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Országgyûlési képviselõk
választási eredményérõl

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

A választásra jogosultak szá-
ma: 575 fõ volt, és emellett iga-
zolással szavazott 8 fõ.

Visszautasított polgárok szá-
ma: 2 fõ volt.

Az egyéni 414 szavazatból 405
volt érvényes, melyek az alábbiak
szerint oszlottak meg az egyéni
jelöltek között:

1. Dr. Bóka István, Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség – Ke-
reszténydemokrata Néppárt 287
szavazat.

2. Kepli Lajos, Jobbik Magyar-
országért Mozgalom 38 szavazat.

3. Nagy Jenõ, Magyar Szocia-
lista Párt 80 szavazat.

A területi listás 414 szavazatból
413 volt érvényes, melyek az
alábbiak szerint oszlottak meg:

1. Jobbik 47 szavazat.
2. MSZP 74 szavazat. 
3. MDF 18 szavazat.
4. FIDESZ–KDNP 242 szava-

zat.
5. LMP 32 szavazat.

Balatonakali, 2010. április 12.

Dr. Szabó Sándor
HVI vezetõ
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BALATONAKALI ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Ahhoz, hogy Balatonakali települé-
sen élhetõ környezetet, és a nap-
jainkban(!) elvárható fejlõdést biztosít-
son, a falu önkormányzata korábbi
költségvetési szintjének fenntartására
tartalékainak több mint felét fel kell
használnia, be kellett terveznie. 2009-
ben 269.562 ezer Ft teljesítési fõ
összegrõl számolhattunk be. 2010-ben
269.852 ezer Ft-os kiadási tervhez,
már csak 187.435 ezer Ft bevétellel
számolhattunk. Nem kívánom, ezúttal
további számsorok idézésével terhelni
olvasóimat, részben azért mert a nyil-
vános képviselõ-testületi üléseken és
azok tv-felvételein már részletesen tár-
gyaltuk azokat, másrészt költség-
vetésünket is érintõ változások vannak
„alakulóban”.

Ami környezetünket illeti…
Balatonakali község közterületeit, a

falufenntartó részleg 5 fõs állandó
személyzettel, és – jelenleg – 6 fõ köz-
munka program valamely formájában
alkalmazott, „ideiglenes” személy-
zettel tarja rendben. Az ehhez szük-
séges technikai felszereltséggel,
mondjuk úgy, kielégítõ mértékben ren-
delkezünk. A munkákat, az esztétikai
és gazdasági szempontokat figyelembe
vételével, sürgõsségi sorrendben
végezzük. Mivel ez a tevékenység
„szem elõtt” van, mindig vannak
bírálók, ritkábban elismerõk. „Hála
Istennek”, ritkán fordul elõ, de éppen
beszámolóm elõtt rendkívüli idõjárá-
si körülményekkel és következmé-
nyeivel voltunk kénytelenek szem-
benézni. Csak remélni tudjuk, hogy ez
nem fordul elõ sûrûbben, a jövõben.

Ugyancsak külön megterhelést
jelentett számunkra a május 3-i
„központi” lomtalanítási akció.

Ezúttal, a korábbiaktól eltérõen a
szemétszállító konzorcium végezte a
meghirdetett lomtalanítást. Sajnos,
hirdetésüket hiába helyeztük ki idõben
és több formában, a ki nem helyezhetõ
lomot (televízió készülékek, hûtõszek-
rények, építésbõl bontott anyag stb.) a
lakosság (és nyaralók) minden önkor-
látozás nélkül közterületeinkre rakták.
Ez természetesen nem hagyhattuk az
utcán, de jelzem, hogy e hulladékok
elhelyezése az önkormányzat költ-
ségvetését és így a lakosságot fogja
terhelni. A „rendrakás” utómunkálatai
még zajlanak. 

Közterületeink, kívülállók vélemé-
nyét is figyelembe véve és összehason-
lítva más, hasonló adottságú települé-
sekkel, egyébként rendezettnek mond-
hatók. 

A polgármesteri hivatal vagy a
képviselõ-testület intézkedése – ter-
mészetesen – nem mindig talál meg-
értésre, érthetõ módon fõleg azok
körében, akiknek ebbõl munkája
adódik vagy (vélt vagy valós) hátránya
származik. Bár ezek az intézkedések –
szándékunk szerint – nem öncélúak, és
a falu rendjének fenntartását szol-
gálják.

A településõrök 2009. decem-
berében megkezdett tevékenységének
is fõ iránya a rendezett, tiszta
környezet, falukép megóvása. Munká-
juk, fellépésük, bár csekély felhatal-
mazással bírnak, mégis kiváltották
némelyek ellenszenvét, esetleg fenye-
getését.

Megoldásra vár, többek között a
lenyesett faágak és zöld hulladék
intézményes elhelyezése, hasznosítása.
Ezt az igényt a rendkívüli idõjárás
következményei csak megerõsítették.

(Folytatás a 2. oldalon)

Környezetünk és reményeink
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(Folytatás az 1. oldalról)

A faágak feldolgozására, most már
lehetséges megoldás felaprításukkal,
csak ennek menetét kell kidolgoznunk.
A zöldhulladék hasznosítása, kom-
posztálása – továbbra is – egyéni
megoldást igényel, megfelelõ közös
elhelyezési lehetõség hiányában.

A polgármesteri hivatal melletti
udvar és leromlott épületegyüttes ren-
dezésére ugyan tettünk kezdeti
lépéseket, de a „közvélemény” ellenál-
lása és nem kevésbé a felújításhoz
szükséges (pályázati) forrás hiánya
miatt gyors megoldásra nem látunk
lehetõséget.

És itt már mondandómban
fejlesztési lehetõségeinkre, reménye-
inkre is kitérek…

A köztemetõt is rendeztük az elmúlt
év során. Annak karbantartása, talán
nagyobb gondosságot igényelne, bár
itt sem hagyhatók figyelmen kívül
sajátos természeti adottságaink. 

