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Balatonakali község választási
kerületében a választás napján
szavazóként megjelentek száma 262
fõ volt.

A választásra jogosultak száma: 585
fõ volt, és emellett igazolással
szavazott 29 fõ.

Visszautasított polgárok száma: 2 fõ
volt.

A 262 szavazatból 260 volt érvényes,
melyek az alábbiak szerint oszlottak
meg a listák között:

1. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
168 szavazat

2. Szabad Demokraták Szövetsége
4 szavazat

3. MCF Roma Összefogás Párt
0 szavazat

4. Magyar Kommunista Munkáspárt
4 szavazat

5. Magyar Szocialista Párt
34 szavazat

6. Jobbik Magyarországért Mozgalom
34 szavazat

7. Lehet más a Politika-Humanista
Párt 3 szavazat

8. Magyar Demokrata Fórum
13 szavazat

Balatonakali, 2009. június 8.
Dr. Szabó Sándor HVI vezetõ

Könyvtár – új helyen
Balatonakali Község Könyvtára új

helyen, a polgármesteri hivatal Kossuth u.
45. szám alatti épületének földszintjén
mûködik.

Nyitva tartás: kedd: 15–17 óráig,
csütörtök: 15–17 óráig.

Kérjük mindazokat, akiknél korábban
kikölcsönzött könyv van, hogy a köteteket
hozzák vissza!

A könyvtár szeretettel vár minden régi
és új olvasót!

Védelem és szolgálat
A Helyi Védelmi Bizottság 2009. június 16-

án, tájékoztatta a tag-települések polgármeste-
reit, a jelenlegi helyzethez igazított fõ célokról,
védelmi tervekrõl és a végzett munkáról.
Mivel a katonai támadás veszélye csökkent, fõ
célok a jövõben a terrorcselekmények elhárítás,
a világjárvány (pandémia) veszélyének elhá-
rítása. Ez utóbbi esetben a „sertés influenzának”
elnevezett világjárvány 6-os fokozata várható
szeptember, október hónapokban, amely a
lakosság 20–25%-át érintheti. A 6-os fokozat
nem a járvány  veszélyességét hanem elter-
jedését jelzi.

Magyarországon, súlyos helyzetben Befoga-
dó Nemzeti Támogatásnak (BNT) kell
érvényesülnie. Veszprém megye kiemelt befo-
gadó helynek számít, megfelelõ szálláshelyei,
egészségügyi létesítményei, élelmiszer és vízel-
látása okán, ahol jellemzõ még, hogy sok lõszert
és robbanóanyagot tárolnak.

A hadsereg vagy honvédség már „csak” két
hadkiegészítõ parancsnoksággal rendelkezik

(Székesfehérvár, Szolnok), amely biztosítja a
hadkötelesek nyilvántartását és szükség szerint
behívását. A hadkötelesek alatt, a 18–40 éves kor
közötti férfi lakosságot értik. Megszervezi a
20–25 napos alapkiképzésüket, önkénteseknek
és tartalékosoknak egyaránt. A tervek szerint,
elsõ lépcsõben mintegy 10–15 ezer fõ behívásá-
val számolnak. A pilóták kiképzése Kanadában
zajlik. Mivel az önkéntes haderõ nem váltotta be
a hozzá fûzött reményeket, az utánpótlás és
felkészítés 2012-tõl új rendszerben zajlik.

Megismerhettük a „Meghagyás” intézmé-
nyét, amelynek lényege, hogy a hadköteles lehet
saját munkahelyén és munkakörében „megha-
gyott” szolgálatteljesítõ. Az így számításba
vehetõ munkahelyekrõl és munkakörökrõl név-
sort kell készíteni, ez a „meghagyási jegyzék”.
Aki ebben nem szerepel behívható kiképzésre és
szolgálatra. Háborús helyzet esetén minden had-
köteles, 5 napon belül behívható katonai szol-
gálatra.

Angol tanfolyam
A közalapítvány tervei között már a korábbi

évben is szerepelt, hogy angol nyelvtanfolyamot
szervezzen. Sajnos pályázati pénzt nem tudtunk
rá szerezni, ezért a költségeket (tanfolyam díja,
tankönyvek) mindenki saját maga állta. A négy
nyelviskola ajánlata közül a legkedvezõbbet a
veszprémi Hock Nyelviskola adta, így a
befizetett összeg lényegesen kedvezõbb volt az
elõzetesen hirdetettnél. Balatonakali Önkor-
mányzat felajánlotta dolgozóinak a tanfolyamon
való részvételt, képzésüket anyagilag is támo-
gatva. Végül egy személy élt a kedvezõ
lehetõséggel.   

A 100 órából álló kurzuson tízen vettek
részt. A jó hangulatú órákon Dudics Beatrix
tanárnõ segítségével az angol nyelv alapjaival
ismerkedhettek meg a tanulók. A tanfolyam
folytatására valószínûleg õsszel kerül sor. Igény
és megfelelõ számú jelentkezõ esetén új kezdõ
csoport is indulhat. Érdeklõdés személyesen,
vagy az alábbi telefonszámon: 30/9464-673. 

