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ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
Dsida Jenő

1929
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az elmúlt évtized legnagyobb pályázati támogatását nyertük

Tizenegyéves polgármesteri pályafutásom során nem tapasztaltam azt a
kellemes érzést, mint amikor a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke, Polgárdi Imre
egy pénteki napon – ami véletlen épp
Imre napra esett – telefonon hívott, és
közölte a jó hírt: „Kedves Polgármester
Úr! Gratulálok neked! Jól dolgoztatok! A TOP-1.2.1-16-VE1-2021 számú
kiírásra beadott pályázatotok kapcsán
134.781.150 Ft támogatásról szóló értesítést kaptatok!”
A település vezető munkájának egy
igen fontos fokmérője az elnyert pályázati források mértéke. Egy darabig abban
a hitben voltam, hogy Balatonakali számára szinte elérhetetlen egy 100 M Ft-ot
meghaladó pályázati támogatás elnyerése. Panaszra persze nem volt okunk
soha, hisz a rengeteg elvégzett munkának sokszor megvolt már az eredménye.
Ez a támogatás viszont egy szintugrást
jelent számunkra.
A TOP-1.2.1-16-VE1-2021 nem mond
sokat egy átlagembernek. Mit is takar a
szám? Amennyiben pontos akarok lenni,
akkor a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
című felhívásról van szó. Balatonakali
esetében ez a Balatonakali horgászcsónak kikötő stég és környezetének turisztikai fejlesztése elnevezéssel beadott
projektünket jelenti.
Korábbi híradásainkban már beszámoltam arról, hogy a pályázatot áprilisban beadtuk. Pont egy olyan időszakban,
amikor éppen erős munkaerőhiányban
szenvedtünk, így a mindennapi munka
mellett magam is kénytelen voltam rengeteg munkaidőt rászánni az akkor még
csak remélt siker érdekében. Nem győzőm elégszer hangsúlyozni, mivel sokan
nem tudják, hogy van egy igen kedves
kollégánk, aki komoly, pénzügyi szakterületen szerzett tudással bír. A siker
elérésében Tulman Renáta, hivatalunk
pénzügyi vezetője kulcsszerepet játszott, amiért most is, mint mindig, hálás
vagyok neki, a település nevében is!
Nem volt olyan régen az a pillanat,
amikor harcba kellett szállnom azért a
kikötőért, ahol kisgyermekkorom óta

oly sok kellemes élményt éltem meg.
Talán tíz éves sem voltam, amikor a
spiccen megfogtam életem első balinját, aminek a fogait sokáig őriztem.
Megszámlálhatatlan naplementét néztem
végig, és amikor már nagyobb voltam,
akkor a diszkóhajón Kovács Kati vagy
a Bergendy zenéjére táncoltunk. Biztos
vagyok abban, hogy nem én vagyok az
egyetlen, akit az igazságosság érvényesülésének jogos elvárása mellett érzelmi
szálak is kötnek Akali ezen páratlan
szeletéhez.
A harcomnak volt értelme, hisz 25 éves
használatra megkaptuk a BAHART-tól a
kikötő teljes területét. Igaz, kötelezettségeket is vállaltunk, mert enélkül nem
ment volna az egyesség. Szerencsére
olyan kötelmeknek kell eleget tennünk,
amelyek szinte mindenben megegyeznek a helyi közösség, így az önkormányzat érdekeivel és szándékával egyaránt.
Ami a legfontosabb vállalásunk, az a
közforgalmi hajózás lehetőségének a
biztosítása.
Azt tudtuk már az elején, hogy nem
kis fába vágtuk a fejszénket. Hisz 2020ban már, mondhatni balkáni állapotok
uralkodtak Balatonakali közforgalmú
kikötőjében. Ha valaki a szépen felújított tihanyi kikötőben hajóra szállt, majd
pedig Balatonakaliban kikötve partra
lépett, akkor azt is hihette, hogy közben
egy időkapun is áthaladt, és valamikor
1978-ban van. Az is igaz, hogy a szerencsétlenségben nevezhetjük szerencsénk-