A régi temetõ parkosításra kész
tervekkel rendelkezünk, de a meg-
valósításhoz ugyancsak pályázati
lehetõségre volna szükségünk.

Az önkormányzati strandon kisebb
fejlesztésekre volt és lesz lehe-
tõségünk. Szükséges volna a strand
sekély vízi (partközeli) homokozására
is, ennek költsége ugyancsak megha-
ladná jelenlegi lehetõségeinket.

A magán porták esetében általában
ügyelnek lakótársaink a rendezett
környezetre. Néha önkormányzatunk-
hoz is fordulnak ez ügyben segítségért,
ha erre eszközeink is vannak, és nem
haladja meg felkészültségünket, segít-
séget is nyújtunk. Sajnos, elõfordulnak
településünkön is „lomot gyûjtõ” vagy
„feledékeny” lakók, õk továbbra is
számíthatnak kisebb-nagyobb intézke-
désekre.

A település rendezettségének célja
volt a képviselõ-testület elõtt akkor is,
amikor 2010. május 1-tõl felvállalta
egy települési fõépítész alkalmazásá-
nak terhét és feladatát, még akkor is,
ha ezt másik 3 településsel közösen
tesszük. Meggyõzõdésünk szerint, ez
ma még ugyan alig érzékelhetõ, hosz-
szabb távon mégis igen nagy jelen-
tõséggel bíró lépés lehet a településkép

rendezettségén túl, a falu várható, és
látható fejlõdésére.

A fõépítész közremûködésével most
már mód nyílik arra is, hogy elkészít-
sük a település helyi örökségvédelmi
szabályzatát (rendeletét), amely
ugyanezen célokat szolgálja.

Az önkormányzat a múlt évben ter-
vet kívánt készíteni, elõbb a Kossuth
utca egész hosszának közúti ren-
dezésére, annak reményében (bíztatás-
ra) hogy pályázati forrásból, illetve az
SCD-vel kötött támogatási megoldás
révén, módunk lesz a fejlesztésre. A
terv, és a forrás lehetõségek azonban
nem nyújtottak megfelelõ (finan-
szírozható) megoldást. Így most már –
harmadik nekifutásra – csak a Kossuth
utca – Dózsa György utcai tér (Fõtér)
szerényebb terveire adtunk megbízást,
ennek készítése folyamatban van.
Ugyancsak folyamatban van a Hó-
virág utcai (most már) egész jár-
daszakasz megépítése, illetve, a
meglévõ szakasz felújítása, 11 millió
Ft-os költséggel.

A külterületek fontosságát is elis-
merve, segítséget nyújtottunk a leg-
fontosabb Fenye-hegyi útszakasz
szilárd burkolatú kiépítéséhez, ehhez
még 2010-es költségvetésünkbõl is
elõlegeztünk forrást (mivel a 2009-es
nem volt elegendõ), összesen mintegy
5,8 millió Ft értékben.

Pályázatot adtunk be az orvosi ren-
delõ melletti játszótér felújítására,
bõvítésére a vidékfejlesztési forrásokat
megcélozva, 8,5 millió Ft értékben. A
pályázat eredményét várjuk.

Már korábban, a fenntartó egy-
ház(ak) pályázatot nyújtottak be refor-
mátus templom felújítására, majd a
katolikus templom felújítását. A
református templom pályázatát támo-
gatta ugyanezen alap, a katolikus tem-
plom 13 millió Ft-os pályázatáról még
nincs visszajelzés.

Mai napig nem találtunk megoldást
a templomok elõtti tér és még álló
szabadtéri színpad (váz) hasznosí-
tására, bár ezzel is megpróbálkoztunk,
együttmûködést kezdeményezve Bala-
tonfüreddel, illetve a veszprémi szín-
házzal.

Mint olvasóim tudják, a Rendezési
Terv és a Helyi Építési Szabályzat

(HÉSZ) átdolgozása most zárul le.
Ezen módosítások megfelelõ alkal-
mazása is a falu rendezettségének
növelését összességében fejlõdését
célozzák, de annak csak szabályozási
lehetõségeit biztosítják, az anyagiakat
nem oldják meg. A szabályozások
módosítása során ugyancsak felmerült
már a további módosítások igénye. 

Reményeink szerint mindezek meg-
valósulnak, vagy – legalább – a meg-
valósulás feltételeit sikerül megterem-
teni.

KM

A Föld napja
Denis Hayes amerikai egyetemi

hallgató 1970 április 22-én mozgal-
mat indított a Föld védelmében. Ez
az Amerikából indult kezdeménye-
zés ma már szinte az egész Földre
kiterjed. Hazánkban 20 éve tartják
április 22.-én a Föld Napját. Sajnos
még mindig sok a teendõ, közvetlen
környezetünkben is. Hiányoznak a
szelektív hulladékgyûjtõk, növelni
lehetne – szerencsére már 1–2 helyen
megjelent – a napkollektorok szá-
mát. Vigyázhatnánk jobban a Ba-
laton, a falu tisztaságára. Helyben
kell keresni a lehetõségeket a változ-
tatásra. A Föld Napja remek alkalom
a falu takarításra. A Magyar Közút
Kht. szemétgyûjtési akciójához
örömmel csatlakozott a Levendula
Nyugdíjas Klub. Megérezték: „Ne
mindig másoktól várjuk a megoldást,
mi magunk tegyünk a jobb élhetõ
életért,és unokáink jövõjéért!”

A klub tagjainak egy csoportját
ábrázolja az alábbi kép, amikor a
több zsák szemét összeszedése után
megpihentek. Tudjuk, egyetlen nap
kevés,de minden nap számít. Ezek az
emberek biztos, hogy jobban vigyáz-
nak majd falujuk tisztaságára,és
hirdetik unokáiknak is. 

