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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
INdUL A MENETRENdSZERINTI 

HAJóKÖZLEKEdÉS
Az elmúlt években igencsak szűköl-

ködnünk kellett hajózási örömök tekin-
tetében. A BAHART tulajdonú kikötő-
ben ugyanis, egyre ritkábban kötöttek ki 
a hajók. A társaság akkoriban egyértelmű 
adatokra támaszkodva, azzal magyarázta 
a folyamatos járatszámcsökkenést, hogy 
nem rentábilis nálunk a kikötő. Ezt az 
állapotot több együttes tényező okozta, 
melyek közül a legfontosabbak, hogy 
a kikötőnkre a társaság nem fordított 
fejlesztési pénzeket, nem szánt energiát 
a járatokra történő utasszervezésre, és 
persze különösen nem is volt érdekében 
a kikötőnk fellendítése, hisz akkor már 
az eladás volt napirenden.

Sok-sok kitartó munka után mára 
nagyot változott a helyzet. Mérföldkőhöz 
érkeztünk. Jómagam, mint polgármester, 
igen nagy feladatot vettem a vállamra. 
Az évek alatt tudatosan vagy tudat alatt 
leépített kikötőnk fejlesztése érdekében 
szálltam síkra, hogy eleget tegyek a 
jogos lakossági és egyben üdülőtulaj-
donosi érdekeknek. Még akkor is, ha 
sajnos vannak olyanok is, akik drukkol-
nak azért, hogy ez ne sikerüljön a mi 
közösségünknek.

Szilárd meggyőződésem, hogy nem 
kell az ember minden tevékenységét 
gazdasági alapokra helyezni. Nem min-
den esetben kell azzal kezdeni a terve-
zést, hogy elemezzük a várható profitot. 
A balatoni közforgalmi hajózás kérdése 
tipikusan egy olyan terület, ahol dönté-
seinket tradícióra, lokálpatriotizmusra, 
hosszú távú jövőképre alapozottan kell 
meghozni. 

Ahhoz, hogy a Balatonon legyen köz-
forgalmi hajózás, ahhoz a mindenkori 
szükséges infrastruktúrát meg kell őrizni 
állami vagy önkormányzati köztulajdon-
ban. Az infrastruktúra alatt legfőképpen 
a balatoni közforgalmú kikötőket értem, 
valamint a közlekedési eszközöket, azaz 
a hajóflottát. Természetesen ehhez kell 
még a humán erőforrás is, kapitányok 
és matrózok, akik üzemeltetik a flot-
tát. Balatonakali mindenkori közössége 
szempontjából csak az mutat hosszútávú 
jövőképet, ha a több évtizedes múltra 
visszatekintő kikötőnk mindig a közt 

szolgálja. Mivel a kikötő tulajdonjo-
gát nem engedték át az önkormányzat 
részére, így mint használatra jogosultak 
tudjuk élvezni annak előnyeit és viselni 
költségeit.

A BAHART és önkormányzatunk 
közt létrejött 25 éves használati szerző-
dés ezt biztosítja számunkra. Korábban 
az önkormányzati költségvetés számára 
semmiféle terhet nem jelentett az, hogy 
szabadon sétálhassunk, hajózzunk, hor-
gásszunk, naplementét nézzünk ott. Mára 
már ez nem így van. Mederbérleti díjat, 
közüzemi díjakat fizetünk, karbantartá-
si költségeket viselünk. Mégis büszkén 
jelenthetjük ki, hogy birtokban vagyunk 
és egy negyed évszázadon keresztül az 
ingatlan a közjót szolgálja. A huszonöt 
év alatt még bármi történhet, és persze 
bízunk abban, hogy a mindenkori tele-
pülésvezetés számára ugyanúgy fontos 
lesz ennek a pozíciónak akár a harcos 
védelme, mint ahogy a mi számunkra is 
fontos volt. Ha pedig fizetünk érte, és a 
szívünkhöz is nő, akkor becsüljük is meg 
az elért eredményeinket, vigyázzunk rá 
közösen, mindenkor!

Az Arács motoros 2022. június 17-én 
próbaüzemként már megjárja a déli par-
tot, de a hivatalos első hajóútra másnap 
kerül sor.

Június 18-án, szombaton 16,15-kor 
kezdődik a hivatalos „Balatonakali első 
hajó” ünnepélyes rendezvény, a fúvósze-
nekari térzenéjével. Ezt követően várha-
tóan 16,30-kor polgármesteri köszöntő, 
majd Kontrát Károly, térségünk országy-
gyűlési képviselője, az akali móló ügyé-
nek elhivatott támogatója fog szólni a 
jelenlévőkhöz. A hajózási szolgáltatást 
nyújtó társaság tájékoztatóját követően 
17,00 órakor indul az első menetrend 
szerinti járat, majd Szemesről 18,00 óra-
kor indul vissza. A hajó kapacitása 70 fő, 
ezért ennek megfelelően tudunk hajózni, 
viszont 19,00 órai visszaérkezést köve-
tően az Arács ingyenes esti sétahajózást 
is indít azoknak, akik nem fértek fel az 
első járatra.

A menetrenddel, viteldíjakkal, ked-
vezményekkel kapcsolatos tájékoztatást 
az alábbiakban olvashatják:

Az Arács motoros hajó, a Beach 
Boat Kft. üzemeltetésében, Balatonakali 

Község Önkormányzatának használatá-
ban álló, közforgalmi kikötőből indulva, 
(Balatonakali, Révész út 41. szám alatt 
található hajóállomás) 2022. június 18., 
szombattól, augusztus 28., vasárnapig 
az alábbi menetrend szerint közlekedik, 
amennyiben ezt az időjárási viszonyok 
lehetővé teszik. 

Csütörtök
13:00–16:30 strandhajó
17:00–18:30 sétahajó
19:00–21:00 esti chill (lazítás a naple-

mentét nézve)
Péntek
9:30–10:30 Balatonakali – Balaton-

szemes (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

10:30–11:30 Balatonszemes – Bala-
tonakali (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

13:00–16:30 strandhajó
17:00–18:00 Balatonakali – Balaton-

szemes (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

18:00–19:00 Balatonszemes – Bala-
tonakali (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

19:00–21:00 esti chill (lazítás a naple-
mentét nézve)

Szombat
9:30–10:30 Balatonakali – Balatonsze-

mes (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

10:30–11:30 Balatonszemes – Bala-
tonakali (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

12:00–15:30 strandhajó
17:00–18:00 Balatonakali – Balaton-

szemes (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

18:00–19:00 Balatonszemes – Bala-
tonakali (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

19:00–21:00 esti chill (lazítás a naple-
mentét nézve)

Vasárnap
9:30–10:30 Balatonakali – Balatonsze-

mes (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

10:30–11:30 Balatonszemes – Bala-
tonakali (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

12:00–15:30 strandhajó
17:00–18:00 Balatonakali – Balaton-
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szemes (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

18:30–19:30 Balatonszemes – Bala-
tonakali (menetrend szerinti közforgalmi 
járat)

Árak:
strandhajó – felnőtt 9.500,-/fő, gyerek 

7.000,- Ft/fő (18 éves kor alatt), teljes 
hajó 300.000,- Ft+ÁFA

sétahajó – felnőtt 3.000,- Ft/fő, gye-
rek 2.000,- Ft/fő (18 éves kor alatt)

estichill – 3.500,- Ft/fő
Balatonakali – Balatonszemes (menet-

rend szerinti közforgalmi járat) – felnőtt 
2.500,-/fő, gyerek 1.500,- Ft/fő (18 éves 
kor alatt), kerékpár 1.000,- /db.

Balatonszemes – Balatonakali (menet-
rend szerinti közforgalmi járat) – felnőtt 
2.500,-/fő, gyerek 1.500,- Ft/fő (18 éves 
kor alatt), kerékpár 1.000,- /db

Balatonakali lakcímkártyával, a 
menetrend szerinti közforgalmi járaton 
(Balatonakali – Balatonszemes, illetve 
Balatonszemes – Balatonakali) ingye-
nes. A többi szolgáltatásra a kedvezmény 
nem érvényes, továbbá a BAHART-nál 
alkalmazott egyéb kedvezmények egyi-
ke sem érvényes járatainkon.

A hajón fogyasztott italok és ételek 
árát a fenti díjak nem tartalmazzák, azo-
kért mind a menetrend szerinti közfor-
galmi járatokon, mind a strandhajón és 
sétahajókon egyaránt külön fizetni kell.