nek azt, hogy 2019-ben már csak heti
egy járat közlekedett, így kevesen tudtak
szembesülni az erős kontraszttal.
Balatonakali Község Önkormányzatára maradt az a feladat, hogy változtassunk ezen. Szép és egyben komoly
kihívás volt, annak ismeretében, hogy
Balatonakali költségvetése egyre kevesebb forrást tud áldozni a fejlesztésekre.
Az egyetlen lehetőség, mint oly sok esetben, a támogatások megszerzése volt. A
már nevezett kódszámú TOP pályázati
kiírás reményt teremtett a szükséges
és egyben tervezett fejlesztéseink egy
részének megvalósítására.
Milyen projektelemeket takar a cím?
Azt gondolom, és persze hallom is,
hogy a tervezett fejlesztés joggal érdekel mindenkit, fiatalt és időst, helyit és
nyaralóst egyaránt. Az elnyert támogatás
felhasználásával alapvetően a jelenlegi,
50 csónakot befogadó horgász kikötőt,
annak környezetét, és a közforgalmi
hajókikötő előtti területet tudjuk rendbe
tenni. Ebből az összegből vitorláshajó
kikötőre vagy egyéb kikötőre irányuló
fejlesztést nem tervezünk megvalósítani,
és ezt nem is tehetjük.
Ha sorban haladunk az egyes projekt
elemekkel, akkor a teljesség igénye nélkül a következő fejlesztések kerülnek
megvalósításra:
– Azt a fém szerkezetű stéget, ahova
jelenleg a csónakok vannak kötve, felújítjuk tűzihorganyzott szerkezeti elemekkel.
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– Létrehozunk olyan szárazulaton
elhelyezett csónaktárolókat, melyekkel
növelni tudjuk a tárolási kapacitást úgy,
hogy közben nem terheljük a vízfelületet.
– Kialakítunk egy alapvetően csónakok számára készített sólyázót arra
a helyre, ahol jelenleg is leeresztik a
csónakokat.
– Mobil horgászstéget tervezünk
megépíteni, enyhítendő a horgászhelyek
hiányát.
– A beruházás egyik legfontosabb eleme a kiszolgáló épület létrehozása. Az
épület harmincéves problémát orvosol
azzal, hogy kulturált mellékhelységeknek
ad otthont, amit mind a hajózó vendégek,
mind a csónak kikötőt és a mólót használó horgászok egyaránt használhatnak. A
női, férfi és mozgáskorlátozottak számára
kialakított illemhely mellett egy elszeparált
zuhanyzót is kialakítunk, ami a sportolási
céllal evezők számára teremt tisztálkodási
lehetőséget. Az épületben megteremtjük a
későbbi jegykiadás lehetőségét, minimális helyi ajándékárusításnak alakítunk ki
helyet, és egy kis közösségi része is lesz
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az épületnek, ahol egy kávét vagy egy
szendvicset lehet fogyasztani. Az épületet
napelemmel nyert, megújuló energiával
tervezzük ellátni.
– Közvilágítást építünk ki a Halösvény
és a mólószár közti területen.
– Burkolt felületű parkolókat, valamint burkolt gyalogutakat alakítunk ki,
ami összeköti a Halösvény 420 m hosszú
sétányát a mólósétánnyal.
– A kerékpáros turisták számára egy –
a Dörgicsei utcánál kialakítotthoz hasonló – kerékpár szerelő oszlopot telepítünk,
egy kis pihenősziget társaságában.
– A móló nyugati oldalán, a bevezető szakasz közelében, egy kikötőponttal kedveskedünk a sárkányhajósoknak,
állószörfösöknek.
– A móló területén, ahol lehetséges,
felhúzatjuk a lehullott köveket, kiírtjuk
az oda nem való bokrokat.
– A Halösvényhez kapcsolódva további információs táblákat helyezünk el,
pihenő padokkal, új hulladéktárolókkal.
– A területre biztonsági kamerarendszert telepítünk a közbiztonság védelme
érdekében.
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A felsorolásból még nagyon sok
minden kimaradt, bár a fenti felsorolás
ismeretében már úgy érzem, mindenki szeme előtt kialakult a terület új
arca. Balatonakali központi részein lévő,
önkormányzati érdekkörben álló vízparti
ingatlanjai közül talán ez az a terület,
ami miatt sokszor szégyenkeznünk kellett.
A fejlesztéssel remélem, ismét egy
olyan, köz által használható, új kis településrészi centrum alakul ki, amire méltán büszkék lehetünk.
Arról határozottan meg vagyok
győződve, hogy pályázati támogatásunk a rengeteg befektetett munkaóra
mellett isteni gondviselés eredménye
Balatonakali megérdemelt fejlődése
mellett.
Külön büszkeség számomra, hogy ma,
amikor minden közösség nehéz helyzetben várja az újból megnyíló lehetőségeket, munkám eredményeként, jelképes
karácsonyi ajándékot tehetek a közösség
karácsonyfája alá.
Koncz Imre
polgármester