Vigyázzunk Földünkre!
Hegedüs Dezsõné
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Azokban az otthonokban, ahol
egészséges a családi élet, azokban a
közösségekben, amelyek az alapvetõ
értékek megbecsülésén alapulnak,
tisztelik a szülõket és az öregeket.

Akali legidõsebbjeit évek óta az
Öregek Napján kívül is köszönti a falu
nevében az önkormányzat, utóbbi
nevében pedig a település vezetõje, a
polgármester. 

Áprilisban több ilyen látogatás is
történt.

Mészáros Lászlóné lett volna az
Öregek Napjának egyik fõ ünnepeltje,
de nem tudott részt venni a ren-
dezvényen, ezért kapott most láto-
gatókat. 

Annus néninek négy gyermeke, 6
unokája és 2 dédunokája van. 

Egyedül él, otthonában most leánya
és unokája társaságában fogadta a
vendégeket. 

Jó hangulatban, emlékeket felidézve
folyt a beszélgetés.

Beke Jenõné derûje, kedvessége
pillanatok magával ragadott bennün-
ket. 

Hat gyermeke, 15 unokája és 8
dédunokája alkotja „szorosan” vett
családját. 

Nem tõsgyökeres akali lakos,
„csak” 66 éve él itt, Katus néniként
szereti, tiszteli mindenki.

Potyondy Zoli bácsi tavaly ünne-
pelte 95. születésnapját népes családi
körben. 

Két lánya, 6 unokája és szintén 6
dédunokája köszöntötte. 

A mindig mosolygós Zoli bácsit az
idén is jó egészségben találtuk az
évfordulón.

Vági Gyuláné két gyermek édes-
anyja, 3 unoka nagymamája és három-
szoros dédnagymama.

Vilma néni fiával és családjával él
együtt.

Településünk közössége nevében
szeretettel köszöntjük mindnyá-
jukat!

A negyedik parancsolat...

Lélekben is együtt… 

Katus néni

Mindig mosolygós…

Háromszoros dédnagymama

MENETREND

BALATONAKALI
HAJÓÁLLOMÁS

ÉRVÉNYES: 2010. JÚLIUS 03–
AUGUSZTUS 29-IG

MENETRENDI HAJÓJÁRATOK 

BADACSONYBA:10.35 ÓRAKOR
– MINDEN NAP –

MENETIDÕ: 1 ÓRA 40 PERC.

RÉVFÜLÖPRE. 10.35 ÓRAKOR
– MINDEN NAP –

MENETIDÕ: 55 PERC.

BALATONSZEMESRE: 17.45
ÓRAKOR

– MINDEN NAP –
MENETIDÕ: 40 PERC.

BALATONFÖLDVÁRRA: 17.45
ÓRAKOR

– MINDEN NAP –
MENETIDÕ: 1 ÓRA 30 PERC. 
(BALATONSZEMESEN ÁT).

TIHANYBA: 10.30 ÓRAKOR 
– SZERDÁN ÉS VASÁRNAP –
MENETIDÕ: 1 ÓRA 15 PERC.

VISSZA INDUL
BADACSONYBÓL:16.00 ÓRAKOR.

– MINDEN NAP –

RÉVFÜLÖPRÕL:16.50 ÓRAKOR.
– MINDEN NAP – 

BALATONSZEMESRÕL : 09.50
ÓRAKOR.

– MINDEN NAP–

BALATONFÖLDVÁRRÓL: 09.00
ÓRAKOR.

– MINDEN NAP –

TIHANYBÓL: 16.20 ÓRAKOR. 
– SZERDÁN ÉS VASÁRNAP –

SÉTAHAJÓK
SÉTAHAJÓ 1 ÓRÁS: SZERDÁN: 

18.00 ÓRAKOR. 
PÉNTEKEN: 19.30 ÓRAKOR. 

SZOMBATON: 19.30 ÓRAKOR.

INFORMÁCIÓ: 06-84-310-050 
(KÖZP. FORG. IRODA, SIÓFOK)

+36-20-996-9403 
(VÁRNAINÉ SOÓS ANDREA)

www.balatonihajozas.hu
E-mail: info@balatonihajozas.hu

A SZEZON ELÕTTI SÉTAHAJÓZÁSI
LEHETÕSÉGEKRÕL

(GYERMEKCSOPORTOKNAK) INFO:
VÁRNAINÉ SOÓS ANDREA:

+36-20-996-9403. 
BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.,

SIÓFOK 
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Programokban gazdag, tartalmas
évadot zárt a „Levendula” Nyugdíjas
Klub. Hegedûs Dezsõné vezetésével
minden hét elsõ napján együtt töltöttek
2 órát a Mûvelõdési Házban. 

A jól összekovácsolódott közösség,
ha teljes létszámban összejön, közel
harmincan ülik körül az asztalt. (Néha
szimpatizánsokkal, érdeklõdõkkel is
kiegészülnek).

A „záróbulin” kedves vendéget
köszöntöttek Tóth Béla személyében,
akit „Tiszteletbeli Klubtag”-gá válasz-
tottak, s ennek emlékére egy feliratos
pohárral ajándékozták meg.

Az összejövetel fehér asztalnál foly-
tatódott, hiszen Hegedûs Dezsõ
pörköltet, Nyékiné Kati tarhonyát,
Hegedûsné Marika savanyúságot
készített, amelyek elfogyasztása után
„süteményköltemények” és jóféle bor
zárták a gasztronómiai sort. 

Vidám beszélgetés, kártyázás,
dalolás következett a búcsúmondat
elõtt:

„Viszontlátásra õsszel!”