Hajózással, további bérlésekkel kap-
csolatos egyéb információk:

Gáthy Gergely: +36-30/417-3248
Magyar Balázs: +36-70/319-1234

Kemény munkánk eredményeként 
Balatonakali ismét aktív részese lesz a 
balatoni közforgalmi hajózásnak! Persze 
szükség lesz még az utasokra is, ezért 
mindenkit arra buzdítok, hogy minél 
gyakrabban vegye igénybe a szolgáltatást. 
Kiránduljon Szemesre, vegye igénybe a 
strandhajó szolgáltatásait, nézze a nap-
lementét az Arács fedélzetéről. Fontos, 
hogy minél több utast vonzzunk közösen 
a fedélzetre, hisz a vállalkozásnak akkor 
lesz kedve hosszútávon szolgáltatni, ha 
megtalálja számítását Balatonakaliban. 
Kérem a település lakóit, nyaralóingat-
lan tulajdonosait és az üdülővendégeket, 
hogy a jövőben is tegyünk meg mindent 
annak érdekében, hogy ez hosszú távú 
szolgáltatás lehessen, hisz mindannyian 
közös hajóban evezünk. Sem a település 

közössége, sem az önkormányzat nem 
tűri el azt, hogy a „mi hajónkban valaki a 
másik irányba evezzen”! Aki pedig nem 
szívesen veszi kezébe az evezőlapátokat, 
az szálljon át egy másik járatra!

HAMAROSAN INdULHAT 
a kivitelezés a kikötőnél

Ha az önkormányzaton múlott volna, 
akkor már talán tavasszal elkezdjük a 
kikötőnél tervezett horgászturisztikai fej-
lesztés kivitelezési szakaszát is. Viszont 
el kell ismerni, hogy nagyon sok olyan 
tényező van minden projektben, ami-
re nekünk, mint helyi döntéshozóknak 
semmiféle ráhatásunk nincs. 

Már tudtuk az elmúlt esztendőben, 
hogy támogatják a „TOP-1.2.1-16-
VE1 – Társadalmi és környezeti szem-
pontból fenntartható turizmusfejlesztés 

Balatonakali horgászcsónak kikötő stég 
és környezetének turisztikai fejlesztése” 
témában beadott pályázatunkat, viszont 
nem volt hatályos támogatási szerződés 
a birtokunkban. Az Államkincstár hosszú 

egyeztetési folyamatot követően, több-
szöri rendszerhibára hivatkozva, igen 
lassan készítette el a támogató okiratot. 
Ez azért jelentett problémát, mivel a 
beadott pályázatunkat az eredeti tervek 
szerint 2022. december végéig kellett 
megvalósítani. No, de hogy kezdjük a 
megvalósítást, vagy akár csak a költsé-
ges tervezéseket is, ha nincs a kezünk-
ben a támogató okirat? Azt hiszem, ezt 
egyetlen felelős vezető sem vállalhatja 
be, így mi is arra kényszerültünk, hogy 
megvárjuk a dokumentumot.

Mindenesetre folyamatosan dol-
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goztunk annak érdekében, hogy amint 
megkapjuk a támogató okiratot, azon-
nal tovább tudjunk lépni. Áthelyeztük 
az elektromos mérőhelyet a bontandó 
régi pénztárépület mellől és elkezdtük 
a kiszolgáló épülethez elengedhetetlen 
ivóvíz átvezetésének kiépítését, illetve 
a szennyvízátemelő megépítését. Ezek 
a munkálatok ugyan nem képezik részét 
a projektnek, viszont előfeltételei a 
továbbhaladásnak. Terveink szerint júni-
usban befejeződnek a hálózattal kapcso-
latos tevékenységek.

Az előkészítési folyamatban tárgyalá-
sokat kezdeményeztünk a volt naturista 
kemping új tulajdonosával, hogy a volt 
kemping területének egy nagyon kicsi 
részét, adja át az önkormányzatnak köz-
célú hasznosításra. A kért területrész, a 
vízpartra merőlegesen, hosszanti irányú, 
10 méter széles, az ingatlan keleti szélén 
lévő, kikötővel szomszédos, mindösz-
szesen 573 m2 nagyságú. A sáv arra lett 
volna hivatott, hogy biztosítsa a vízhez 
jutást az ott élőknek és a nyaralótulajdo-
nosoknak, növelve a köz szolgálatában 
álló vízparti területek nagyságát. Mivel 
a korábbi naturista kemping új tulajdo-
nosa elzárkózott ez elől, így ezt el kellett 
engedni.

Megjegyzem, a korábbi Strand 
Kemping új tulajdonosa, 50 m közvetlen 
vízpartot, és további 50 m útkapcsola-
tot adott át, parti sétány céljára, a volt 
Holiday Kemping új tulajdonosa pedig, 
az úgynevezett levendulás lejáró teljes 
területét közparknak, egy 90  m-es part-
szakaszi részt parti sétánynak, és egy 
területet, ami a Sósi földek jelenlegi 
közútkapcsolatát biztosítja. Az említett 
területeket ráadásul teljesen térítésmen-
tesen kapta meg az önkormányzat.

Átmeneti lassulást okoz, hogy a 
korábbi naturista kemping új tulajdo-
nosa kijelentette, nem szívesen látja ott 
a kikötő területén a tervezett kiszolgáló 
épületet, vizes blokkot, ahova mi szeret-
nénk azt építeni. A korábbi lapszámunk-
ban közzétett tervezett helyszínrajzon 
jól látható, hogy magához a kikötőhöz 
legközelebb eső, legalkalmasabb helyre 
tervezzük az épületet, az ésszerűség oka 
alapján. Mivel arra a helyre, ahol jelen-
leg áll a jegypénztár, nem építhetünk 
újat – a partvonal védelmi zónája miatt 
–, nem is maradt más lehetőség. Hacsak 
nem figyelmen kívül hagyjuk a saját 

érdekünket, valamint az ésszerűséget, 
és a szomszédos telek tulajdonosának 
igényei szerint a saját hátrányunkra cse-
lekszünk. Az építéssel kapcsolatos ügy-
intézés során sajnálattal tapasztaltam, 
hogy a volt naturista kemping új tulajdo-
nosa megtesz mindent, hogy nehezítse 
azt az amúgy is nehéz munkát, melynek 
eredményeként – a település 700 állandó 
lakosa, ezret is meghaladó nyaralóingat-
lan tulajdonosa, valamint a többezret is 
kitevő üdülővendége érdekében – fej-
lesztjük ezt a számunkra oly fontos, köz 
elől el nem zárható területet.

Nehéz megtalálni annak az okát, hogy 
miért nem tudunk közösen mellé állni a 
közérdeknek. Hisz véleményem szerint 
a helyiek minden esetben felnéznek arra 
a befektetőre, aki jó szívvel hozzátesz a 
településhez, tiszteletben tartja a helyi 
értékeket, és velünk együtt dolgozik 
a településért. Szerencsére sok van ez 
utóbbiból is!

Mindenesetre mi gőzerővel dolgo-
zunk tovább, hisz kötnek bennünket a 
határidők. Az imént említett érthetetlen 
problémákon túl az építőanyag árának 
folyamatos emelkedése napról-napra 
nem várt kiadásokat jelent önkormány-
zatunk költségvetésének. Bízunk abban, 
hogy a nehézségek ellenére a projektünk 
halad tovább, hisz a helyi közösség egy-
két ellenzőtől eltekintve, egy emberként 
áll a számunkra igen fontos közügy 
mellett. 

Mivel már elkezdődött az idegen-
forgalmi szezon, így már nem tudunk, 
és nem is akarunk érdemi kivitelezési 
munkát kezdeni. Őszre tevődik át a 

munkálatok nagy része. Az önkormány-
zati kivitelezés mellett a kikötő étterem 
új tulajdonosa is (aki nem azonos a 
volt kemping új tulajdonosával) átépítési 
munkálatokat kezdett. Az érdemi munka 
az ő esetében is feltehetően ősszel való-
sul meg. Amennyiben a körülmények 
optimálisak lesznek, akkor a 2023-as 
nyári szezonra egy teljesen megújult, 
mindenki számára nyitottan álló, vízparti 
terület előnyeit élvezhetjük. Persze ezért 
tennünk is kell! Ki kell állnunk a jogos 
közérdek mellett, minden egyes alka-
lommal, amikor azt bárki más csorbítani 
akarja! 