Az Önkormányzat az oktatáshoz új
épületének földszinti termét biztosította. Ezen
kívül egy fehér táblát is vásárolt, amelyhez
Kovács Sándor összecsukható lábakat készített.
A tábla egyéb (kulturális, sport) rendezvényeken
is felhasználható!

Koncz Imre
,,Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány

Két diák és a tanárnõ a tanfolyamzárón
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A „Balatonakaliért” Támogatási Közala-
pítvány második alkalommal rendezte meg
szomszédváró programját. A focipályán lázasan
folyt a készülõdés, az Önkormányzat fizikai dol-
gozói az egész napos program elõkészítésérõl
gondoskodtak. A borongós idõ sem vette el a
bringázni vágyók kedvét. Az akali gyerekek:
Czaun Szimonetta, Krajcz Dávid, Ther Bence,
Ther Zsolt, Tóth Vivien már reggel nyolc órakor
felsorakoztak az induláshoz. A kerékpáros
küldöttek Hosszúné Gyöngyi vezetésével
Balatonudvariba indultak, hogy a Tóthné Ihász
Csilla által verbuváltakkal kiegészülve indul-
janak vissza. A zánkai küldötteket Bekéné Erzsi
vezette, visszafelé a Bozzay Pál Általános
Iskolásaival tekerhettek. Sajnos Dörgicsérõl idén
már a kutya sem kísérte a delegációt, de azért
nem adjuk fel, jövõre újra próbálkozunk!

A rendezvény háziasszonya Kovács Ágnes,
Biczó Pannival várta szomszédainkat.
Borosgazdáink jóvoltából: Barátcsuha Borház,
Krajcz József, Koncz Imre, Kovács József,
Pálmüller József, senki sem maradt szomjan. A
gyerekekrõl Gulyás Anti gondoskodott, fogyott
is a sütik mellé a szódás szörp. A finom falatokat
Biczó Panni-Szabina, Manyi néni, Eta néni,
Irénke néni, Ilonka néni, Hosszúné Gyöngyi
készítette. Kis pihenõ után indulhatott is a sakk
szimultán, Heligermann Gábor mester jelölt
részvételével. Tízen vállalkoztak a megméret-
tetésre, közülük a legjobban szereplõk:

1. Kovács Dánie, 2. Molnár Lajos, 3. Hosszú
Péter.

Az óvodás-kisiskolás korosztály számára
Hegedûsné Marika néni- Bekéné Erzsi állított
össze feladatokat. A legfiatalabb résztvevõk,
Tóth Dalma, Szalontai Soma-Sára is ügyesen
vették az akadályokat, de a Bozzays fiúk is
derekasan küzdöttek. 

A kispályás focira több csapat is jelentkezett,
az õ küzdelmüknél Kereszturi László és Kéri
Árpád bíráskodott. Az elsõ és második csapat
azonos pontszámot ért el, csak a gólarány dön-
tött a dörgicsei csapat javára. A helyezések a
következõk:

1. Dörgicse csapata, vezetõjük Kovács Lajos,
2. Akali, 3. „Akali Girls”, 4. Zánka-Bozzay, 5.
„Barcelona”.

Mindeközben az érdeklõdõk bepillantást
nyerhettek az íjászkodás rejtelmeibe. A bátrab-
bak próbálkozhattak is Weinhardt Tamás,
(Tótvázyonyi Íjász Klub) valamint Farkas
Levente és Tilesch Bálint segítségével. A
legkisebbeknek Huszár Róbert kempingvezetõ
kedveskedett. A légvárat rohamozók seregét

Hegedûsné Marika néni igazgatta, így minden-
ki épségben jöhetett le a csúszdáról.

A finom illatok az ebéd közeledtét jelezték.
Szorgos kezek fáradoztak elkészítésén: Ilonka
néni, Irénke néni, Krajczné Marika, Nyéki Kati
néni, Hosszúné Gyöngyi. Az Önkormányzat
anyagilag támogatta mindannyiunk ebédjét. A
Fék ABC – Tóth Béla segítette a rendezvényt. A
résztvevõk néhány percnyi sorban állás után a
Hosszú Gyula által készített, ínycsiklandozó
paprikás krumpliból kanalazhattak. A Bala-
tonakli Sport Club jóvoltából palacsintasütõ
helyiséget kaptunk, ami Czaun Zsolt segítségév-
el gyors áramellátást is kapott. Bár tucatjával
sültek is a palacsinták, valamennyi pillanatok
alatt elfogyott. Nagy Tamás és Viki nem csak a
hangosításról, hanem a házi lekvárról is gon-
doskodott. Az idõközben eleredõ esõ szétker-
gette ugyan a résztvevõk egy részét, azonban a
focisták nyakukban az égi áldással, tovább ját-
szottak. Gyönyörû pillanatoknak lehettek szem-
tanúi, akik eresz alól, menedékbõl kísérték
figyelemmel a meccs további alakulását. A
fanatikus focisták víztõl csöpögõ hajjal, meg-
megállva egy harapás palacsintára, de
rendületlenül küzdöttek tovább. Kiemelném a
csapat két húszévesek lendületét megszégyenítõ
tagját: Csáji Vilmost és Hegedûs Dezsõt. Az ala-
posan átázott sportbarátok ezután hazaindultak,
az esõ megállíthatatlanul esett. A rendezõk
szomorúan pakoltak össze. Mire mindennel
végeztek, kisütött a nap és egyre többen tértek
vissza a pályára. A folytatás mellett a játékot
kérõ gyerekek serege döntött.