A „Balatonakaliért” Támogatási Köz-
alapítvány szervezésében tavaszi bor-
túrára indultunk. Szép számmal gyûl-
tünk össze Kovács Ágiék udvarában,
hogy a reggeli frissítõk elfogyasztása
után vidáman induljunk neki az útnak.
Közfelkiáltással a hosszabb utat válasz-
tottuk, aminek elsõ állomáshelye
Kovács Józsiék pincéje volt. A
gyönyörû tavaszi napsütésben rácso-
dálkoztunk a virágzó mandulafákra, a
gondos kezek ápolta szõlõkre, a Fenye-
hegyen álló régi pincékre. Milyen jó
lenne, ha ezekben az utókor is
gyönyörködhetne! Az elénk táruló
panoráma kárpótolta azokat is, akik a
rövidebb és könnyebb utat választották
volna, mégis kitartottak. 

Vendéglátóink terített asztallal, süte-
ménnyel és pogácsával kínálták a
túrázók apraját-nagyját. A házigazda
szíves invitálására a pincében lévõ
borokat kóstolhattuk sorra. Poharazgatás
közben a gyerekek sem unatkoztak, a
pince oldalában csúszkáltak. Alíz a cse-
megeszõlõt érlelõ birtokot mutatta
körbe, melynek megmunkálásában gye-
rekeik is segítenek. Jó hangulatban bú-
csúztunk el a Kovács családtól. 

Következõ állomáshelyünk a Szafner
pince volt. Éva néni kedves szavakkal
köszöntötte a hozzá betérõ, már kevésbé
friss vendégeket. Elsõként a régi pincék
utánozhatatlan levegõjét szippanthattuk
be, majd a borok kóstolása következett.
A kíváncsibbak a felsõ szobák beren-
dezési tárgyait, Éva néni és Laci bácsi

féltve õrzött családi erekjéit nézhették
meg. A régi fotók letûnt korok emlékeit
idézték meg, melyeknek „élõ tanúi” már
mind az idõsebb korosztályhoz tartoz-
nak. Az asztalokon zsíroskenyér és pirí-
tott mandula, a poharakban finom nedû
várta a fáradt vándorokat. Éva néni
százkét éves szomszédja is megjelent,
hogy szórakoztassa a társaságot. Matild
néni szellemi frissessége és éleslátása
mindnyájunkat meglepett. Az idõközben
alaposan átváltozott vendéglátónk
pikáns viccekkel és anekdotákkal szóra-
koztatta a lelkes hallgatóságot. Móró
Feri bácsi pedig a lopózás helyes tech-
nikáját mutatta be. 

Sajnos azonban minden jónak vége
szakad egyszer, mi is felkerekedtünk,
hogy megkeressük a haza felé vezetõ
utat. A nyugdíjasklub tagjai frissen, fia-
talokat megszégyenítõ lendülettel
vezették a csapatot.

Köszönjük Éva néninek, Kovács
Józsinak, Alíznak, Daninak a szíves
vendéglátást, a résztvevõknek pedig a
közös élményt. 

A legközelebbi állomás talán a
Balázs-hegy lesz!

KRA

A Szafner pince

Nyugdíjas záró

Vidám évértékelés

Az ünneplõ csapat

Tavaszi bortúra
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Jó napot kívánok! – Köszön illendõen
az idegen. – „Jónapot!” – hangzik a válasz.
A jövevény megütközve néz. Tán valamiért
haragszanak rá? Rossz napja van a
„jónapotosnak”?

Az ország más részein kifejezetten
goromba üdvözlés a jó napot, a „kívánok”
nélkül. Akaliban – sajnos – nem ritka.
Tájjellegû köszönés, vagy egyszerûen csak
helytelen nyelvhasználat? Bizonyosan az
utóbbi.

Magam is tapasztaltam, hogy nincs
harag, rosszindulat az említett megnyil-
vánulás mögött. Aki mondja, nem tudja,
hogy köszönése barátságtalan, udvariatlan.

Ezért érdemes beszélni errõl.
A pongyola, hányaveti kifejezések ront-

ják legnagyobb közös kincsünket, a ma-
gyar nyelvet.

Viszontlátásra helyett „viszlát”, 10
órakor helyett 10 óra „magasságában”,
megbeszéljük helyett „átbeszéljük”, és így
tovább, megannyi szörnyûség a fülnek és a
jó ízlésnek.

Figyeljünk jobban beszédünkre, kife-
jezéseinkre! 

*
Olvasónk küldte a következõ verset,

amelynek megírására a strandi vasúti
átjárónál lévõ lepényfa (Gleditsia triacan-
thos), – népies magyar elnevezése
Krisztustövis –, kivágása késztette. 

Nem a vers értékei, hanem a közel 50
éves, egészséges (és szép!) növény hiánya
indokolja a közlését: 

KÉPZELETBELI TÁBLA
EGY FA CSONKJÁNÁL

„Ki ezt velem tette,
csak parancsnak vette,
S az, ki parancsolta, 

szívére nem vette.

Az ki parancsolta,
okosnak gondolta (magát), 

S a természetet 
durván lerombolta.

Ha én ember volnék,
és beszélni tudnék,

Akali lakóknak
egy-egy szót mondanék.

Ki milyet érdemel,
olyan jelzõt kapna

Jót vagy rosszat tett itt,
Akaliban lakva.

Szépet, aki épít,
s csúnyát, aki rombol

Tanuljatok, kérlek,
szomorú sorsomból!”

*
Ismét itt a tavasz, az az évszak, amikor

megszépül a természet, s a települések
vetélkednek, hol, mivel tudják még szemet
gyönyörködtetõbbé tenni lakóhelyüket
kívül és belül. 

Nekünk a 71-es út mente a kívül, ahol
többnyire egyetlen idõs lakost látunk szor-
goskodni. Dicsérõje több is akad, segítõje
kevesebb...

Legutóbb a temetõben lévõ (lenyírt) fû
eltakarítása váltott ki nagy vitát. A szócsata
arról szólt, hogy kinek kellett volna rendet
tenni. 