A STRANdI KIVITELEZÉS 
határidőre fejeződött be

Évek óta sikeresen pályázik önkor-
mányzatunk a Kisfaludy Program kere-
tei közt kiírt pályázati konstrukciókba. 
Amint arról már korábbi lapszámaink-
ban tudósítottunk, idén is pályáztunk 30 
M forintra, amit sikeresen el is nyertünk. 
A munkálatok mára befejeződtek, így 
ismét egy megújult strand várja vendé-
geinket a 2022-es idegenforgalmi sze-
zonban. Minden településünkön működő 
vállalkozás, szolgáltató számára fontos, 
anyagiakban is kimutatható előnyt jelent, 
amennyiben strandunknak jó hírnevét 
viszik. Hisz már a turisztikai idény előtt, 
a szállás kiválasztása során megtekintik 
az érdeklődők a kiválasztott település 
strandját, illetve annak szolgáltatásait. 

Idén a legfontosabb változás a teljes 
strand területének újbóli felülfüvesítése. 
Az eredmény magáért beszél, bár tud-
juk, hogy erre minden évben költenünk 
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kell majd a jövőben is, hisz a használat 
során amortizálódik a gyep felülete. Ha 
ma valaki végigtekint a Mandulavirág 
Strandon, akkor egy igazán gyönyörű 
zöldterület látványa fogadja. Emellett 
az idei pályázatban a kiíró több olyan 
elemet várt el a pályázóktól, amelyek a 
valamely fogyatékossággal élők számára 
teszik élvezhetőbbé a strand használatát, 
mind például nálunk megvalósított aláb-
bi fejlesztések.

A jövőben pénztáraink megközelítését 
taktilis vezetősáv teszi könnyebbé látás-
sérült vendégeink számára. Ugyanitt 
indukciós hurok segíti hallássérült láto-
gatóinkat. A bejáratok közelében tapo-
gatható terepasztal mutatja be stran-
dunk fő pontjait, nem csak a látásukban 
korlátozott érdeklődőknek, hanem azok 
számára is élményt nyújtva, akik nem 
szenvednek semmilyen fogyatékosság-
ban. Új akadálymentes játszóeszközt 
telepítettünk a legkisebbek örömére.

A pályázati támogatás keretei közt 
a Bejárható Magyarország programhoz 
csatlakozva kerékpártárolót helyeztünk 
ki, mobil kajakkikötőt hoztunk létre. A 
strand két oldalán két új csomagmeg-
őrzőt is telepítettünk A csomagmegőr-
zők üzemeltetése online szolgáltatáson 
keresztül érhető el, a szükséges appliká-
ció telepítését követően. Gazdagabbak 
lettünk egy, a kor elvárásainak megfele-
lő, új szelektív hulladékgyűjtővel is.

Az elmúlt évtizedben önkormány-
zatunk többszázmillió forintot költött 
pályázati források felhasználásával a 
strand felújítására, valamint saját költ-
ségvetésünkből is sokat áldoztunk rá. 
Ennek mára nagyon sok kézzelfogható 
eredménye van. A Mandulavirág Strand 
egyértelműen a környék egyik legked-
veltebb strandja, szívesen járnak ide 
vendégeink, mindemellett a strandon 
üzemelő szolgáltatók számára is tisz-
tes megélhetéshez szükséges bevételt 
teremt. 

A korábban bérlő általi vétkes szer-
ződésszegés miatt felmondott terület-
bérleti szerződés megszűnésével előállt 
ellátási hiányosságot gyorsan sikerült 
orvosolni, a nagy ambíciókkal érkező 
új vendéglátóipari szolgáltatók kínála-
tával. Megnyíltak a Cafat, a The Bar és 
a NapraBár nevű igényes vendéglátó-
egységek, vendégeink és az üzemeltetők 
közös elégedettségére, erősítve a már 

nagy múlttal rendelkező Fincsi Büfé és 
a nemrég megújult AkaliforniaCafe and 
Pizzeriakínálatát. A jelenség mutatja, 
hogy megfelelő üzleti potenciál van az 
önkormányzati strandban. A vállalkozói 
kedv is pozitív tendenciát mutat, aminek 
az oka szintén a rengeteg ráfordított 
forrás, energia és persze azok munkája, 
akik nap mint nap tesznek azért, hogy 
hozzánk szívesen jöjjenek. 

A szolgáltatások fejlődésének még 
koránt sincs vége, hisz a korábban két 
évig is üresen álló kis 11 m2-es önkor-
mányzati üzlet is új üzemeltető birto-
kába került. Már az elmúlt év végén 
többen érdeklődtek iránta. A The Bár 
pizzéria üzemeltetője bérleti szerződést 
is kötött az üzletre előző évi jó tapaszta-
lataira alapozva, viszont végül kérésére, 
– melynek indoka szerint a szomszédüz-
letek már nyitás előtt nehéz feladat elé 
állították –, az önkormányzat kiengedte 
a szerződésből, hisz tudtuk, hogy hamar 
ki tudjuk adni az üzletet. Így is történt, 
mert a távolabbi településekre is eljutott 
strandunk jó híre. A strandunk népszerű-
ségének és a várható bevételnek köszön-
hetően egy balatonfüredi vállalkozó pár 
napos rövid hirdetést követően beadta 
pályázatát, és kibérelte az üzletet. Az 
idei szezonban már lehetőségünk lesz 
megkóstolni a Mandulavirág Fagyizó 
kézműves fagylaltkínálatát is.

Strandunk az idei szezonban is vár-
ja mindazokat, akik Akaliban szeretnek 
nyaralni! Előre köszönöm azon kollé-
gáinknak a tevékenységét, akik részt 
vesznek az üzemeltetésben. Köszönöm a 
szolgáltatóknak, akik nem könnyű mun-
kával kiszolgálják vendégeink igényét, 
és persze azoknak is, akik a strandolás 

apró, járulékos kellemetlenségei miatt 
toleránsak a település vendégeivel, illet-
ve azokkal, akiknek ezek a vendégek a 
megélhetést jelentik.

Végül tájékoztatom a strandolókat, 
hogy mivel a jogszabályi lehetőségek 
már két éve nem engedték az áremelést, 
annak ellenére, hogy hatalmas színvo-
nal emelkedés történt, idén július 1-től 
valamelyest emelkednek áraink. Persze 
továbbra is ingyenes marad a helyi lako-
sok számára a strandolás, és nem válto-
zik semmit sem a nyaralóingatlan-tulaj-
donosok most is jelképes éves bérletének 
az ára.

Koncz Imre polgármester

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOgLALó
bM
A Belügyminisztérium 2022-es 

pályázati kiírásában az önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatását tűzte ki célul, mely többek 
között az önkormányzat tulajdonában 
levő belterületi infrastruktúra fejlesztését 
támogatja. A pályázat keretében február 
elején támogatási kérelmet nyújtottunk 
be a Petőfi utca burkolatfelújítási mun-
kálataira, a járda szegélyének javítására. 
Pályázatunk támogatásban részesült. A 
nyár folyamán szeretnénk a versenyez-
tetést lebonyolítani és a munkákat ősszel 
megvalósítani.

Magyar Falu Program – Teherautó 
beszerzés

Kommunális gépbeszerzés az élhetőbb 
Balatonakaliért című 2021-ben beadott 
támogatási kérelmünk pozitív elbírálás-
ban részesült. A szerteágazó szállítási 
feladatok hosszú távú megoldására a pro-
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jektben tervezett billenőplatós Renault 
kisteherautó beszerzésére került sor. A 
billenőplatós felépítmény nagyban ellen-
súlyozza a rendelkezésünkre álló humán 
erőforrásban pillanatnyilag jelentkező 
hiányt. Feladataink közül a közparkok 
rendezésében a települési zöld- és ághul-
ladék szállításában, az utcai hulladék-
tárolók rendszeres ürítésében, a strand 
üzemeltetésében és az önkormányzati 
mandulásunk művelésében fogjuk hasz-
nosítani az új kisteherautót.

Magyar Falu Program – Urnafal
A Magyar Falu Program keretében 

Magyarország területén működő 5000 
fő, és ez alatti állandó lakosságszá-
mú települések önkormányzatai tulaj-
donában lévő temetők infrastrukturá-
lis fejlesztésének támogatására írtak ki 
pályázatot. Az Önkormányzat új urnafal 
kialakítására nyújtott be pályázatot feb-
ruár 8-án. Támogatási kérelmünkben 2 
db 32 személyes urnafal szerepelt vas-
beton sávalappal. 