A „nagy kidobó” játékra, gyerekek mellett
szülõk is jelentkeztek. Rendhagyó módon,
mozgó talicskából kellett pontosan célozni, ami
nem is egyszerû feladat. Horváth Bence a
legkiválóbb taktikával a játékvezetõ tetszését
nyerte el. Lehetett mozgó célpontra lõni, rókát
dobni kislabdával. (Gyakorlása különösen
helyieknek, minden korosztály számára aján-
lott.) Horgászok a pácban méretes halakat
foghattak. A kicsik gombát szedhettek bekötött
szemmel, a felnõttek ostorral rittyenthettek. A
szalmabála gördítésbe (Bende István jóvoltából)
azonban mindenki bekapcsolódhatott. A közön-
ségdíjas óriás csúzlit sokan kipróbálták, de az
abszolút elsõ helyezést Beke György szerezte
meg, 60 méter körüli lövésével.

A legszebb pillanatokat Tilesch Attila
jóvoltából az Akali tv-ben láthatjuk viszont.
Kovács Sándor mind a rendezvény elõké-
szítésénél, mind az elpakolásnál kivette a részét
a munkából.

Minden játékban résztvevõ teljesítményéhez,
kitartásához gratulálunk! Köszönjük minden-
kinek a támogató segítséget, reméljük jövõre is
lesz folytatás!

KRA

Kovács Dani a következõ lépésen 
gondolkodik

Csúcsforgalom a légvárban

Izgalmas helyzet a kapu elõtt

A nap sztárjátéka, az óriáscsúzli

PÜNKÖSDI SZOMSZÉDOLÁS
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Balatonakali 06. Területfejlesztésének beszámolója
KSK Konzorcium
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A KSK Konzorcium 2008 tavaszán kezdte meg
tevékenységét a szóban forgó terület turisztikai
fejlesztésének gazdasági és építészeti, mûszaki ter-
vezését illetõen. Ezúton szeretnénk munkánkról,
eredményeinkrõI és terveinkrõI összefoglalót nyújtani
Balatonakali Közösségének és a fejlesztés iránt érdek-
lõdõknek.

A fejlesztés turisztikai és pénzügyi vonalán a
következõ eredményekrõI számolhatunk be. A
fejlesztés pontos irányának meghatározása érdekében
számos kutatást folytattunk (statisztikai elemzések,
közel 70 szakértõi mélyinterjú keretében). Ezen
kutatások alapján, a helyi közösség érdekeinek
figyelembe vételével arra a következtetésre jutottunk,
hogy a szóban forgó területen egy emberközeli és
családbarát turisztikai komplexum életre hívása
indokolt. A komplexum természetközeli élményt szol-
gáltat az utazóknak, miközben Balatonakali Közös-
sége számára is képes rekreációs szolgáltatásokat
nyújtani, és a település saját termékeinek bemutató és
értékesítõ helyévé válhatna. A komplexumra mind-
ezek alapján a következõ turisztikai objektumokat ter-
veztük, amelyek megvalósulása egymást követõ
fázisokban történne a következõ, lehetséges sorrend-
ben, mely sorrend változhat a potenciális beruházó
elképzelése alapján:

– Családi szálloda.
– Wellness-központ, élményfürdõ (nyitott a helyi

közösség számára is).
– Eseménytér (sportpályák, rendezvényhelyszín,

amely örömmel fogadná a Közösség eseményeit, és
lehetõséget adna a komplexumba érkezõ családoknak
a helyi kultúra, gazdálkodás, borászat megisme-
résére).

– Borszálloda.
– Villapark.
A fejlesztés pénzügyi és turisztikai tervezését

illetõen, valamint a befektetés és mûködtetés területén
a következõ lépeseket tettük az elmúlt egy év során:

– Megvalósíthatósági tanulmányokat készítettünk
el és prezentáltunk a turisztikai objektumok fejlesztési
irányainak meghatározásáról, és pénzügyi tervezé-
sérõI Balatonakali Önkormányzati Testülete és Kö-
zössége számára, 2008 szeptemberében.