A sírkert feljáratánál a kõfal virágai
hõsiesen küzdenek a szulákkal és az egyéb
gyomnövényekkel. Felfelé és lefelé halad-
va nehezen lehet megállni, hogy egy-két
élõsködõt ki ne szedjen az ember a kövek
közül. S közben ott motoszkál a fejünkben
a gondolat: ha mindenki csak két szálat vál-
lalna ebbõl a tisztogatásból, amikor arra jár
… Milyen egyszerû, ugye?

*
Akali a Balaton-felvidék egyik legszebb

települése. Nekünk, itt élõknek és itt
nyaralóknak mindenképp a legszebb, a
legkedvesebb. Tudjuk-e együtt, okosan
szeretni?

Ehhez elõször is el kell fogadnunk
egymást, hiszen egymás mellett és nem
egymás ellen lenne jó élnünk. Aki a vidéket
választja lakóhelyül, vele együtt a tiszta
levegõt, a madárdalt, délrõl Balaton kékjét,
északról a gyönyörû vidéket, hajnalban a
kakaskukorékolást, este a kutyaugatást,
vonatzakatolást is választja. Ezek hozzá
tartoznak a mi vidékünkhöz.

Persze nem választhatunk mindent, így
szomszédot sem. Azt viszont választhatjuk,
hogy jó és megértõ emberek maradunk –
szomszédként is. 

Nem mérgezzük meg a mellettünk lakó
kutyáját, mert ugat. Cserébe nem engedjük,
hogy ebünk a nyílt utcán rohangáljon, a
környék gyermekeinek és ijedõsebb fel-
nõttjeinek rémületére. 

Megpróbáljuk felfogni, hogy az állatok
életében vannak olyan periódusok, amikor
minden akadályon áttörve szabadságra
vágynak. Viszonzásul nem hagyjuk, hogy
sétáltatott blökink a közterületen, vagy
valamelyik kapuban tegye le a névjegyét.

Elismerjük, hogy szomszédjainknak is
lehet jó kedve, születésnapi bulija, vagy
rendhagyóan hangos vendége. Cserébe
számíthatunk arra, hogy hasonló esetben
ezt nekünk is elnézik majd.

Ha mégsem, akkor önbecsülésünknek
tartozunk azzal, hogy ne álljunk bosszút a
kellemetlenségért.

Egy ismerõsöm õszintén hisz abban,
hogy a saját kívül-belül mintaszerûen rend-
ben tartott portája, árokpartja, stégje arra
készteti a környezetét, hogy elõbb utóbb
hasonló rendet alakítsanak ki maguk körül.

Valamennyien jól járnánk, ha igaza
lenne, s képesek lennénk együtt, okosan
szeretni szûkebb hazánkat, Akalit…

-kir-

Szilánkok...

Új honlap Akaliról
A „Balatonakliért” Támogatási Közalapít-

vány Koncz Imre javaslatára, az akali honlap
átalakítása mellett döntött. A képviselõ-testület
támogatta a javaslatot, így hosszas elõkészítõ
munka után elindulhatott a szervezés. Az új
honlap elkészítését az önkormányzat finan-
szírozza, a szerver bérleti díjat pedig a
Balatonakali Üdülõtulajdonosok Egyesülete
fizeti.

Várhatóan az új honlap május 31-tõl váltja
fel a régit. A teljes formai átalakuláson túl tar-
talmi változtatások is történtek. 

Az új rendszerben a friss híreket a
közmûvelõdés szervezõ, az önkormányzati
aktualitásokat a jegyzõ közvetlenül töltheti fel a
honlapra. Ezentúl az Akali TV adása interneten
is nézhetõvé válik. A Balatonakaliban mûködõ
civil szervezetek is saját feltöltési lehetõséget
kaptak. 

Mód van arra, hogy a helyi szálláskiadók,
vállalkozások, vendéglátóhelyek ingyenesen
tudják ajánlani szolgáltatásaikat. Aki élni kíván
a kedvezõ lehetõséggel, írjon a következõ 
e-mail címre: ki@m-art.hu Koncz Imre részére.

Reméljük, hogy az új, több információval
feltöltött honlap mind az Akaliban élõk, mind a
hozzánk látogatók hasznára válik!

KRA
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Az óvodások apraja-nagyja nagy izgalom-
mal készülõdött Dörgicsére, hogy Bende
Pista bácsiék családi birtokán, birkanyírást
nézhessenek meg. Csongor, igazi vendég-
látóhoz méltón minden látnivalót meg akart
mutatni a gyerekeknek.

Megérkezésünkkor nagyokat szippantot-
tunk a friss falusi levegõbõl. Elõször a
birkanyájat tereltük ki a mezõre, a gyerekek
lelkesen szaladtak utánuk, nem gyõzték
csodálni a rengeteg kisbárányt. 

Ezután a néhány hetes kiscicákkal
ismerkedhettek meg, simogatták, nézegették
az apró nyávogókat. 

Néhány kisgyerek életében elõször látta-
érintette meg a parányi macskákat. Ezután
útunk az ólakhoz vezetett. A kisebb-nagyobb
disznók cseppet sem ijedtek meg a látogatók-
tól, de a félénkebb gyerekek csak jó néhány
lépés távolságból merték megszemlélni õket.
A koca méretével, a vaddisznók hangjukkal
nyûgözték le az ovisokat. 

A csupán képeskönyvekbõl, filmekbõl
ismert állatok megelevenedtek, nem kis
meglepetést okozva kicsiknek-nagyoknak

egyaránt. Ezután következett látogatásunk fõ
célja, a birkanyírás. Szakavatott kezek gyor-
san és szakszerûen szabadították meg az álla-
tokat vastag gyapjuktól. Birkatürelemmel
vártak sorukra, majd a mûvelet végén
immáron majdnem kopaszon szaladtak vissza
a többiekhez. A gyerekek nyírás közben egy
darab gyapjat kaptak, kézrõl-kézre járt a puha
szõrcsomó.