Pályázatunk pozitív elbírálásban 
részesült. A vállalkozóval megkötöttük a 
szerződést, így még idén ősszel elkészül 
a 2 új urnafal, melyek létesítése nagyon 
időszerű volt, hiszen településünkön 
rendkívül nagy igény mutatkozik az 
urnafalban elhelyezett nyughelyekre és 
az elmúlt évek eredményeképpen mára 
teljesen elfogytak a helyek a meglevő 
kisebb urnafalon. Hosszú távú megoldás 
érdekében 2 urnafal kialakítását fogjuk 
megvalósítani.

Magyar Falu Program – Fogászati 
kezelőegység

A Magyar Falu Programban az 
„Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése” című felhívás 
keretében az Önkormányzat pályáza-
tot nyújtott be fogorvosi feladatellátás 
elvégzéséhez szükséges fogászati keze-
lőegység beszerzésére, szállítására és 
üzembe helyezésére. 

Dr. Hargitai Zsolt balatonakali fog-
orvos segítségével a Diplomat DC180 
függőtömlős kezelőegység beszerzésére 
nyújtottunk be támogatási kérelmet feb-
ruár 11-én. Sajnos forráshiány miatt ez a 
kérelmünk várólistára került.

EKF
A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. pályá-

zatot hirdetett kulturális és művészeti 
programok támogatására, mintegy felké-
szülésként a 2023. évre, melyre Veszprém 
elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa 
címet. A „Ragyogj! – Magyarország új 
kreatív régiója” mottó alatt a pályázók 
7 tématerületen nyújthattak be támoga-
tási kérelmet. Önkormányzatunk a Zene 
tématerületen nyert támogatást a tavasz-
tól őszig megrendezésre kerülő progra-
mok szervezésére.

A VEB2023-EKF támogatásával sze-
retnénk zenei programjainkat magasabb 
színvonalra emelni, rendezvény soro-
zatunkat olyan elemekkel kiegészíteni, 
melyek szélesebb közönség bevonását, 
valamint művészeti fejlődést tesznek 
lehetővé. A projekt keretében szeretnénk 
beszerezni térmikrofont, vezeték nélküli 
mikrofont és a fénytechnikához kapcso-
lódó eszközöket, melyek hosszú távon 
szolgálják a rendezvényeink színvonalá-
nak emelkedését.

2022-től szeretnénk a mandulavirág-
zás mellett a szüretet is megünnepelni és 
magas színvonalú kulturális programok-
kal gazdagítani. Idén a mandulaszüreti 
rendezvény tervezett időpontja 2022. 
szeptember 23-25.

Wifi4EU
Internetkapcsolat előmozdítása a 

helyi közösségekben célú európai szintű 
pályázaton is megmérettettük magunkat. 
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy 
szerte Európában ingyenes wifi hozzáfé-
rést biztosítson nyilvános helyeken, töb-

bek között parkokban, tereken, középü-
letekben, könyvtárakban, egészségügyi 
központokban és múzeumokban. 

A WiFi4EU kezdeményezés keret-
ében a települések utalványra pályázhat-
tak. Az utalványokat wifi berendezések 
telepítésére használhatják olyan nyilvá-
nos helyeken, ahol még nem áll rendel-
kezésre ingyenes vezeték nélküli inter-
netkapcsolat. Wifi hálózatok terén egész 
jól állunk, hiszen strandunkon, Forrás 
Parkunkban, közösségi tereinken szaba-
don elérhető internethálózatunk van, de 
ezzel a programmal idén tavasszal továb-
bi bővítést valósítottunk meg az alábbi 
helyszíneken kül- és beltéren egyaránt: 
Központ, Vasútállomás, Magtár udvar, 
Focipálya, Főtér, Kultúrház Nagyterem, 
Kultúrház Mozi, Strand öböl, Strand 
sétány. Bízunk benne, hogy ez a projekt 
is az állandó lakosok, illetve nyaralóink 
kényelmét szolgálják és hozzájárulnak 
településünk vonzerejének növeléséhez.

Hidvégi Krisztina

első értékséta akaliban
A viharos szél ellenére szép számú 

akaliakból, régi és új nyaralókból álló 
közönség gyűlt össze június 10-én 18 
órakor a Forrás park rózsakertjében, 
hogy közösen járja végig a falu leg-
újabb attrakcióját, a tízállomásos érték-
túra útvonalát. Koncz Imre polgármester 
köszöntőjében kiemelte, hogy egy nagy 
csapat munkájaként született meg a tele-
pülésünk központi részét egy nem min-
dennapi módon bemutató „tanösvény”. 
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Jómagam külön kiemelném Hudák 
Józsefné Éva néni, valamint Pálmüller 
József értéktárbizottsági tagtársaim 
elmúlt évtizedekben végzett munkáját, 
hiszen az ő általuk felhalmozott tudás-
anyag nélkül e virtuális séta sem jöhetett 
volna létre. 

Aki részt vett a körülbelül kétórás-
ra nyúlt programon, azoknak a kulisz-
szatitkokról, a kivitelezés miértjeiről, 
valamint olyan további érdekességekről, 
összefüggésekről igyekeztem mesélni, 

melyeket még a QR-kódok sem fednek 
fel… És, hogy miről is szól tulajdonképp 
az innentől kezdve önállóan, a magyar 
mellett angol nyelven is bejárható séta? 
A tíz állomás mindegyikén, jellemzően 
a kerítéseken egy-egy táblácskát (a kez-
dőállomáson, azaz a Forrás parkban egy 
bevezető kedvcsinálóval és térképpel 
kiegészítve) „rejtettünk el”, melyeken 
az állomás neve, sorszáma, valamint 
fantázianeve mellett, két-két QR-kód lát-
ható, melyek leolvasásával érhetőek el a 

hangzó, vagy szöveges tartalmak. A túrát 
gyermekeknek is ajánljuk, hiszen már a 
táblácskák megtalálása is rejt magában 
némi izgalmat, valamint igyekeztünk 
több helyszínre is apró talányokat, meg-
fejtésre váró tartalmakat illeszteni.

A túrán történő megtisztelő részvéte-
lért és figyelemért hála, kívánom, hogy 
járja minden kedves olvasó végig és 
ajánlják a településünkre érkezőknek is, 
szeretettel készítettük!

Törő Balázs

Az óvoda közössége június 3-án dél-
után tartotta meg a szokásos tanévzáró-
ját, majd a nagycsoportosok búcsúztatá-
sát. Végre a régi keretek között zajlott az 
ünnep, mert az elmúlt években a járvány 
kicsit szűkre szabta az óvodai ballagás 
lehetőségét. 

Elsőként Hajni néni köszöntötte a 
megjelenteket a tanév utolsó ünnepén. 
Az évzáró és ballagó ünnepséget az erdő 
és az ott élő állatok témája köré szer-
vezték. A kilenc ballagó nagycsoportos 
mellett Hajni is búcsúzott. Az ő szava-
ival élve a tizedik ballagó, hiszen 40 év 
munkaviszony után – nagy sajnálatunk-
ra –, nyugdíjba vonul. Köszöntőjében 
kiemelte, ahhoz, hogy ilyen családias 
légkörű legyen egy óvoda, a kollégák, 
szülők, gyermekek együttműködésére is 
szükség van. 

Az ovisok a műsor alatt erdőbe-me-
zőre vitték a nagyszámú közönséget, 
játékos előadásukat versek és énekek 
színesítették. Megtudtuk az örök igazsá-
got: „az erdő csudajó hely, mert jóked-
vűvé varázsol!”

Ezután a nagycsoportosok vették át 
a szót:

„Szerettünk játszani, nagyokat sétálni, 
óvó néniktől meséket hallgatni. Aludni is 
kellett, de azt mi nem szerettünk, helyet-
te egymást ébresztgettük,” – hangzottak 
az őszinte gyermeki szavak. „Elhagyjuk 
az óvodát, de a szívünkben elhozzuk 
az óvó nénik mosolyát”, – hirdették a 
ballagók.  

Megköszöntek mindent, amit az óvo-
dától kaptak, de már azon elmélkedtek, 
vajon mi vár rájuk az iskolában. A végső 
megállapítást is megtették: a legjobb 
lenne mégis itt maradni.