– Befektetõkkel, bankokkal és szállodai
üzemeltetõkkel folytattunk tárgyalásokat a fejlesztés
lépéseirõI és a 2008 õszén bekövetkezett gazdasági
válság hatásairól. Ezen tárgyalások során világossá
vált számunkra, hogy a válság jelentõs akadályokat
gördített a beruházások pénzügyi finanszírozásának
útjába. (Budapesten 9 nagy szállodai beruházásra
vonatkozó projektet állítottak le 2008 õszén.)
Mindezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a
fejlesztés megvalósításának idõtartamát két évvel
szükséges meghosszabbítani, mivel a projekt pénz-
ügyi finanszírozása nehézségekbe ütközik a válság
miatt, és nem javasolt a finanszírozás elindítása a

jelen kedvezõtlen banki feltételei között. Balatonakali
Testülete érzékelve a válság hatásait megértette ezen
irányú kérésünket. Mindennek ellenére munkánkat
továbbfolytatjuk annak érdekében, hogy ezen hely-
zetre megtaláljuk a megoldást, és a kivitelezést minél
hamarabb megkezdhessük.

– Pályázati lehetõségek felkutatása érdekében
közel tucatnyi pályázati tanácsadó számára mutattuk
be a projektet, és megkerestük Suchmann Tamás urat,
a Balatoni Fejlesztési Tanács vezetõjét. A pályáza-
tokról folytatott konzultációk alapján jelenleg az a
helyzet körvonalazódik, hogy a Balaton Régióban a
jövõben kiírásra kerülõ pályázati összeg a tavalyi
évben kiírt összeg felére fog csökkeni. Mindezen
információ alapján tárgyalunk a lehetséges befek-
tetõkkel.

– 2009 telén és tavaszán potenciális befektetõkkel
folytattunk tárgyalásokat, akik közül jelenleg egy
komoly érdeklõdõvel folytatunk többszöri tárgyalást,
aki számára az egyik szálloda és a villapark egyidejû
megvalósítása tûnik érdekesnek, a Wellness-központ
és az Eseménytér párhuzamos megvalósításával.

– 2009 tavaszán több hazai szálloda üzemeltetõvel
kezdtük meg a tárgyalást. Magyarország egyik legdi-
namikusabban fejtõdõ üzemeltetõ társaságával több-
szöri tárgyalást folytattunk. Az üzemeltetõ társaság
komoly szándékát jelzi, hogy Titoktartási Szerzõdést
írtak alá a projektet illetõen, annak érdekében, hogy a
fejlesztések pénzügyi számításait rendelkezésükre
bocsássuk és azokat saját számításaikkal összehason-
líthassák.

– Balatonakali települése számára fontos fejtõdési
lehetõséget hordoz a turisztikai desztináció menedzs-
ment szervezet létrehozása, együttmûködésben más
településekkel. A szervezet létrehozását már a kezde-
tektõl, 2008 õszétõI szakmailag támogatjuk. 2009
tavaszán felmerülõ lehetõséget, Zánka és Nivegy-
völggyel való társulást nagy örömmel fogadtuk. A
témát kiemelten kezeljük, és csapatunk szakértõinek
tudásával próbáljuk az ügyet támogatni. Mindezért
részt vettünk az egyeztetõ megbeszélésen és részesei
kívánunk lenni a jövõbeli tárgyalásoknak, annak
érdekében, hogy Balatonakali Testületével és
Közösségével a legjobb meg oldást megtaláljuk a
kérdésben.

– Munkánkat tovább folytatjuk a már komoly
érdeklõdõkkel való tárgyalások mentén, továbbá az új
érdeklõdõk felkutatása terén. Terveink szerint minden
hónapban egy újabb befektetõ-jelölt számára mutatjuk
be a projektet. Továbbá foglalkozunk azzal az ötlettel,
miszerint Balatonakali borászatainak tapasztalataira
építve egyedülálló borterápiás módszerek életre
hívása válna lehetõvé, amelyhez a pályázati források
és menedzsment lehetõségek feltárása hamarosan
elkezdõdik.

Az építészeti és tereprendezési terv elkészítése
során építészeink nagy hangsúlyt helyeznek arra,

hogy a komplexum illeszkedjen Balatonakali, és a
térség hagyományos építészeti stílusához, arányrend-
szeréhez, miközben az épületek a modern kor elvárá-
sai szerinti kényelmet biztosítják. A terület elren-
dezése azon az ötleten alapszik, hogy a komplexum
„kicsiben” tükrözze Balatonakali környezetét, ezért a
jellemzõ tájkaraktereket beemelve egy lagúnát és
minta szõlõültetvényt szeretnénk telepíteni, és a
területet megnyitni a helyi Közösség számára az
Eseménytér létesítésével.

A beépítési és építészeti koncepció terveket
illetõen a következõ lépések történtek:

– Építészeti Mestertervet készítettünk (lsd. csatolt
melléklet), amely részletesen tartalmazza a beépítési
tervet az egyes fejlesztési ütemek bemutatásával.
Ezen Mesterterv fejlesztési fázisait több alkalommal
prezentáltuk Balatonakali Közössége számára, és
bemutatásra kerül a befektetõkkel és üzemeltetõkkel
folytatott tárgyalásaink során is.