A kicsik szaladtak egyet, majd Betti finom-
ságokkal, üdítõvel kínálta meg a kis csapatot.
Látogatásunk végéhez közeledett, utolsóként
a lovakhoz indultunk el. 

Az esõ nagy cseppekben eredt el, az utolsó
métereket már futva tettük meg az autókig. 

Köszönjük a feledhetetlen élményt a
Bende családnak, igazi tartalmas órákat tölt-
hettünk náluk! 

KRA

Tavaszi kirándulás

Borongós, esõs idõben került sor május 15-
én, szombaton a zánkai Bozzay Pál Általános
Iskola tornatermének ünnepélyes felavatására. A
bejáratnál Nagy Flóra fogadta a nagy számban
megjelent vendégeket. A folyosón, osztályter-
mekben, ünneplõbe öltözött iskolások, család-
tagjaik, zánkaiak gyülekeztek. A szülõi mun-
kaközösség tagjait a vendéglátás elõkészítése
foglalta le, az érdeklõdõknek Takács Martin a
Zánkai Hírmondó legfrissebb számával ked-
veskedett. 

A Himnusz közös eléneklése után Horváth
Lajos igazgató köszöntötte a meghívott
vendégeket, köztük dr. Schmitt Pált, az
Országgyûlés elnökét, Dr. Bóka Istvánt, Nagy
Jenõt, és a környék településeinek pol-
gármestereit. Ünnepi beszédében másfél
évtizedes maratoni futáshoz hasonlította a tor-
naterem építés gondolata és a megvalósulás
között eltelt idõt. A cél eléréséhez vezetõ út
rögös volt, hiszen hiába pályáztak, kaptak
ígéreteket a támogatásra, mégis önerõbõl voltak
kénytelenek megoldani a beruházást. 

Filep Miklós polgármester beszédében
kiemelte, hogy az önkormányzat létfontosságú
feladatok (csatornázás, utak építése, strand-
felújítás stb.) megvalósítását sorolta a tor-
naterem építés elé. A polgármesteri hivatal
átépítése így anyagi források hiányában
elmaradt. Azonban nem feledkeztek meg arról
sem, hogy a település hosszú távú jövõjét szem
elõtt tartva, bölcsödét, óvodát, iskolát
mûködtessenek. 

A Bozzayba immár a Balaton-felvidék
legtöbb községébõl járnak tanulók, zavartalan

bejárásukat az iskolavezetés buszokkal oldja
meg. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az isko-
laépítés gondolata az elõzõ polgármester, dr.
Szabó Dezsõ fejében fogalmazódott meg. 

Ezután Schmitt Pál nagy taps közepette lépett
a színpadra. A sportdiplomata, mint a MOB
elnöke fogadta el a meghívást, de az
Országgyûlés frissen kinevezett elnökekeként is
fontosnak tartotta a megjelenést. 

Olimpikonunk a formaságokat mellõzve, 
õszinte örömmel üdvözölte a sportlétesítmény
létrejöttét. Kitért a mindennapi mozgás rend-
kívüli fontosságára, és arra is, hogy a tornaterem
a közösségi élet új színtereként is jó szolgálatot
tehet. Megjegyezte, hogy a falu vezetõségének
pozitív szemlélete, önerõbõl tette lehetõvé a 140
millió forintos beruházás megvalósulását. 

Ezután következtek az ünnepélyes átadás
legfelemelõbb percei. A nemzeti színû szalag
átvágásakor a jelenlévõk szíve együtt dobbant,
majd a résztvevõk vastapssal fejezték ki
örömüket. A megható, ünnepi pillanatokat
megkoronázva, Schmitt Pál magasba emelte a
piros-fehér-zöld szalagot, majd emlékként
magához vette. 

A változatosan összeállított mûsorban ezután
verseket, prózai idézeteket hallhattunk a bozzays
diákok elõadásában, melyeket énekszámok és
táncjelenetek is színesítettek. 

A szereplõk között örömmel fedeztünk fel
Akaliból járó tanulókat is, Bakonyi Szimonetta,
Harmath Szkárlet, Kovács Réka, Takács Martin,
Király Gergõ személyében. 

Az ünnepi mûsor folytatásában a Zánkai
Népdalkört, a Magyar Tenger Néptáncegyüttest,

a Bokafogó Néptánccsoport láthattuk. Ezután
pedig judo bemutató, majd a zánkai akrobatikus
rock and roll tánccsoport következett. A több-
szörösen gyõztes Beke Bianka–Király Gergõ
produkciójának is tapsolhattunk. 

Az ovis focisták színpadra állva tettek
ígéretet arra, hogy jövõre a Bozzayban folytatják
a sportolást. Zárásként a Pávakörrel együtt
énekeltünk el egy népdalt, majd a Szózattal zár-
tuk az ünnepet. 

A kitartó vendégeknek a házigazdák állófo-
gadást rendeztek, a gyerekeket pedig az osz-
tálytermekben vendégelték meg.

A tornaterem megépítésében óriási munkája
és meghatározó szerepe van Horváth Lajos igaz-
gató úrnak. Azonban a zánkai önkormányzat, a
falu lakói, a közösségi akarat mind-mind
meghatározói voltak annak, hogy ilyen jelentõs,
és példa értékû beruházás valósulhatott meg. 

Szomszédos községünk Zánka, alig néhány
kilométer ide. Mégis hatalmasnak tûnik a távol-
ság!

