 
fogadunk. 

Bakó Bernadett, 
Réfi-Nagy Alexandra
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Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. 
Felelõs kiadó: Dr. Szabó Sándor. 

Szerkesztõ: Ihász Csilla.
Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 

Tel./fax: 87/444–255. 

I + G Nyomda Bt., Balatonfüred.
 Felelõs vezetõ: Iglói János. 

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL BALATONAKALI

KIRENDELTSÉGE
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30,

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

Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető

Szili Zsófia falugazdász (06-30-990-1526) minden 
második hétfő 9,00 -11,00

Kéri Katalin települési főépítész:
hétfő: 9,30–12,00-ig (előzetes bejelentkezés

szükséges 06-87/444-255)

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

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György

Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–10,00,
szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00, 

péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól

Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet 
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888

GYÓGYSZERTÁR NYITVA: 
Hétfő 12–20, kedd 8–12, 18–20, szerda 16–20, 
csütörtök 8–12, 18–20, péntek 10–14, 18–20, 

szombat 9–12, 18–20 óráig.
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási 

időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül: 
Marina Gyógyszertár, Balatonfüred:  87/ 580-063

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–18,00,
szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086

RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap 

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

KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gelencsér Péter 

rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169

POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok

06-30/621-2378

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

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

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

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

Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda, 
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.

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

Vezető: Nagy-Siklósi Viktória 
Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK CBA PRÍMA: 
Nyitva hétfő–szombat 6–20, vasárnap 6–18 óráig.

ÉTTEREM: 
Hétfő-péntek: 10–21-ig, szombat: 8–22-ig,

vasárnap: 8–20-ig.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Katolikus templom: A Balatonakali római katolikus templomban az istentisztele-
tek minden vasárnap 10 órakor kezdődnek.
Evangélikus istentisztelet: Minden második és negyedik vasárnap délután 14 
órakor.
Református istentisztelet: Minden 3. vasárnap 15,30 órakor.

Születés: 
Szabó-Csaby Médea és Szabó Tamás leánya Barka, valamint 

Szegvári Martina és Szegvári Tibor leánya Gréta érkezett kisfalunkba, 
szeretettel köszöntjük az apróságokat, családjaiknak sok boldogságot kívánunk!

Házasság: 
Pusztai Bianka és Heblinger Zoltán házasságához gratulálunk, sok boldogságot 

kívánunk!
Halálozás: 

Fájó szívvel búcsúzunk Bernáth Györgytől, Beke Jenőnétől 
és Molnár Ferenctől, nyugodjanak békében.

CSALÁDI KÖZLEMÉNYEK
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Molnár Ferenc „Bókonyos” 

2014. szeptember 15-én váratlanul elhunyt.
Búcsúztatója 2014. október 16-án, 13 órakor lesz a templomok előtti téren.

Pusztai Bianka és Heblinger Zoltán szeptember 6-án 
kötöttek házasságot, a család kérésére közöljük az 

ifjú pár fotóját, sok boldogságot!

„Mammográfia járat”
Településünkön sokan kaptak meg-

hívást mammográfiai vizsgálatra 
Veszprémbe, október 7-re. 

Balatonakali Önkormányzata ezút-
tal is buszt szervez a könnyebb utazás 
érdekében. 

A busz 7-én, kedden, 12  órakor in-
dul a Fék parkolójából, és a vizsgála-
tok után indul majd vissza. A röntge-
nen 13,00 órára várják a buszosokat, és 
szűrésüket folyamatosan végzik, nem a 
kiértesített időpont szerint. 

A várható visszautazás valamennyi 
akali lakos vizsgálata után, ez 30 fő 

körüli létszám esetén 2,5–3 órát jelent, 
kb. 16  órakor lesz a veszprémi kórház-
ból, de ez a vizsgálatok ideje szerint 
módosulhat.

 Kérjük, akik az önkormányzat által 
biztosított busszal utaznak, feltétlenül 
hozzák magukkal a meghívó levelet, 
mert azt össze kell majd gyűjteni.  

Amennyiben kérdése lenne, jelezze 
a hivatal igazgatási mellékén Sokhegyi 
Ágotánál. (06-87/444-255) 

Figyelje hirdetőinket, honlapunkat 
is, hogy értesüljön róla, ha bármi vál-
tozás lenne a fentiekkel kapcsolatban.

Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. 
Felelõs kiadó: Dr. Szabó Sándor. 

Szerkesztõ: Ihász Csilla.
Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 

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

Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető

Szili Zsófia falugazdász (06-30-990-1526) minden 
második hétfő 9,00 -11,00

Kéri Katalin települési főépítész:
hétfő: 9,30–12,00-ig (előzetes bejelentkezés

szükséges 06-87/444-255)

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

ORVOSI RENDELÉS
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Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–10,00,
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Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet 
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888
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Hétfő 12–20, kedd 8–12, 18–20, szerda 16–20, 
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szombat 9–12, 18–20 óráig.
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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
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Evangélikus istentisztelet: Minden második és negyedik vasárnap délután 14 
órakor.
Református istentisztelet: Minden 3. vasárnap 15,30 órakor.

Születés: 
Szabó-Csaby Médea és Szabó Tamás leánya Barka, valamint 

Szegvári Martina és Szegvári Tibor leánya Gréta érkezett kisfalunkba, 
szeretettel köszöntjük az apróságokat, családjaiknak sok boldogságot kívánunk!
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és Molnár Ferenctől, nyugodjanak békében.

CSALÁDI KÖZLEMÉNYEK
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Molnár Ferenc „Bókonyos” 

2014. szeptember 15-én váratlanul elhunyt.
Búcsúztatója 2014. október 16-án, 13 órakor lesz a templomok előtti téren.

Pusztai Bianka és Heblinger Zoltán szeptember 6-án 
kötöttek házasságot, a család kérésére közöljük az 

ifjú pár fotóját, sok boldogságot!

„Mammográfia járat”
Településünkön sokan kaptak meg-

hívást mammográfiai vizsgálatra 
Veszprémbe, október 7-re. 

Balatonakali Önkormányzata ezút-
tal is buszt szervez a könnyebb utazás 
érdekében. 

A busz 7-én, kedden, 12  órakor in-
dul a Fék parkolójából, és a vizsgála-
tok után indul majd vissza. A röntge-
nen 13,00 órára várják a buszosokat, és 
szűrésüket folyamatosan végzik, nem a 
kiértesített időpont szerint. 

A várható visszautazás valamennyi 
akali lakos vizsgálata után, ez 30 fő 

körüli létszám esetén 2,5–3 órát jelent, 
kb. 16  órakor lesz a veszprémi kórház-
ból, de ez a vizsgálatok ideje szerint 
módosulhat.

 Kérjük, akik az önkormányzat által 
biztosított busszal utaznak, feltétlenül 
hozzák magukkal a meghívó levelet, 
mert azt össze kell majd gyűjteni.  

Amennyiben kérdése lenne, jelezze 
a hivatal igazgatási mellékén Sokhegyi 
Ágotánál. (06-87/444-255) 

Figyelje hirdetőinket, honlapunkat 
is, hogy értesüljön róla, ha bármi vál-
tozás lenne a fentiekkel kapcsolatban.