– 2008 telén a szóban forgó tó kialakítása
megkezdõdött, Balatonakali és a Vízügyi Igazgatóság
között lévõ szerzõdés módosításával, és a terület
módosított rekultivációjával.

– Balatonakali készülõben lévõ szabályozási ter-
véhez folyamatosan információt, és alátámasztó
anyagokat szolgáltatunk a a megbízott településter-
vezõ iroda és a hatóságok számára a 06-os területet
érintõ kérdésekben.

– A termálvíz lehetõségeinek felmérése érdekében
szaklevéltári kutatást végzünk. Ezen kutatás során
keressük arra a választ, hogy a múltban történt kút-
fúrások milyen eredménnyel jártak annak érdekében,
hogy a jövõben megkezdõdõ kútfúrások a lehetõ
legoptimálisabb helyszínen, a lehetõ legkisebb költ-
séggel történhessenek.

A befektetõ és üzemeltetõ keresése, a finan-
szírozás megszerzése, és az építészeti tervek
konkretizálása egymással kapcsolatban álló, folyam-
atos visszacsatolással járó folyamat, amelyet a
jövõben az eddigi munkák alapján tovább folytatunk,
és amelyek eredményeirõI folyamatos tájékoztatást
nyújtunk Balatonakali Testülete és Közössége
számára.

Budapest, 2009. május 22. 
KSK Konzorcium
A beszámolót összeállította: Szíva Ivett, Kralt

Péter, Sárközi Csaba.

MEGJEGYZÉS A BESZÁMOLÓHOZ
A beszámolót és a fejlesztési koncepciót

a Képviselõ-testület elfogadta és közmeg-
hallgatáson is ismertette. A kialakult pénz-
ügyi-gazdasági visszaesés miatt a Képvi-
selõ-testület hozzájárult a Konzorciummal
kötött együttmûködési megállapodás
meghosszabbításához 2015-ig.

KM
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KSK Konzorcium látványtervei



Haza a magasban…
Romos fecskefészkeket nézegetek

az Akali vasútállomás lepusztult pe-
ronján. Egyik másiknak van is
csivitelõ lakója. 

Az ellenvonat már megérkezett, a
két sínpár között tarka csoport
várakozik, hatvanan lehetnek. Román,
ukrán és magyar szó keveredik
egymással, az utazás izgalma a fel-
ügyelõ ifikre és felnõttekre is átterjed.

*
Második éve már, hogy kárpátaljai

és moldvai csángó gyerekeket üdültet
Akaliban a „Kinyílik a világ”
Alapítvány. Lehetne ez a budapesti
illetõségû civil szervezet és a tábor
tulajdonosának magánügye is, de már
tavaly sem csak az volt. Emlékezetes
szereplésük a Szent Iván ünnep alkal-
mából sokak szívét megindította. A
vasárnapi misét a csángó viseletbe
öltözött fiatalok színpompás hul-
lámzása tette feledhetetlenné.

A kárpátaljaiak fõként Viskrõl
érkeztek, s zömmel onnan jöttek az
idén is. Pedagógusaik egyre nagyobb
nyomással küzdve õrzik, oktatják õket
a magyar nyelvre. – Nagyon nehéz, de
nem hagyjuk magunkat – mondta
egyikük. S nekünk vajon van-e erköl-
csi alapunk biztatni õket innen,
messzirõl…? 

Még távolabbról, s még nehezebb
körülmények közül jöttek a csángók.
Klézsérõl és Forrófalváról hozott egy
kis csapatot tanítójuk Antal János.
Azokat, akiket nem tartott otthon a
hatalmi szó… A moldvai csángó csalá-
dok nem maguk döntenek, mert tucat-
nyi szempont, és konkrét fenyegetések
szorítják ott kordába a szabad akaratot.
Így azután a déd- és nagyszülõk
nyelvét a mai szülõk már alig beszélik.
Kevesen, s keveset tudunk errõl is…

Akaliban ezekben a júniusi napok-
ban most szintén „kinyílt” valami. 
Az Önkormányzat és a befogadó tábort
üzemeltetõ Róna ’98 Kft. már
tudatosan készült (fokozott gondos-
kodással, támogatásokkal) a gyermek-
sereg fogadására. Fokozatosan, de
folyamatosan bekapcsolódtak azután
mások is. Segítettek a hajóállomáson
és a vasútnál, egyesek gyümölcsöt és
édességet hoztak, több vállalkozó ked-

vezményesen adott fagylaltot, volt, aki
csomagot állított össze, megint más
egy rekesz málnával állított be, magán-
személyektõl pénzadományok ér-
keztek és, ami a legfontosabb, beszél-
getések, találkozások zajlottak. Ez
utóbbiak pedig alkalmat adtak a
vendég gyerekek és felnõttek, vala-
mint sorsuk, jelenlegi életkörülmé-
nyeik megismerésére.