Konczné Rédling Anikó

Sok csodálnivaló akadt…

Tornaterem avató Zánkán

Az ünnepi pillanat (Fotó: Nagy Tamás)
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JÚNIUS
19–21: Szent Iván ünnep. 
Benne: Népmûvészeti kiállítások – Térségi

Muzeális Gyûjtemény (Kossuth u. 36.).
19-e szombat: Este: Filmvetítés a Fõtéren.
Minden nap: Népzenei, népmûvészeti prog-

ramok, Térségi M. Gyûjtemény, Fõ tér. 
20-a, vasárnap: Kézmûves kiállítás és vásár –

Fõ tér.
Délutántól: Hagyományõrzõ mûvészeti csopor-

tok bemutatói. Tüzes borok bemutatója 
Tûzkerék görgetés
Tárlatlátogatás elemlámpával – Térségi Muzeá-

lis Gyûjtemény. A Szent Iván éji tûznél:
Környei Alice énekmûvész és együttese,
Virrasztás a tûznél.

21-e hétfõ: A felkelõ nap köszöntése (Strand).
JÚLIUS
Június 26-július 3: Gasztronómiai Hét I.

Vendéglõk 18 órától. Minden este más-más
vendéglõben kapható egy ételspecialitás
akciós áron! (A pontos ütemezést külön
szórólapon közöljük).

3-a, szombat: SZEZONNYITÓ 9.30–24-ig.
„Évadnyitó”, Kikötõ 9.40.
Az elsõ hajó érkezése, köszöntõk, majorett

mûsor. Sétahajózás a Boglár hajón. 
(agy)Velõben az erõ” Településismereti ve-

télkedõ 9. 30.
Majorettek felvonulása a sportpályához 10.30.
Tánc a szabadtéri színpadon Sportpálya 11 óra.
Rendõrségi bemutató Sportpálya 11 órától.

Tûzoltó bemutató. Sportpálya 14 órától.
Gulyásfõzõ verseny. Sportpálya 15 órától.
Erõs ember verseny Sportpálya 15 órától.
Eredményhirdetések (Fõzõ, erõs, telism.) 18

órától
HOTEL MENTOL (musical) 20.00 
Tapolcai Musical Színpad (12 személy – ének és

táncmûvészek).
Utcabál. Sportpálya és környéke 21 óra.
10-e, szombat: Strandszépségverseny. Strand.
HátsóUdvar rock band mûsora eldöntendõ

helyszín 21 óra.
24-e, szombat: Hajókikötõ Halászléfõzõ ver-

seny 15 órától.
ABBA-show (Tapolcai Musical Színpad)

19.30-tól.

AUGUSZTUS
Tóparti akkordok avagy „BBB”-gitárral.
Július 30. szombat–augusztus 7., szombat.

Komolyzenei programok 7 napon át nap-
közben és esténként.

Július 30., péntek: Paulikovics Pál gitárkon-
certje a katolikus templomban, 20 óra.

Július 31. szombat: Koncert a katolikus temp-
lomban. 

Gál Gabi ének, Soós Brigitta gitár 20 óra. 
Augusztus 4., szerda: A kurzus résztvevõinek

koncertje – házaknál… 19 óra. 
Augusztus 5. csütörtök: Szilvágyi Sándor

gitárkoncertje a katolikus templomban 20
óra.

Augusztus 6., péntek: A kurzus résztvevõinek
koncertje – házaknál 19 óra.

Augusztus 8., vasárnap: A résztvevõk záró
koncertje – szabad téren 18 óra.

14-e, szombat: Lecsófõzõ verseny Sportpálya
15 óra.

20-a, péntek: Ünnepi megemlékezés. Kossuth
u. 45. 18 óra.

Beszéd, elismerések közösségi munkáért,
Virágos Akaliért eredményhirdetés, A
Veszprém Táncegyüttes ünnepi mûsora.

Tábortûz, tárogatózene. Strand 20 óra.
Bál. Strand. 21 óra. 
14–28-ig: Gasztronómiai Hét II. Vendéglõk 18

órától.
26-a, csütörtök: Szórakoztató mûsor Rendez-

vénysátor 19 órától.
Tánczene 20 órától.
27., péntek: Szórakoztató mûsor. Rendezvény-

sátor 20 óra.
Tánczene 21 órától.
28-a, szombat: Szezonzáró nap. Sportpálya

és14–24-ig a rendezvénysátor (?)
Benne: Pörköltfõzõ verseny. Sportpálya 15

órától. 
Szüreti felvonulás 17 óra.
Borlovag avatás 19 óra.
Szórakoztató mûsor 21 óra.
Utcabál. Sportpálya és környéke (?) 22 óra.

*
A rendezvények idõpontjában és tartalmában

még lehetséges változtatás!

PROGRAMOK Balatonakaliban – 2010

Szeretjük Balatonakalit. Bár, nem itt
születtünk, de közel 13 éve itt élünk. Barátokat,
ismerõsöket szereztünk. Esténként jó hazajönni
csendes, nyugodt falunkba. Biztonságban
tudjuk gyermekünket, bátran elengedjük ját-
szani. 

Azonban történt velünk valami, amit nem
hagyhatunk szó nélkül.

Fiunk pár éve kapott egy quad motort.
Ritkán használja, évente talán egyszer-kétszer. 

Május elsején kedvet kapott, hogy elõvegye
a motort. Délután fél hét és hét óra között szülõi
felügyelettel (férjem végig kint volt vele)
motorozott. Ekkor a harmadik szomszédunk
(Hóvirág u. 47.) minõsíthetetlen hangnemben
támadt gyermekünkre. 

Elnézést a durva szavakért, amelyek
következnek, „lekurvaanyázta” a tíz éves
fiunkat. Átkozódott, azt kívánta, hogy „álljon
fejre” a gyerek.

Mi elismerjük, hogy a motor kicsit hangos,
de semmi törvénybe ütközõt nem tettünk, te-
kintettel az idõpontra, illetve arra, hogy gyer-
mekünk talán évente néhány alkalommal
motorozik.

A „kedves” szomszéd minden bizonnyal
elérte amit akart, mert fiúnk remegve sírt bent
az ijedtségtõl, nem értette, miért ordítozik vele
a bácsi, hiszen õ nem tett semmi rosszat. 