Ezután az óvó nénik és dadus néni a 

hagyományok szerint minden egyes bal-
lagó gyermeknek tarisznyát akasztott a 
vállára és virággal búcsúztak tőlük. 

Az ünnepség azonban nem ért véget. 
A kivetítőn Hajni és Márti néni, valamint 
szeretett dadusuk Ildi néni által össze-
állított fotósorozatot nézhettek meg a 
résztvevők. Ezalatt a búcsúzók az elmúlt 
ovis évek legszebb és legemlékezete-
sebb pillanatait élhették újra. Vidám és 
megismételhetetlen gyermeki napokat, 
amelyek az óvodás kor befejezésével 
reményeink szerint nem zárulnak.

Ezután Márti néni vette át a szót, 
hiszen az ünnepség fontos része, a 
Hajnitól való búcsú következett. Mivel 
az utolsó alkalom az évben, hogy így 
együtt lehet az óvodai közösség, ekkor 
búcsúztatták el „mindenki” Hajni nénijét, 
az óvoda vezetőjét, aki szeptember 1-től 
nyugdíjba megy. A közönség soraiban 
ott ült Csöpi néni is, aki jónéhány évvel 
ezelőtt ugyanitt, hasonlóan köszönt el az 
óvodától. Márti Ildi nevében is, megha-

tó szavakkal búcsúzott kolléganőjétől, 
akivel sok-sok közös évet töltöttek el 
együtt. „40, gyermekek között töltött év 
után kezdi meg jól megérdemelt pihené-
sét. 13 évig Balatonudvariban, 27 évig 
Balatonakaliban volt óvónő és vezető 
egyszemélyben.

Határtalan türelemmel, empátiával, 
szaktudással nevelte a gyerekeket. Külön 
gondot fordított a nagycsoportosok isko-
lai felkészítésére. Tapasztalataival, tudá-
sával folyamatosan segítette a hozzá-
forduló szülőket a különböző nevelési 
problémák megoldásában. Tervezett, 
szervezett programokat, műsorokat, 
kirándulásokat, hogy minél több élmény-
hez juttassa a gyerekeket. Kifogyhatatlan 
ötleteinek segítségével készültünk min-
den évben ünnepeikre. Mindig célja volt, 
ne csak óvoda, közösség is legyünk. 40 
év nagy idő. Most már évek óta éljük 
meg, hogy olyan gyerekeket ballagta-
tunk, akiknek a szülei is óvodásai voltak 
Hajni néninek. Az idén sincs ez másként, 
Iza és Kornél anyukája is régi ovisa volt. 
Így a hajdanvolt óvodások nevében is 
kezdje a köszöntést Viki és Erika.”

„Elmúlik, mint száz más pillanat s 
tudjuk mégis múlhatatlan.

Mert szívek őrzik, nem szavak. Hajni 
néni!... ez a Te esetedben is így van. 
Búcsúzom a szülők, gyermekek nevében, 
és azon szülők nevében is akiket szintén 
Te indítottál el az iskolás útjukra, hiszen 
csodálatos dolog, hogy sok évvel ezelőtt 
Erikát is, engem is, és még számtalan 
szülőt Te ballagtattál el az óvodából… 
most pedig legkisebb gyermekeinket és 
a többi ballagó óvodást is Te indítod el 
a nagy útjukra. Az itt maradó ovisoknak 
is nagyon fogsz hiányozni. Számtalan 
megható és vicces pillanatot éltünk át 

Óvodai évzáró, ballagás, valamint a vezető óvónő, hajni néni búcsúztatója
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együtt! Mindent-mindent köszönünk 
Neked!”

Erika versben, gyermekeivel közösen 
elevenítette fel a szép napokat. A szülői 
munkaközösség nevében Kinga köszön-
te meg Hajni munkáját és egy közös 
ajándékot nyújtott át neki. 

A kezünkben virágcsokor,
a szívünkben szeretet,
Megköszönjük azt a sok jót,
amit kaptunk Te tőled!

Hajni néni, jaj de sokszor
az öledbe vettél.
Vigasztaltál mikor sírtam
vagy velem nevettél.

Meseország száz csodáját
megmutattad szívesen,
nevelgettél, tanítgattál,
türelemmel kedvesen.

Véget ér a dolgos élet,
Terád vár a pihenés.
Drága, kedves Hajni néni
Nem feledünk el soha!
Ezután Hajni néni emlékezett vissza 

a hosszú dolgos évekre. Hangsúlyozta, 
hogy ez számára soha nem teher volt. 
Biztosan sokat nézi majd vissza az emlé-
keket, rajzokat, fotókat, amiket az óvo-
dai évek alatt kapott. Amit adott, azt 
szívből adta, most sem tudná máshogy 
elképzelni az életét. Örül, hogy ezt a 
hivatást választotta, döntését soha nem 
bánta meg. Az a sok jó, amit a gyerekek-
től kapott, mind megerősítette. Ezekből 
tudott táplálkozni és nagyon örült, hogy 
ennek a közösségnek részese lehetett. 

A gyerekek hasonlóan, megható sza-
vakkal búcsúztak Hajni nénitől, aki min-
dig szeretettel segítette, terelgette az 
ovisokat. Bár az ünnepségen a jelenlegi 
ovisok köszönték meg a gondoskodást, 

gondolatban mindenki felsorakozott, aki 
Hajni nénivel tölthette itt óvodás éve-
it. Sok-sok, azóta szülővé cseperedett 
valamikori gyermek, aki szívesen jönne 
vissza játszani, vagy legalább ebéd után 
aludni egy jót! 

Sok-sok szál virággal és Koncz Zsuzsa 

megható dalával minden ovis egye-
sével búcsúzott Hajni nénitől. Ezután 
az önkormányzat nevében Koncz Imre 
polgármester kért egy kis figyelmet. 
Pedagógusnap alkalmából köszöntötte 
az óvoda nevelőit, akik évről-évre helyt 
állnak és töretlen lendülettel nevelge-
tik a gyerekeket. Még a nemzeti úszás 
programban részt vevő óvodások közül 
is kiemelték az akali gyerekeket, akik 
az uszodában is kiválóan teljesítenek. A 
polgármester kiemelte, hogy bár ő soha 
egyetlen napot sem volt óvodás – hiszen 
nem volt gyermekkorában a községben 

óvoda –, gyermekei révén ő is részese 
lehetett az óvodai életnek. Hálával gon-
dol vissza azokra az évekre, mert nem 
csak hosszú időre szóló gyermekbarát-
ságok születtek, hanem családok jártak 
össze óvodán túli közös kirándulások-
ra, programokra is. Az óvoda összekö-

tő kapocs a helyi családok, generációk 
között egyaránt.

Az óvodát, mint egyetlen önkormány-
zati helyi intézményt nagyon szeretik, 
és mindenki örömére szolgál, hogy leg-
alább óvoda van Akaliban. Hiszen ez 
az intézmény a szülők, gyerekek, nagy-
szülők közötti híd, ami mindnyájunkat 
összeköt, közösséggé kovácsolja az itt 
élőket.

A vezető óvónőt az önkormányzat 
fájó szívvel engedi el, nagyon nehéz 
lesz Hajni pótlása. De nem tehet mást, 
mint megköszönni a közös munkát, ami 
a jelenlegi testülettel 12 évre tehető. 
Kezdődhet a megérdemelt pihenés, de a 
közösség Hajnit mindig visszavárja!

Az ünnepség már felszabadultan, az 
udvaron folytatódott, ahol a nagyok lufi-
kat indítottak útnak. A finom falatok és 
frissítők elfogyasztása után kezdődhe-
tett a játék, a felnőttek számára pedig a 
beszélgetés és az emlékek felidézése.

Az idei óvodai év ezzel véget ért, de 
reméljük, a nyár még sok örömet tarto-
gat minden gyermek számára!