Jövő júniusban ismét indul a hajózás Balatonakaliban

November 12-én késő délután kikötött
az Arács nevű hajó Balatonakali közforgalmú kikötőjében. Igaz, nagy köd volt,
és már a nap is lement, de nem emiatt
kellett kikötnie a hajónak. Komoly céllal érkezett a kikötőnkbe, egyenesen
Siófokról.
Fontosnak tartom tisztázni, mielőtt

szóbeszédek kapnak szárnyra, hogy nem
az önkormányzat vásárolta a hajót, és a
hajó tulajdonosa sem vásárolta meg a
kikötőt. A település vezetése eltántoríthatatlanul azon a véleményen van, hogy
a kikötőnek mindenkor a köz érdekeit kell szolgálnia, szerves részeként a
helyi közéletnek. Ezen célunk folyama-

tos fenntartása okán, amíg csak erőnk
bírja, mindig mindent megteszünk azért,
hogy minden engedély és jogosultság az
önkormányzat, vagy valamely helyi civil
szervezet nevére szóljon.
Az előzmények hiteles ismerete minden téma iránt érdeklődő számára fontos
lehet, ezért kicsit kitérek erre.
Az elmúlt esztendő nyarán birtokba vehettük a BAHART tulajdonában
álló közforgalmi hajókikötőnek helyet
adó két ingatlant, a 625/6. és a 625/7.
hrsz.-ú ingatlanokat. Mint ismeretes, a
BAHART 2020 tavaszán meghirdetett
reorganizációs tervében eladásra ítélte
többek között a Balatonakaliban lévő
hajóállomás ingatlanjait is.
Akkor az érintett polgármesterekkel összefogva mozgalmat indítottunk
a BAHART eladási elképzelései ellen.
Balatonkenese, Csopak, Balatonudvari
(Fövenyes) és Balatonakali érdekeit mindenek elé helyezve, személyes
vezetésemmel kerestük a megoldást a
kikötőink megmentésére. Első, általunk
igazságosnak vélt javaslatunkat - mely
a kikötők az érintett önkormányzatok
tulajdonba adását célozta meg a telepü-
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lések BAHART részvényeinek beszámítása mellett – hamar lesöpörték az
asztalról.
A térség országgyűlési képviselőjének
a segítségét kértük, aki teljes mellszélességgel kiállt települései mellett. A polgármesterek erőfeszítésének, valamint
képviselő úr hathatós közbenjárásának
eredményeként, igaz tulajdonjogot nem,
de 25 éves ingyenes használati jogot
sikerült szereznünk. A birtokba vett
kikötő hajózásra alkalmas állapotban
tartását vállaltuk az önkormányzat és a
BAHART közt létrejött szerződésben.
Jelenleg a kikötő működéséhez szükséges alapdokumentumok közül már csak
a vízjogi üzemeltetési engedély nevünkre történő átírásának kell megtörténnie,
amit ugyan már jóval több, mint egy éve
kértünk a katasztrófavédelemtől, de még
a mai napig nem sikerült az engedélyes
nevének átírása.
Évtizedeken keresztül az önkormányzatnak nem kellett csak minimális anyagi
ráfordítást eszközölnie (szemétszállítás
költségei, alkalmankénti fűnyírás) azért,
hogy minden lakos, nyaraló és turista
ingyenesen használja ezt a területet. A
településrendezési eszközökben ugyan
közhasználat elől el nem zárható területnek jelöljük ezt a részt, magasabb rendű
jogszabályi előírás felhatalmazása alapján, viszont sajnos azt kell mondanom,
hogy ez sem mindenhol elég erős védelem. Gondoljunk csak a csopaki esetre,
ahol az eladott kikötő új tulajdonosa
lezárta az ugyanilyen jogosítványokkal
bíró területet, arra való hivatkozással,
hogy építési terület lett. Szóval az a
legjobb, ha helyben döntünk a területről,
amíg csak lehet.