A Mûvelõdési Házban olyan forró
hangulatú táncestet, mint a füredi, a
kárpátaljai és a csángó együttesek
mûsoraival a szombati volt, már régen
nem láthattunk. Igen, kinyílt a sze-
münk egy kicsit jobban a világra, s
arra, ami dolgunk, önként vállalt dol-
gunk még lehet benne – a megszokot-
takon túl is.

*
Nézem a sínek mellett nyüzsgõ cso-

portot. Mi minden fordulhat meg az
élményekkel, tengernyi új hatással

megtöltött kis fejekben? Mi marad
mindebbõl, hogyan lesz tovább?

Megérkezik a gyorsvonat, indul
tovább a fõváros felé. Az állomás
csöndes és üres… A peron plafonján
háborítatlanul zajlik az élet. Most
látom csak, hogy fecskék már nem
egyedül vannak. A szélsõ fészkekbe
hangos csiripeléssel éppen most
költözik be néhány magabiztos
veréb…

kir-
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A kárpátaljai csoport

Játék a színpadon

A moldvai csángók…

Táncolók
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Óvodai hírek
Mintha most lett volna, hogy

szeptemberben megkezdõdött az óvo-
dai év, s máris észrevétlenül repült el.
Az elmúlt idõszak sok izgalmat tar-
togatott az ovisoknak. Színházi
elõadások, farsang, anyák napi
készülõdés gazdagította a hétköz-
napokat. A középsõ és nagycsopor-
tosok, köszönhetõen az önkormányzat
anyagi támogatásának, úszásoktatá-
son vehettek részt. Szokolai László
ismertette meg a gyerekeket az úszás
alapjaival, aminek már most nyáron
hasznát vehetik.

Az óvodai évzáró minden évben a
nagycsoportosok ballagásával kap-
csolódik össze. A gyerekek apraja-
nagyja lázasan készülõdik az ünnepi
percekre. Verseket, mondókákat tanul-
nak, amiket sokszor már a nagy nap
elõtt, családi körben be is mutatnak.
Az évzárót Hajni néni kedves szavai
nyitották meg. Mindnyájunk nagy
örömére Csöpi néni is elfogadta a
meghívást, most elõször a közönség
soraiból bíztatta, figyelte az ovisokat.
A családtagokból, barátokból álló
közönség teljesen megtöltötte a szépen
feldíszített csoportszobát. A gyerekek
megkezdték játékos mûsorukat. A fiúk
huszárokká váltak, lovon nyargaltak. A
lányok sütöttek-fõztek a babakony-

hában, szemünk elõtt készült el a rétes.
A kiscsoportosok bekapcsolódhattak a
játékba, vagy érdeklõdve figyelték azt.
A búcsúzásban azonban mindenki
részt vett, ki baráti öleléssel, ki
szavakkal köszönt el a két nagycsopor-
tostól. Szívet melengetõ érzés látni,
hogy az alig három éves kisgyerekbõl
hogyan lesz nagycsoportos, búcsúzó
óvodás. Nagy Bernadett és Pusztai
Dávid õsztõl már iskolások lesznek.
De reméljük, néha be-benéznek majd
az oviba, nem feledik el kis barátaikat,
az együtt töltött éveket. Az ünnepi pil-
lanatok után kezdõdhetett a fel-
szabadult játék az óvoda udvarán. A
gyerekek és vendégek a Halasi István
élelmezésvezetõ által felajánlott
süteményekbõl választhattak kedvükre
valót. Köszönjük Marika néninek a
konyha vezetõjének az elkészített
finomságokat, a cseresznyés rétes min-
denki kedvence volt! A kötetlen,
estébe nyúló délutánon mindenki
beszélgethetett, pihenhetett, ami sajnos
a hétköznapokból sokszor elmarad.

Köszönjük Csöpi néninek, Haj-
ninak, Mártinak és Ildinek a gyönyörû
perceket, az egész évi embert próbáló
munkát. Reméljük, még sok közös
élményben lesz részünk!

KRA

Detti… Dávid…

Gyermeknap
A Pünkösdi szomszédolás kiegé-

szítéseként, a Gyermeknap alkal-
mából a „Hupikék törpikék” léptek
fel a szabadtéri színpadon. A nagy
tetszést arató „vendégek” színpadra
hívták az énekelni, táncolni vágyó
gyerekeket is. 

A nap májusfa kitáncolással és
kidöntéssel ért véget. 

Májusfadöntõk…

Gyermeknap a színpadon
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Szinkronban idõvel és tájjal…
Balatonakaliban harma-

dik alkalommal rendeztük
meg a Szent Iván ünnepet
június 19–21-én, a helyi
Tájmúzeum „Múzeumok
világossága” rendezvénye
keretében. 