Konczné Rédling Anikó
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Idén nyáron is színes, többnyire 
ingyenes zenei és kulturális program-
mal vár mindenkit Balatonakali Község 
Önkormányzata. Ízelítő a kínálatból: 

június
2022. 06. 25., szombat 20:00 Tűzkerék 

gördítés Főtér
2022. 06. 27., hétfő 10:00 Ringató 

foglalkozás Strandi játszóház 
2022. 06. 30., csütörtök 20:00 Acoustic 

Session koncert Naprabár

július
2022. 07. 01., péntek 18:00 Kovács 

„Luji” Lajos zenés est Művelődési ház
2022. 07. 02., szombat 19:00 

Templomi koncert (Füredi muzsikusok) 
Evangélikus templom

2022. 07. 03., vasárnap 20:30 Night 
Session Band Fincsi Büfé

(A Hetedhét mesefesztivál program-
jai)

2022. 07. 04., hétfő 10:00 Mesélő bő-
rönd társulat / A kiskondás Művelődési 
ház

2022. 07. 05., kedd 10:00 Ringató 
foglalkozás Strandi játszóház

2022. 07. 05., kedd 17:00 Kéz-
műveskedés / Agyagozás Strandi ját-
szóház

2022. 07. 06., szerda 16:30 Ovimuzsi-
ka Strandi játszóház

2022. 07. 07., csütörtök 11:00 A 
dzsungel könyve (Musical) Művelődési 
ház

2022. 07. 08., péntek 13:00 Bazsarózsa 
népi játékpark (18:00-ig) Strandi játszó-
ház

2022. 07. 08., péntek 16:30 Kéz-
műveskedés / Útravaló sütik Strandi 
játszóház

2022. 07. 09., szombat 10:00 Ringató 
foglalkozás Strandi játszóház

2022. 07. 09., szombat 17:00 Tibi a 
Lufibohóc Strandi játszóház

2022. 07. 09., szombat 18:00 Mazsola 
és Tádé bábelőadás Kertmozi

2022. 07. 10., vasárnap 15:45 Hang-
szersimogató Danival Strandi játszóház

2022. 07. 10., vasárnap 17:00 Kiflihajó 
koncert Strandszínpad

2022. 07. 08., péntek 19:00 Navratil 
Andrea templomi koncertje Evangélikus 
templom

2022. 07. 09., szombat 20:00 Happy 
Dixie Band koncert Strandszínpad

2022. 07. 13., szerda 20:30 
CultureCuvée koncert Strandszínpad

2022. 07. 14., csütörtök 19:00 „Színház 
testközelben” (Pantomim) Naprabár

2022. 07. 16., szombat 20:00 Bala-
tonpartiRetro parti (SMS zenekar) 
Strandszínpad

2022. 07. 17., vasárnap 18:00 Bala-
tonfelvidéki néptánc előadás Kertmozi

2022. 07. 18., hétfő 10:00 Ringató 
foglalkozás Strandi játszóház

2022. 07. 20., szerda 20:30 Bad Rock 
Project koncert Strandszínpad

2022. 07. 21., csütörtök 20:00 Acoustic 
Session koncert  Naprabár

2022. 07. 22., péntek  20:00 Marcello& 
The FlamingBoppers Strandszínpad

2022. 07. 23., szombat 18:00 Vajtó és 
a Világ gastrostand-up Strandszínpad

2022. 07. 23., szombat 20:00 Hotel 
Menthol musical előadás Szabadtéri 
színpad

2022. 07. 27., szerda 20:00 Latin Trió 
koncert Csónakház 

2022. 07. 28., csütörtök 20:00 Kár-
pátok visszhangja néptánc előadás 
Szabadtéri színpad

2022. 07. 30., szombat 20:00 
EstiloCubanoSalsa est Naprabár

2022. 07. 30., szombat 19:00 Gitár 
fesztivál első nap Evangélikus templom

2022. 07. 31., vasárnap 19:00 Gitár 
fesztivál második nap Evangélikus 
templom

Augusztus
2022. 08. 02., kedd 18:30 VIMIT vetí-

tés és kötetlen beszélgetés Művelődési 
ház

2022. 08. 03., szerda 20:00 Balatones 
(House music) Strandszínpad

2022. 08. 04., csütörtök 20:00 Vasút-
modell kiállítás vasárnapig Művelődési 
ház

2022. 08. 05., péntek 18:00 Kovács 
„Luji” Lajos zenés est Művelődési ház

2022. 08. 05., péntek 20:30 Pepita 77 
koncert Strandszínpad

2022. 08. 06., szombat 20:00 The 
Bits (Beatles) nagykoncert Szabadtéri 
színpad

2022. 08. 10., szerda 19:45 Bad Rock 
Project koncert Strandszínpad

2022. 08. 10., szerda 21:00 AB/CD 
koncert Strandszínpad

2022. 08. 13., szombat 19:00 Blues 
Outbreak koncert Strandszínpad

2022. 08. 13., szombat 21:00 Su- 
perTroupers (ABBA) koncert 
Strandszínpad

2022. 08. 17., szombat 20:00 Budapest 
Show Band koncert Strandszínpad

2022. 08. 20., szombat 20:30 
BrassDance koncert Strandszínpad

2022. 08. 20., szombat 21:30 
Búgócsiga koncert Strandszínpad

2022. 08. 21., vasárnap 20:00 Hangácsi 
Márton koncert Strandszínpad

2022. 08. 24., szerda 20:00 Rulett 
zenekar koncert Strandszínpad

2022. 08. 25., csütörtök 20:00 Acoustic 
Session koncert Naprabár

2022. 08. 27., szombat 20:00 Ed Philips 
& The Memphis Patrol Strandszínpad

NYÁRI PROgRAMOK
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Június 5-én egy fordulatos, Révfülöp 
elleni mérkőzéssel ért véget a 2021-
2022-es bajnoki pontvadászat. A 4-4-re 
végződő összecsapás egy picit javította a 
szánk ízét a gyengécskére sikerült idény 
végén, ahol végül a 6. helyet szerezte 
meg csapatunk.

Június 11-én egy év kényszerszüne-
tet követően ismét emléktornára gyü-
lekeztek az akali sportbarátok. A szép 

számmal összegyűlt öregfiúk elsőként az 
udvari és az akali temetőben emlékeztek 
egykori játékostársaikra, volt sportveze-
tőkre, barátainkra. Időközben a pályán 
is elkezdődtek a küzdelmek, elsőként a 
helyi fiatalság izzasztotta meg jelenlegi 
csapatunkat, majd az öregfiúkkal erő-
sített Akali játszott Akalival. Az immár 
hagyományosnak mondható „füstölgős” 
csoportkép után következett a prog-

ram könnyed része, a remek csülkös 
baboskáposztáért köszönet nagyszerű 
szakácsunknak! Levezetésként esélyki-
egyenlítő kiskapuzással zártuk a soha 
rosszabb rendezvényt.

Böde Daninak köszönjük a látogatást, 
mindenkinek élmény volt! Köszönjük, 
hogy ennyien jöttetek, jövőre legyünk 
ennél is többen! Hajrá, Akali!

Törő Balázs

V. AKALI EMLÉKTORNA
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A hét elején (24. hét)egy kedves 
meghívót találtam a postaládámban. 
MEGHÍVÓ (2022. 06. 18., szombat 
16:15)

„ Tisztelt Akaliak, Üdülőtulajdonosok 
és a balatoni hajózást kedvelők! Nagy 
örömömre szolgál, hogy elérkeztünk 
ahhoz a pillanathoz, amikor ismét meg-
indul a balatoni hajózás Balatonakali, 
immár önkormányzati gondoskodásba 
adott közforgalmi kikötőjéből. Szeretettel 
várom mindazokat, akik úgy érzik ott 
a helyük, szívesen támogatják jelenlé-
tükkel azt, hogy Balatonakali a jövő-
ben állandó szereplője legyen a Balaton 
hajózási vérkeringésének!”

Koncz Imre polgármester
Sok évig nem kötött ki hajó a szépen 

felújított, gondozott kikötőben. A hor-
gászok elfoglalták, élettel töltötték meg 
a kikötőt, találkozó hely is lett. Csak a 
hajók hiányoztak!

Az akali kikötőnek történelme, törté-
nete van. A legkorábbi vízi járművek a 
Balatonon a halászok bödönhajói voltak. 
Ezek egyetlen tölgyfa törzséből faragott 
ladikok, melyekben egy-két ember fért 
el. A személy és áruforgalmat a két part 
között „kötött hajókkal” bonyolították 
le. Ez nem volt más, mint két bödönha-
jó deszkákkal összeerősítve. Az árut a 
deszkákra rakták, az evezősök a csónak 
orrában eveztek.