Jelenleg több, mint két évtizedig bir-
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tokban vagyunk; ugyan a jövőben ennek
már lesznek költségei. A 2021-es évtől
kezdve az önkormányzatot terheli a közforgalmi móló mederhasználati díja. Ez
ugyan nem egy nagy összeg (380.000,Ft/év). Mindemellett még keletkezik
rezsi költség, és amennyiben majd fejújítást kell eszközölni, az is terhel bennünket.
No de mit is ér egy közforgalmi
kikötő, ha nem köt ki oda hajó? Persze
lehet ott horgászni, napozni, nézni a
naplementét, viszont ennél sokkal többre
érdemes a kikötőnk. A település hosszú
távú jövője érdekében, elősegítve a helyi
turizmus fejlődését, elengedhetetlen,
hogy Balatonakali ismét kapcsolódjon
a balatoni közforgalmi hajózás vérkeringésébe.
Erre találtunk egy kiváló megoldást,
amikor egy-két hónapja elkezdtünk
egyeztetni két ambíciókkal teli fiatalemberrel. Ők kikötési lehetőséget kerestek
újonnan induló vállalkozásukhoz, mi
pedig egy hajót, közforgalmi hajózási
terveinkhez.
Magyar Balázs és Gáthy Gergely vállalkozása, a Beach Boat Kft. innovatív
ötlettel állt elő. Ahogy a cég neve is
jelzi: strandhajót indítanak. Kihasználva
a jogszabályváltozás számukra kedvező fordulatát, egy nyíltvízi strandolásra
lehetőséget teremtő, hajós szolgáltatást
indítanak.
Településünk számára már az is előnyt
jelent, hogy ennek a Balatonon jelenleg
páratlan szolgáltatásnak a kiinduló pontja a mi kikötőnkben van. A társaság
üzleti sikert remél a szolgáltatástól, ami
a nyári időszakban lesz elérhető, viszont
tervezik a tematikus sétahajózás mellett
a hajó éves kihasználását, melyre a jövő-
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ben még minden bizonnyal több újító
ötletet fogunk megtudni.
Az Arács a strandhajó szolgáltatást a
legnaposabb órákban fogja nyújtani. Mi
pedig kihasználjuk a reggeli és a késődélutáni órákat. Az önkormányzat megállapodást írt alá a társasággal közforgalmi
hajózási területre vonatkozóan. A megállapodásunk értelmében a hajó június
elsejétől augusztus végéig, naponta egyszer a kora délelőtti órákban, egyszer
pedig késő délután, fordul egyet-egyet
valamelyik (vélhetően Balatonszemes)
déli parti kikötőbe. A nyaraló vendégek
számára ez fizetős szolgáltatás, viszont
minden Balatonakaliban állandó lakcímmel rendelkező lakosunk számára a fizetősök feletti szabad helyek mértékéig
ingyenes lesz. A helyieknek kizárólag
az esetlegesen átszállítandó kerékpárok
után kell fizetni.
Biztos, hogy valamelyest a horgászok
számára kis bosszúságot okoz, hogy
még a hajó is foglalja azt a kevés helyet,
viszont ha arra gondolnak, hogy akár
horgászhajó szolgáltatásra is ki lehet
bérelni, akkor akár előnye is lehet a
hajónak. Fontos számunkra, hogy lehetőség szerint minden érdekcsoportnak teret
teremtsünk. Legyen ismét közforgalmi
hajózás, tudjanak halat fogni a horgászok, hozzáférhető legyen a Balaton
mindenki számára, és majd valamikor a
következő adódó lehetőség alakalmával,
meg tudjuk teremteni a túrahajós kikötés lehetőségét. Szinte lehetetlen ennyi
embernek eleget tenni, viszont magam
is mindig optimista voltam. Csupán kulturált, toleráns emberekre van szükség!
Kénytelenek leszünk szimbiózisban élni,
ha eredményeket akarunk elérni.
Koncz Imre polgármester