Azt sem értette, hogy egy felnõtt ember
hogy beszélhet így egy gyerekkel, hiszen nem
ehhez a stílushoz van hozzászokva. Mi arra
neveljük, hogy tisztelje a felnõtteket, elõre
köszönjön, és ha megszólítják tisztelettel vála-
szoljon, beszélgessen. 

A mi utcánkban sok a kisgyermek. Bizony
gyakran megesik, hogy kiabálnak, szaladgál-
nak, nagyokat nevetnek, és urambocsá’ a
fogócska hevében még sikongatnak is. Mi
szeretjük, ha gyermekzsivajtól hangos az utca.
Persze lehet, hogy ezzel nem mindenki van így. 

Természetesen semmi nem jogosít fel

egyetlen felnõttet sem, hogy ilyen alpári
hangnemben és minõsíthetetlen stílusban
üvöltözzön bárki gyermekével, és félelmet kelt-
sen benne.

Kedves szomszéd! Mint tudjuk a gyermek,
azzá válik, amivé neveljük õt. Reméljük a Te
gyermeked nem hallotta, ahogy beszéltél
fiunkkal, hisz Te vagy a minta, a példakép a
gyermeked számára. 

Nem értjük, egyes emberek miért érzik,
hogy joguk van másokat becsmérelni, szabad
tevékenységében korlátozni. Honnan veszik
erre a bátorságot? 

Ha zavarta a motor hangja, egy egyszerû
kéréssel el lehetett volna intézni az egészet.
Elkerülni, hogy egy kisgyermek lelkében
félelem, zavar, ijedtség dúljon.

Fiunk védelmében elvárjuk a bocsá-
natkérést!

Kovács Lajos és Kovácsné Gáspár
Magdolna

Balatonakali, Hóvirág u. 5.

Gyermekünk védelmében
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

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

szerda: 8–15,30, péntek: 8–13,00.

TELEPÜLÉSÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGEI

Bóday Gyula: +36-70/200-4422
Hosszú László: +36-70/200-4637

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György

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

csütörtök: 08,00–10,00, 
péntek: 12,00–13,00.

Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelõintézet Balatonfüred,

Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap

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

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

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

csütörtök: 08,00–11,30.
Tel: 87/444-086

VALENTIN GYÓGYSZERTÁR
Pántlika u. 26.

Hétfõ: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Kedd: 7.30–10.30, 12.00–17.00

Szerda: 12.00–18.00
Csütörtök: 7.30–10.30, 12.00–17.00 

Péntek: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Szombat: 8.00–12.00 

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

VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ
ÜGYELET

Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTÕK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA

Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Kossuth u. 31.

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

FÉK ABC – ÉTTEREM
ABC: 

hétfõ–péntek: 06,30–19,00,
szombat: 06,30–18,00,
vasárnap: 06,30–14,00.

ÉTTEREM: 
8–22

Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. – Felelõs kiadó: Kemendy Miklós. Szerkesztõ: Királyhegyi Ottília.
A fejlécen szereplõ grafikát Holányi Julianna készítette.

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

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus istentisztelet: 2010. március 14-tõl, minden vasárnap és egyházi ünnepnapon délelõtt 

11 órakor kezdõdnek. Július 1-ig váltakozva lesz szentmise és igeliturgia
Evangélikus istentisztelet: minden II. és IV. vasárnap 14.00-kor

Református istentisztelet: minden III. vasárnap 15.30-kor

Mázsaszám fogták volna a halat az
„Egyesületi horgászverseny” résztvevõi április
17-én, szombaton. Fogták volna, ha a kapás is
olyan esélyt biztosít a sikeres versenyzéshez,
mint az idõjárás.

A Balatonakali és Vidéke Sporthorgász
Egyesület hagyományaihoz híven megrendezte
tavaszi versenyét, amelyen most testvér-
településünk, Balástya pecásai is részt vettek. 

Csodás, napsütéses délelõtt volt, így az
idõjárásnak igazán lehetett örülni. A fogásnak
kevésbé.

Beszédes adat, hogy a három kategória
indulói összesen is csak néhány kilogramm
zsákmányt ejtettek. 

Az eredmények részletesebben a következõk:
Ifjúsági kategória: I. Nagy Flóra (80 gr).
Senior kategória: I. Molnár Ferenc (810 gr),

II. Kutor Lajos (360 gr), III. Halmos János (330
gr).

Felnõtt kategória: I. Bakonyi Tamás (2960
gr), II. Ruzsics Zoltán (900 gr), III. Hosszú
Richard (670 gr).

A csapatversenyben, amelyben 4–4 induló
vett részt településenként, Balástya lett a
nyertes 1450 grammal. Akali csapatának teljesít-
ménye 1030 gramm volt.

Egyesületi horgászverseny

A gyõztes csapat

Pünkösdi szomszédolás
Harmadik alkalommal rendezte meg a

„Balatonakaliért” Támogatási Közala-
pítvány az ünnep szombatján a „Pünkösdi
Szomszédolás”-t. A szép idõ által is
támogatott gazdag, tartalmas napról

következõ számunkban közlünk majd rész-
letes beszámolót.

Képeinken két izgalmas pillanat, a sakk-
szimultán és a talicskaverseny egy-egy
jelenete látható.

Strandszépségverseny
Balatonakali elismerten szép strandján szeretnénk az idén meghirdetni „Az Akali strand szépe” versenyt. 

A „szebbik nem” seregszemléjére természetesen fõként az „erõsebb nem” kívánságára és kezdeményezésére
kerül majd sor. Mivel ilyen rendezvénnyel még nem próbálkoztunk, kérjünk mindenkit, akinek szimpatikus 

a gondolat, segítsen a megvalósításban! Szponzorokat éppúgy várunk, mint ötleteket, ötletadókat 
és olyanokat, akik a megvalósításban segíteni tudnak és akarnak.

Jelszó: Hozzuk össze közösen!