A pénteki Napfordulós
nyárkezdõ táj, idõ konferen-
ciát a balatonfüredi kistér-
ség nevében dr. Bóka István
polgármester, a helyi tele-
pülés vezetõjeként Kemen-
dy Miklós köszöntötte. Ezt
követte Lengyel Ágnes,
Limbacher Gábor, Perger
Gyula, Silling István,
Palágyi Sylvia, Schleicher
Vera és Tóth G. Péter szinte
kerek egészet adó elõadása.
Rédling Anikó, illetve a
Koncz család, Varga
Imréné Irén és Királyhegyi

Ottília jóvoltából a szünet-
ben finomságok várták a
résztvevõket.

Szombaton ünnepi ke-
nyérsütés, gyermekjátszó,
tánccsoportok föllépése, ke-
nyérkóstolás, tüzes borok
bemutatója következett. Es-
te népi vallásosság kiállítás
nyílott a Tájmúzeum kam-
raépületében, majd Környei
Alice és leányai varázsoltak
az évi jeles napok világába.
Ezután indult a Koncz Imre
készítette Napkerék akali
körútjára, melynek végén
befordult a Balatonba, jelez-
vén, hogy  a Nap immár
indul égi pályáján. 

A szentiváni tûz a stran-
don lángolt föl, melyet
sokan átugrottak és többen
kitartottak mellette hajnalig. 

A legelszántabbak kö-
szöntötték a fölkelõ Napot, s
akit jelez, az örök Napot,
Jézust valamint az õ elõ-
hirnökét, Szent Ivánt, azaz
Keresztelõ Szent Jánost…

Szinkronban lenni az

idõvel és a tájjal, az élet
egyik ajándéka. Ehhez
óhajtottak hozzájárulni az
akaliak a maguk igyeke-
zetével.

Kép és szöveg:
dr.Limbacher Gábor

Lepénytészta készítés

Napkerék gördítés

A parton föllángolt a szent iváni tûz…

Tóparti akkordok…
A gitár barátainak találkozója Balatonakaliban 

július 7–11-ig
Július 7., kedd: Paulikovics Pál – szóló koncert. Hely-

szín: római katolikus templom. Idõpont: 20 óra.
Július 8., szerda: Koncert  a Tájházban (Kossuth u. 38.)
Idõpont: 20 óra.
Július 9., csütörtök: Koncert – Telbisz Katalin (hegedû),

Szilvágyi Sándor, Csáki András (gitár). Helyszín:
római katolikus templom. Idõpont: 20 óra.

Július 10., péntek: Koncert a Polgármesteri Hivatal
(Kossuth u. 45.) udvarán. Idõpont: 20 óra

Július 11., szombat: Koncert: Kosza Ágnes (hegedû),
Pöllnitz Boróka fuvola, Paulikovics Pál gitár.
Helyszín: római katolikus templom. Idõpont: 20 óra.
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–15,30,

szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00.

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György

Hétfõ: 12,00–13,00,
kedd: 08,00–10,00,

szerda: 17,00–18,00,
csütörtök: 08,00–10,00,

péntek: 12,00–13,00.

Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelõintézet Balatonfüred,

Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap

Rendelõintézet Balatonfüred,
Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

Hétfõ: 08,00–11,30,
kedd: 13,00–18,00,

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

Tel: 87/444-086

VALENTIN
GYÓGYSZERTÁR

Tel.: 87/444-298
2009. május 1-tõl:

Hétfõ: 08-18-ig, kedd: 08-12-ig,
14-18-ig, szerda: 08-12-ig, 

14-18-ig, csütörtök: 08-12-ig,
14-18-ig, péntek: 08-18-ig,

szombat: 08-12-ig. 
Vasárnap: zárva

VÍZIRENDÉSZETI
RENDÕRÕRS

Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

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

VÍZIMENTÕK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA

Zánka. Tel.: +36-30-383-8383

POSTA
Kossuth u. 31.

Vezetõ: Nagy Tamásné
Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK ABC – ÉTTEREM
május 1-tõl

ABC: 
hétfõ–péntek: 06,30–18,00,

szombat: 06,30–14,00,
vasárnap: 06,30–12,00.

ÉTTEREM: 
hétfõ–péntek 10–22,

szombat 8–22,
vasárnap 08–20

Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. – Felelõs kiadó: Kemendy Miklós. Szerkesztõ: Királyhegyi Ottília. Szerkesztõbizottsági tagok: Gulyásné Hegedûs Nóra,
Tóth Lívia. A fejlécen szereplõ grafikát Holányi Julianna készítette.

Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 17. Tel./fax: 87/444–255. I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. Felelõs vezetõ: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus szentmise: minden második vasárnap 8.30 órakor.
Evangélikus istentisztelet: minden II. és IV. vasárnap 14.00 órakor.

Református istentisztelet: minden III. vasárnap 15.30 órakor.

Július 7–11-ig: Tóparti akkordok…
A gitár barátainak találkozója
Balatonakaliban.