Lépések a csónakkikötő és környezetének rendje érdekében

A Balatonakali és Vidéke Sporthorgász
Egyesület a Miniszterelnökség által kiírt,
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezelésében elbírált pályázaton 1,5 M Ft
támogatást nyert egyes céljai eléréséhez.
A forrás felhasználásával a csónakkikötő
és környezetének rendben tartását tervezi
megvalósítani. Annak érdekében, hogy
a terület közrendje, állapota magasabb
színvonalat képviseljen, és rendezettebb
állapotot mutasson az arra sétálók számára, megbízási szerződést kötött egy
magánszeméllyel.

A szerződéssel megbízott Bogdán
Attilát az önkormányzat is felruházta bizonyos jogkörökkel. Attilának joga
van a területen lévő minden stég, csónak és egyéb más dolog tulajdonosának
kilétét felkutatni. Kérek mindenkit, hogy
segítse mindennapi munkáját. Ő fogja
ellátni a fűnyírást és területrendezést,
mindemellett, ha valaki felszólítása ellenére renitens magatartást tanúsít, akkor
az önkormányzat, mint a területek tulajdonosa, illetve használati jogosultja el
fog járni az illető ellen.

A jövőben számolni kell azzal a horgászoknak, illetve a csónaktulajdonosoknak, hogy szervezettebb rendet várunk
el, mint ahogy ezt elvárják a lakosok, a
nyaralóingatlan tulajdonosok egyaránt
az önkormányzattól.
A terület rendtartásával kapcsolatosan az önkormányzat képviselő-testülete
a későbbiekben fog intézkedni, rendtartás vagy helyi rendelet megalkotásával.
Koncz Imre
polgármester
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Friss munkaerő az önkormányzati pályázatírás területén
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Korábbi testületi ülésen már beszámoltam róla, így azok, akik az Akali Tv
műsorában visszanézték az ülést, már
ismerik új kollégánkat. Akik viszont
még nem találkoztak az információval, azokat ezúton tájékoztatom, hogy
októbertől Hidvégi Krisztina látja el az
önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos teendők egyrészét.

A pályázati munka soha nem egyemberes feladat volt, és a jövőben sem
lesz ez másként.Az egyes területeket
akkor tudjuk ügyesen megosztani egymás közt, ha megvan az adott feladat
avatott szakértője. Szükség van pályázati
felületek ismeretére, előkészítő anyagok,
hiánypótlások és beszámolók elkészítésében szerzett tapasztalatra, pénzügyi

ismeretekre és műszaki tudásra, műszaki anyagismeretre. Krisztina belépésével ismét megvan minden terület. Ő a
pályázati felületek kezeléséért, Tulman
Renáta a pénzügyi kérdésekért, jómagam a műszaki területekért vagyunk
felelősek. Így ismét mélyebben beleáshatjuk magunkat az új kiírásokba.
Koncz Imre polgármester