Az 1800-as évekig nagy csend volt 
a vízen. Csak a kompok megjelené-
se jelentett némi élénkséget. I. Ferenc 
király 1807-ben a Kegyes Tanítórend 
magyarországi tartományának ajándé-
kozta Akali területét (piaristáknak). A 
piaristáknak Somogy megyében nagy 

tartományuk volt, Öszöd, Mernye stb. 
Az első rév Akali-Őszöd között a piaris-
táké, akik a balatoni vízi szállítások olcsó 
lehetőségének kihasználása céljából már 
1811-ben egy nagyobb szállítóhajó épí-
tésére gondoltak. Annyival is inkább, 
mert rövid negyed év alatt 124 frt 21 
kr-t fizettek ki balatoni szállításokra. 
Akaliból vitték a finom bort Somogyba, 
s hozták a jó gabonát. 1812-ben meg-
épült az első hajó, amelyet 1813. június 

21-én egyházi megáldás után fényes 
ünnepi keretek között bocsátottak vízre. 
A hajó gondozását és a révészek fel-
ügyeletét egy Akaliba helyezett sajkásra 
bízták.

 A sajkás jól fizetett uradalmi alkal-
mazott volt. 1837. szeptember 30-án 
a kormányzó Dávid József sajkást az 
alábbi konvencióval szerződteti: 80 frt 
készpénz, 6 akó bor, 4 öl tűzifa, 10 
pozsonyi mérő búza, 30. p. m. rozs, 2 
p. m. árpa, 50 font marhahús, 50 font 

só, 1 szekér szalma, 1 db. hízó sertés, 
két hold tavaszi, 1/8 hold kenderföld 
és 2 hold kaszáló. A sajkás a dörgicsei 
tisztnek volt alárendeltje. Kötelessége 
volt a sajkákat rendben tartani és újakat 
készíteni. Új hajóhoz az anyagot az ura-
dalom adott. Hajóépítés közben napi egy 
icce bor járandósága volt, ami vidéken 
kettőre emelkedett és még élelmezés is 
járt vele. 

A révészek – ezek a viharedzett legé-
nyek – kemény munkát végeztek, míg 
a szekerekkel, állatokkal, esetleg uta-
sokkal megrakott kompot hosszú szá-
rú evezőikkel áthúzzák egyik partról 
a másikra. Vihar esetén szüneteltek a 
járatok. A Balatonon a révész csak a 
parasztoktól, kereskedőktől szedett vitel-
díjat. Rangbéli, azaz nemes ember nem 
szólítható fel, hogy fizessen, még szeke-
re és lova után sem. A révből csak akkor 
indult hajó, ha szállítandó áru volt, vagy 
jelzés érkezett a túlsó partról. Nappal 
füst, éjjel tűzjelzést adtak a két partról.

1969-ben a régi kikötő helyén épült az 
új hajóállomás:

Badacsonyba, Tihanyba menetrend 
szerinti járatok szállítják a kirándulókat. 
A fiatalok körében nagyon népszerű 
volt a koktélhajó, mely a nyári szórako-
zási lehetőségeket bővítette. 2002-ben 
megújult a kikötő, új burkolatot kapott. 
Amikor ezeket a sorokat írom, még egy 
nap és örömmel, büszkeséggel fogad-
juk az Arács hajót, és ezzel megindul 
Balatonakaliban a hajózási szezon.

Hudák Józsefné

„Tudtad-e?” rovat
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A csalán egyike azon növényeknek, 
melyet legtöbben gyomnövényként tar-
tanak számon, ezért nagy erőkkel irt-
ják: csíp, ráadásul ehetetlenül savanyú. 
Viszont ha tudnánk, mennyi betegségre, 
bajra gyógyír, biztosan két kézzel szed-
nénk!

A gyógynövényekkel kiegészített tisz-
títókúrák nem csak immunrendszerünk 
erősítésében vagy fogyókúránk hatás-
fokának növelésében töltenek be hasz-
nos szerepet, de ízületi panaszok, vagy 
allergiás tünetek enyhítésében is számít-
hatunk a vértisztító növényekre, melyek 
közül kiemelkedően fontosnak számít a 
nagylevelű csalán.

A nagy csalán az egyik legerősebb 
méregtelenítő, vértisztító gyógynövény, 
ezért tisztítókúrák, böjtök hatékony és 
kedvelt növénye.

Méregtelenítő hatása mellett még 
számtalan ismert gyógyhatással rendel-
kezik:

– Feloldja az anyagcseréből származó 
salakanyagokat

– Eltávolítja a szervezetből a mérge-
ket

– A vesét is fokozottabb vízkiválasz-
tásra serkenti

– Tisztítja a teljes emésztőcsatornát
– Fokozza a szervezet védekező ere-

jét
– Élénkítő hatású – Keringésjavító
– Hatékonyan alkalmazható köszvény, 

ízületi gyulladások, illetve mindennemű 
reumatikus megbetegedés kezelésére

– Csökkenti a vér húgysavszintjét
– Tisztító, összehúzó hatását gyomor- 

és bélhurut esetén is hasznát vehetjük
– Csökkenti a vércukor szintet
– Anyagcsere fokozó hatással rendel-

kezik
– Lázcsillapító
Csalántea elkészítése:
Púpozott teáskanál csalánlevelet lefor-

rázzuk 250 ml vízzel és lefedve 10-15 
percig állni hagyjuk, majd leszűrjük és 
kihűlés után fogyasztjuk.

A csalánt azonban nem csak teaként 
fogyaszthatjuk, hanem kertünkben is 
igen jól hasznosítható. Csalánlé formá-
jában rendkívül ajánlott trágyázási mód 
a kertészkedésben kevésbé járatos kis-
kerttulajdonosok számára. Ha a csalánle-
vet például a paradicsom tövére öntjük, 
napról napra megfigyelhetjük, hogyan is 
hat ez a tápoldat a növényre. 

Csalánlé készítése:
Válasszunk egy megfelelő edényt, 

ami lehet cserépből vagy műanyagból. 
Fontos, hogy ne fémedény legyen, mivel 
az oldat erjedésekor olyan vegyüle-
tek keletkeznek, amelyek oldhatják a 
fémedény falát. A csalánlé készítéséhez 
kb.1 kg növényre lesz szükségünk, ami 
egy jó nagy maréknyi csalánnak felel 
meg. Ez a mennyiség elegendő 10 liter 
állott vízhez, lehetőleg esővízhez. Úgy is 

betarthatjuk az arányokat, ha az edényt 
megtöltjük csalánnal, jól megnyomkod-
juk, és annyi vizet öntünk rá, hogy a zöld 
részeket ellepje az esővíz. Ha a csalánt 
összeaprítjuk, gyorsabban erjed majd az 
oldat.

Az oldatot naponta legalább egyszer 
keverjük meg. Ha napra tesszük, akkor 
gyorsabban megy végbe az erjedés. 
12-24 óra elteltével le kell szűrni. A hígí-
tatlan oldatot azonnal felhasználhatjuk 
rovarölő szerként. Ha 24 óránál tovább 
hagyjuk állni, akkor már nem alkalmas 
kártevők elleni kezelésre. Innentől kezd-
ve jól záródó fedővel, de legalább egy 
kendővel, ronggyal takarjuk le, nehogy 
a kis madarak vagy más apró állatok inni 
próbáljanak belőle és belefulladjanak. 
Az ilyen állapotú csalánlé hosszú ideig 
eltartható és bármikor felhasználható. 
Ekkor azonban a csalánlevet tízszeresére 
felhígítva kell használnunk, jó levélt-
rágya lesz belőle, fejlődést elősegítő, 
általános növényerősítő. 

A hígított csalánlevet permetezhetjük 
levélre, vagy a növény tövéhez is önt-
hetjük.

Zöldségeskertünk legtöbb növénye 
meghálálja a gyorsan ható és olcsó tápol-
datot, csupán a borsó, a bab, a fokhagy-
ma és a vöröshagyma nem kedveli a nit-
rogénben gazdag oldattal való kezelést.

Forrás: Veteményeskert
Hudák Éva Helén

gyógynövény rovat: Csalántea / Csalánlé
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Ezúton értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy Balatonakali Község Önkormányzata 2022. 08. 08-től, 2022. 08. 12-ig, 
horgász napközit szervez, nem csak horgászat iránt érdeklődő fiataloknak.