Július 7., kedd: Paulikovics Pál –
szóló koncert, katolikus temp-
lom  20 óra.

Július 8., szerda:  Koncert  a Táj-
házban (Kossuth u. 38.).

Július 9., csütörtök: Koncert –
katolikus templom 20 óra.

Július 10., péntek: Koncert a Pol-
gármesteri Hivatal udvarán 20
óra.

Július 11., szombat.: Koncert kato-
likus templom 20 óra.

11-e, szombat: Könnyûzene – sza-
bad téreneldöntendõ, helyszín
21 óra.

17-e, péntek: „Újra itt van a nagy
csapat!” Nosztalgia koncert –

képekkel a magyar  könnyûzene
hõskorából. Illés, Szörényi,
Bródy és a többiek.
Közremûködik: A DOBOGÓ.
Mûvészeti vezetõ: Kéringer
András. Helyszín: A Fõtér 21
óra.

25-e, szombat: Hajókikötõ, Halász-
léfõzõ verseny 15 órától, Nóta –
est  20 órától

AUGUSZTUS
8-a, szombat: A Nyirettyû együttes

mûsora a Fõtéren  20 óra.
20-a, csütörtök: Ünnepi megem-

lékezés, Kossuth u. 45. 17.30
óra. Beszéd, elismerések kö-
zösségi munkáért, Virágos
Akaliért eredményhirdetés, Ün-
nepi mûsor: Álmodj hazát ma-

gadnak! A Dallamvilág musical-
csoport elõadása, Tábortûz,
tárogatózene, Strand, 20 óra.
Bál, Strand 21 óra.

27-e, csütörtök: Szórakoztató mû-
sor, Rendezvénysátor 19 órától.
Tánczene 20 órától.

28., péntek: Szórakoztató mûsor,
Rendezvénysátor 20 óra. Tánc-
zene  21 órától.

29-a, szombat: Szezonzáró nap
Sportpálya és 14–24-ig a ren-
dezvénysátor.

Benne: Pörköltfõzõ verseny Sport-
pálya 15 órától. Szüreti felvo-
nulás 17 óra. Borlovag avatás
19 óra. A Kisbakony tánce-
gyüttes mûsora 21 óra.

Utcabál Sportpálya és környéke 22
óra.

Programelõzetes július–augusztus

BALATONAKALI HAJÓÁLLOMÁS MENETREND
Érvényes: 2009. június 13–augusztus 23-ig

MENETRENDI
HAJÓJÁRATOK

Balatonszemesre: 11.00,
16.00 és 18.00 órakor
indul, minden nap. Me-
netidõ: 40 perc

Tihanyba: 10.30 órakor
csak július 4-tõl! Szerdán
és vasárnap. Menetidõ: 1
óra 15 perc.

Vissza indul Balatonsze-
mesrõl: 9.00, 15.00 és
17.00 órakor, minden
nap.

Tihanyból: 16.20 órakor,

csak július 4-tõl! Szerdán
és vasárnap.

SÉTAHAJÓK
Sétahajó 1 órás: 9.50. Ked-

den, csütörtökön, szom-
baton és vasárnap.

2009. június 13–július 3-ig,
illetve minden nap, július
4–augusztus 23-ig.

Sétahajó 1 órás: 18.00. Csak
július 4-tõl, szerdán.

Diszkóhajó 2 órás: 20.30,
csak július 4-tõl, pén-
teken.

ÚJDONSÁG! Tihany-túra
borkóstolóval: július 8.,
15., 22., 29. és augusztus
5., 12., 19.

Jegyek a hajóállomáson
válthatók.

Információ: Bognárné Var-
ga Katalin. 06-70/326-
31-78, 06-87/444-540
(hajóállomás pénztár),
06-87/310-050 (központi
forgalmi iroda, Siófok)

www.balatonihajozas.hu
info@balatonihajozas.hu
Balatoni Hajózási Zrt., Siófok

Dávid Mihály az országszerte ismert nyíregyházi
meteorológus, okleveles mérnök 1972-ben alkotta meg
a híres Dávid-naptárat, amely évrõl-évre az egyik leg-
biztosabb támpontot nyújtja az embereknek. egy évvel
ezelõtt már elkésztette az idei évi prognózisát, amely
azt mutatja, hogy idén nyáron a nyaralás szempont-
jából a legbiztosabb, legtutibb idõszak július vége,
augusztus elsõ fele lesz. Júliusban folyamatosan hûvös

lesz, húsz fokot fogja közelíteni a hõmérséklet, kivétel
a huszadika környéke, akkor ugyanis lesz egy négy
napos meleg szakasz. Az idális, igazi nyári csapadék-
mentes idõszak a július vége, augusztus eleje lesz,
ekkor érdemes kivenni a nyári szabadságot. Július
utolsó napjaiban és augusztus 10-15 között várható a
nyár legforróbb napja, amely elérheti a negyven fokot
is – összegzett Dávid Mihály.

MIKOR MENJÜNK NYARALNI?