Elektromos kisteherautóra pályáztunk
A Balatoni Fejlesztési Tanács
Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívására,
„Balatonakali közterületeinek karbantartására elektromos kisteherautó beszerzése” címmel adtunk be támogatási kérelmet. A projekt beadásával kapcsolatos
teendőket már új kolléganőnk, Hidvégi
Krisztina tudta végezni.
Mivel a település üzemeltetésében
jelenleg rendelkezésreálló platós kisteherautónk „nem a legfiatalabb”, mindenképpen előre kell gondolkodnunk.
A tavasz folyamán ugyan a Magyar
Falu Program keretei közt pályáztunk új

diesel üzemű kisteherautóra, de pályázatunk még egyelőre tartaléklistán várakozik arra, hogy végképp elutasítsák
forráshiány miatt, vagy esetleg később
támogatásra alkalmasnak ítéljék meg.
Ha nem megy az egyik oldalon, akkor
kénytelenek vagyunk pályázni más forrásra is, hisz egyre nehezebb lesz a település működéséhez szükséges forrásokat
előteremteni annak ismeretében, hogy
folyamatosan csökken az állami támogatás, valamint a működési bevételeink, és
növekednek a működési kiadásaink.
A közel 14 M Ft értékű jármű beszerzéséhez majdnem 8,4 M Ft támogatás-

ra tudtunk pályázni, így amennyiben
támogatásra alkalmasnak ítélik kérelmünket, akkor 5,6 M Ft önerő hozzáadásával tudunk hozzájutni az új eszközhöz.
Az EsagonoPick-Up Long elektromos
kisteherautóját alapul véve készítettük
pályázatunkat. A jármű AGM/GEL gondozásmentes akkumulátorokkal, illetve
akkumulátor monitoring rendszerrel van
felszerelve. A töltést fali töltő segítségével a hálózatról kívánjuk végezni. A
jármű billenő platóval, oldalfal magasító
ráccsal és több, mint 800 kg terhelhetőséggel rendelkezik.
Koncz Imre polgármester

Hamarosan indulhat a Petőfi utcai és a 71-es főút melletti járdák felújítása

Áprilisi számunkban adtam tudósítást arról, hogy a Belügyminisztérium
egyes önkormányzati, kötelezően ellátandó feladatok ellátására kiírt pályázati konstrukciójában, 17.220.811,Ft támogatást nyertünk. A támogatási
forrás felhasználásával a Petőfi utca
járdáját (a Révész utca és a 71-es főút
közti szakaszon) és a 71-es főút járdáját (a Petőfi utca és a Pacsirta utca
közti szakaszon) tudjuk felújítani. A
képviselő-testület novemberi ülésén
döntött a kivitelező kiválasztásáról,
így hamarosan megnyílik a lehetősége a kivitelezési munkálatoknak.
Műszaki tartamát tekintve minkét helyen kis mértékben szélesíteni
tudjuk a járófelületeket, cseréljük a
szegélyeket, a 71-es útnál rendezzük a rézsűt és a zöld felületeket.
Reményeink szerint a 2022-es idegenforgalmi szezonra két megújult
közterülettel várjuk a településre
érkező vendégeket.
Koncz Imre polgármester
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Közeledik karácsony

Már reméltük, hogy idén talán kötetlenebb lesz a Karácsony. Sajnos kötelmek
azért vannak, mindamellett azt mondom,
hogy ha akarjuk, és teszünk is érte, és
persze kis szerencsével sikerül egészségesnek maradnunk, akkor szép karácsonyunk is lehet. Jelen helyzetben arra
kell koncentrálnunk, hogy a kellemetlen
korlátozásoknak jó oldala is lehet!
Hosszú idő óta már nem csupán vallási ünnepként élik meg a keresztények Jézus születését, hanem minden
hívő vagy nem hívő család életében
a leginkább várt esemény az év során
Karácsony. Mára kimondottan családi
ünnepről beszélhetünk, amikor szenteste
együtt van a legszűkebb, majd első és
második napján a tágabb család. Talán
már sokan el is felejtették, hogy men�-