A 2022. 08. 09-én (hétfőn) induló napközire, 2022. 08. 05-ig van lehetőség jelentkezni.
A napközi díja 3.500 Ft /fő/nap, ami magában foglalja a napi háromszori étkezést (tízórai, meleg ebéd, uzsonna) 

illetve a programok és az előadások díját is.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Tel.: 06 70 703 3776. E-mail: program@balatonakali.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HORgÁSZ NAPKÖZI INdUL



Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről. F. k.: Dr. Szabó Sándor. 
Szerkesztőség, fotók: Sövény Gergő, Tilesch Attila 

8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255. 
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: 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 faluüzemeltető 06-20/9577-246
Kéri Katalin települési főépítész:

csütörtök 10.00-14.00-ig
Jelenleg kizárólag telefonon, vagy e-mailben

 +36-87/444-527
foepitesz@balatonakali.hu

PROBIO BALATONFÜREDI 
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.

8230  Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

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.: 87/580-888

MAG-TÁR-HÁZ
Települési programszervezés, Révész u. 2.

Tel.: 87/655-858
programbalatonakali@gmail.com

program@balatonakali.hu

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: Bujpál Tamás c. r. 
főtörzszászlós T.: +36-70-938-28-67.

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.  

Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK Üzletház
Balatonakali, Pacsirta u. 1/a

PRÍMA ABC, Dohánybolt, Szolárium
Hétfő–szombat: 06:00–22:00 

vasárnap: 06:00–20:00
Tel.: +36 30320 9911

FÉK Étterem, Cukrászda
Hétfő–vasárnap: 10:00–22:00 

Tel.: +36 30306 4590

PÁNTLIKA ABC
Balatonakali, Pántlika utca 34

Hétfő–péntek: 06:30–11:00, 14:00–17:00
szombat: 06:30–12:00, délután zárva

vasárnap: zárva

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap és egyházi ünne-
pen 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet minden hónap 2. és 4. vasárnapján, 14 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Közalapítványi hírek

Születés
Szeretettel köszöntjük Krajcz Noét, Krajcz Nándor és Krajcz-Nagy Cintia Dominika kisfiát!

Házasságot kötött
Gratulálunk Baranyi Ferenc és Frits Fanni Bianka; Sági Béla és Kalapács Ildikó; Kliment 
Bence és Paksy Fruzsina; valamint Taraszenkó István és Bahus Enikő házasságkötéséhez!

Halálozás
Fájó szívvel búcsúzunk Csaby Istvántól és Varga Imrénétől. 

Nyugodjanak békében!

FÉK Üzletház
Balatonakali, Pacsirta u. 1/a

PRÍMA ABC, Dohánybolt, Szolárium
Hétfő–szombat: 06:00–22:00 

vasárnap: 06:00–20:00
Tel.: +36 30320 9911

FÉK Étterem, Cukrászda
Hétfő–vasárnap: 10:00–22:00 

Tel.: +36 30306 4590

PÁNTLIKA ABC
Balatonakali, Pántlika utca 34

Hétfő–péntek: 06:30–11:00, 14:00–17:00
szombat: 06:30–12:00, délután zárva

vasárnap: zárva 

HELYI SZAKNÉVSOR

FÉK Üzletház
Balatonakali, Pacsirta u. 1/a

PRÍMA ABC, Dohánybolt, 
Szolárium
Hétfő – szombat: 06:00 – 22:00 
vasárnap: 06:00 – 20:00
Tel.: +36 30320 9911

FÉK Étterem, Cukrászda
Hétfő – vasárnap: 10:00 – 22:00 
Tel.: +36 30306 4590

PÁNTLIKA ABC
Balatonakali, Pántlika utca 34
Hétfő – péntek: 06:30 – 11:00, 14:00 
– 17:00 Szombat: 06:30 – 12:00, 
délután zárva. Vasárnap: zárva 

Akali Street FoodSZEKÉR
71-es út és Dörgicsei út 
kereszteződésében
Minden nap 12:00 – 20:00 kivéve
szerda: Szünnap 
Tel.: +36 30993 9061

Hokuli Étterem
Balatonakali, Petőfi u. 1.
Hétfő, csütörtök,vasárnap: 11:00 
– 21:00 péntek, szombat: 11:00 – 
21:30 kedd, szerda: szünnap
Tel.: +36 87 444 024

BringAkali
Balatonakali, Vasúr sor 2.
Hétfő – szombat: 09:00 – 21:00
vasárnap: 09:00 – 17:00
Szerviz (minden nap): 09:00 – 17:00
Tel.: +36 30 937 0205

Szegvári Tibor Óvoda konyha
Balatonakali, Hóvirág utca 21.
Tel.: +36 70 361 0206

Gazda és Horgászbolt
Balatonakali, Kossuth u. 11.
Hétfő – péntek: 08:00 – 16:00 
szombat: 08:00 – 12:00 vasárnap: 
zárva Tel.: +36 87 655 933

Edit Kozmetika
Balatonakali, Révész u. 1.
Nyitva: Bejelentkezés alapján
Tel.: +36 20 497 0350

Simon Tímea – Fodrászat
Balatonakali, Pipacs u. 5.
Nyitva: Bejelentkezés alapján
Tel.: +36 70 342 4195

Balatonakali Kertmozi
Balatonakali, Petőfi u. 2.
Minden este. Pénztárnyitás: 20:00
Filmkezdés: 21:00 +36 20 418 1861
balatonmozi.hu

Piramis Tüzép
Balatonakali, Üdülő út 5.
Hétfő – péntek: 07:00 – 16:00 
szombat: 07:00 – 12:00 vasárnap: 
zárva Tel.: +36 87 716 053

Berta autóalkatrész
Balatonakali, Pacsirta u.6.
Hétfő – péntek: 08:00 – 17:00 
szombat: 08:00 – 12:00 vasárnap: 
zárva Tel.: +36 87 444 531

Anti-Szóda
Balatonakali, Balaton utca 3
Hétfő – péntek :09:00 – 15:00
szombat: 029:00 – 12:00 vasárnap: 
zárva Tel.: +36 30 216 3386

STRANDI SZOLGÁLTATÁSOK:
Mandulavirág Strand
Balatonakali, Balaton utca 1.
Pénztár nyitva tartás:
Június 17-től 30-ig, 08:00 – 18:00 
Július 1-től augusztus 20-ig, 08:00 
– 19:00 augusztus 21-ig augusztus 
28-ig, 08:00 – 18:00 
Tel.: +36 20 282 6330
Email: bakalistrandgondnok@
gmail.com

Strand Delikates
Balatonakali, Strand bejárat
Minden nap: 08:00 – 20:00
Tel.: +36 202096775

Zsuzsa divat, Horgászjegy 
értékesítés
Balatonakali strand bejárat
Minden nap: 08:00 – 20:00
Tel.: +36 70 586 4381

Játék-strandcikk üzlet
Balatonakali strand bejárat
Minden nap: 09:00 – 21:00
Tel.: +36 70 278 50 32

Mandulavirág Fagyizó
Balatonakali, Strand bejárat
Hétfő – vasárnap: 10:00 – 21:00
Tel.: +36 70 255 7985

Akalifornia Café &Pizzeria
Balatonakali strand bejárat
Minden nap: 09:00 – 23:00
Tel.: +36 20/360-6490

Fincsi Büfé
Balatonakali Strand
Minden nap: 10:00 – 22:00/24:00
Tel.: +36 30 979 8555
fincsi2002@t-online.hu

Akali The Bar
Balatonakali Strand Minden nap: 
11:00 – 24:00 Tel.: +36 30 6161360
toto9210@gmail.com

Cafat PulledPork& BBQ
Balatonakali Strand
Minden nap: 10:00 – 22:00
Tel.: +36 70 3290744
info@cafat.hu

NapraBár
Balatonakali, Strand Minden nap 
12:00– 20:00 pénteken és szombaton 
igény szerint 22:00 óráig.
Tel.: +36 20 458 3781, 
+36 20 264 9523
naprabar@gmail.com

„Zsolti konyhája”
Strand HolidayKemping
Balatonakali, Balaton utca 8.
Minden nap 08:00 – 20:00 
(Étkezési szándékukat kérjük a 
recepción jelezni)
Tel.: +36 30 474 6200

Játszóház és Strandkönyvtár
Balatonakali Strand
Július 1-től augusztus 21-ig minden 
nap 12:00 – 18:00
+36 30 430 8369, +36 30 305 1188

INFORMÁCIÓK A GONDTALAN NYARALÁS SZOLGÁLATÁBAN