Szeptemberben elkezdődött az új
tanév a szépen felújított óvodánkban.
Intézményünk dekoratív megjelenéséhez hozzájárult „Kata Kosaras
Kerámia” műhely alkotójától kapott
gyönyörű kerámia betűkből álló
„ÓVODA” felirat. Ezúton is köszönjük az ötletet és a szép munkát!
A nevelési évet 14 gyerekkel kezdtük. Az ősz elején csatlakozott a
csoporthoz egy kisfiú Budapestről és
egy kislány Hajdúszoboszlóról. Az
év során 4 új kiscsoportost várunk,
így leszünk tavaszra 20-an.
Október elején a hagyományoknak megfelelően, műsorral köszöntöttük a nagymamákat, nagypapákat
az Idősek napja alkalmából.
Egy héttel később a szüreti felvonuláson szerepeltünk óvodásainkkal,
ahol vidám műsorunkkal színesítettük a programot, majd kisvonatra
ülve részt vettünk a mulatságon.
Mindkét esemény lehetőséget biztosított az évszakra jellemző dalok,
mondókák, versek, jelenetek bemutatására, közös játékokra.
Túl a szokásos tanév eleji iskolaérettségi, logopédiai felméréseken,
az ősz közepén elkezdődött a nagy-

nyire fontos szerepe van a családnak
napjainkban. Az év során van egy-két
olyan alkalom, amikor mindenkinek pár
napot a barátai, kollégái helyett, a családjával kell töltenie. S ha magunk már
elsiklunk efelett, akkor egy más erőebbe
az irányba terel bennünket!
Mi, akik itt élünk Balatonakaliban, az
évtizedek során mindig gondoltunk egymásra az ünnepek alkalmával is. Sokan
tettek és tesznek azért ma is, hogy az
élet minél szebb legyen, s ezért bármi
áldozatot vállalnak.
Elhivatottak vagyunk a közösségek
iránt. Valójában a helyes megfogalmazás
a „közösségünk” lenne, hisz valójában
csak egy közösségünk van, amibe beletartozik mindenki, aki bele akar tartozni!
Tisztelettel adózom a közelgő ünnep

Óvodai hírek

csoportosok óvodai úszásoktatása.
Évtizedekre tekint vissza Szokolai
László úszóedzővel való kapcsolatunk, mely az idén sajnos megszakadni látszik. Gratulálunk Laci bácsinak,
hiszen ő az edzője az idén olimpiai
ezüstérmes Rasovszky Kristófnak.
Érthető, hogy egyéb elfoglaltságai
miatt a továbbiakban nem tudja vállalni a mi gyermekeink oktatását személyesen. Kárpótlás számunkra azonban, hogy a Magyar Úszó Szövetség
egy nemzeti program keretében 2022.
februárjától ingyenes úszásoktatást
szervez országosan, melyben a mi

jegyében közösségünk minden egyes
motorjának, mert tudom, hogy sok ilyen
ember él köztünk!
Az ünnepi műsort idén csak online
formában tudjuk megtartani, ami semmit
sem tompít annak színvonalán, csak azt
a gyönyörű együtt töltött estét bánjuk
mindannyian. Viszont el kell fogadnunk,
hogy csak akkor tudunk közösséget építeni a jövőben, ha annak tagjai mind ott
lesznek velünk a jövőben is, jó egészségben!
Áldott, békés, családi körben, és nem
utolsó sorban egészségben töltött karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiunknak, s kívánom, hogy az újesztendő
szeretetet, boldogságot és rengeteg új
lehetőséget hozzon Balatonakaliba!
Koncz Imre polgármester

nagycsoportosaink is részt vesznek.
Szintén nagyon büszkék vagyunk
másik területen dolgozó külsős munkatársunkra, Marosi Szilvia hitoktatóra. Áldozatos munkájáért kapott
Szent Gellért díjat, melyet szeptemberben vett át, amihez szívből gratulálunk!
Reménykedünk, hogy a közeli
ünnepi előkészületeinket a terveinknek megfelelően valósíthatjuk meg
és kevésbé határozza meg a járvány,
mint tavaly!
Sárándiné Németh Hajnalka
óvódavezető
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Könyvtárunk a járványhelyzet miatt,
a tavaszi időszakban nem szervezhetett
programokat, de augusztusban, és szeptemberben volt lehetőség közös időtöltésre. Az alábbiakban rövid kis beszámolót
olvashatnak könyvtárunk programjairól:
Augusztus 8-án a méltán népszerű,
és kedvelt Ovimuzsika zenekar látogatott el strandkönyvtárunkba, hogy a
gondtalan strandolás mellett tartalmasabb kikapcsolódást is nyújthassunk a
családoknak.
Sokan várták a programot, és a hívogató zene felhangzása után még többen gyűltek játszóházunk köré, hogy
élvezzék a magával ragadó dallamokat,
verseket. Kicsik, nagyobbacskák és szü-

Halloween
piknik
2021. október 31-én,
Mindenszentek napján,
a balatonakali Mandulavirág strandon délután 15:00 órás kezdéssel kerültünk rémesen jó
hangulatba a Naprabár
stábjának segítségével.
Volt forralt bor, grog és
illatos teák, sütőtökösfűszeres és még répatorta is, minden mi szemszájnak ingere.
Programunkban hagyományos tökfaragás
is szerepelt, ahol kicsik
és nagyok szüleik segítségével próbálhatták kis
a tökfejkészítés tudományát.
Rengeteg
ötletes
és néhány kimondottan ijesztő jelmezzel is
találkozhattunk idén a
strandon.
Jövőre is várunk
mindenkit szeretettel,
rendezzünk jövő ősszel
is szellemes őszi strandolást!
Bóday Laura
Boglárka

AKALI HÍREK

Könyvtári hírek

lők, nagyszülők együtt énekeltek a z
előadókkal, sokszor gyermekkorukból
felidézett dallamokat dúdolgatva.
Reméljük, hogy hagyományossá
tehetjük ezt a rendezvényt, színesítve
strandunk programkínálatát!
Az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat keretei között a
„Változó könyvtárak a változó világban”– a könyvtár házhoz (az Oviba)
ment október 4-én. Zenés, dalos könyvajánlót vittünk, ovimuzsikával Gróh
Ilona Jöjj ki napocska, Gróh Ilona
Énekeljünk együtt magyar népdalokat,
Buda Ferenc Doromboló című gyermekkönyvek bemutatása okán.
A gyermekek által már jól ismert
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Rábaközi Ritával látogattunk el az
Óvodába, hogy zenés könyvtári élményt
vigyünk házhoz a legkisebbeknek.
A gyermekek örömmel fogadták mind
a verseket, mind a közös éneklést, azonban legnagyobb sikere tagadhatatlanul a
hangszerekkel való ismerkedésnek volt.
Ismerősként köszöntötték a gitárt, hegedűt, furulyát, s belőlük előcsalogatott
állathangokat, aminek kapcsán megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról is.
Az utolsó közös dal után a gyermekek egyenként elbúcsúzhattak a gitártól,
a hátlapjába kopogott nevükkel, amit
az újabb találkozás reményében nagyon
ügyesen mind meg is tettek.
Kovács Ágnes
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„Csend csöng a táj fölött
fehér párát lehel a köd,
s mint tollpihe, mit elejt
a felröppenő kócsag,
ring a tó ölén a csónak.”
Gyönyörű a tó, a csend, a békesség, a
természet. A gyenge novemberi napsugárban ezüst harmatcseppek táncolnak,
egy-két elkésett rózsabimbó és a krizantémbokrok adnak némi életjelet a kopár

AKALI HÍREK

Téli gondolatok

kertekben. Ám a szél egyszer csak felkerekedik, lesöpri a szirmokat, leveleket,
amelyek visszatérnek, belesimulnak a
természetbe. Az őszi és a téli táj, a sárguló, hulló levelek, a lombjuk vesztett fák
az örök körforgás részei.
„Légy nyugodt, mint a hajnal csendje,
bízz a jövőben, ahogy a napfelkeltében
hiszel, szemléld derűs nyugalommal a
világot!”
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Népi mondások, babonák
– Márton napján, ha a lúd a jégen jár,
akkor karácsonykor vízben poroszkál.
– Ha Katalin kopog, karácsony locsog,
ha Katalin locsog, karácsony kopog.
– Andrásnapi hó, vetésnek nem jó.
– Fehér András – rossz év.
– Ha András napján esik a hó, száz
napig nem olvad el a jég, árt a búzának.

Őszi értéktúra szőlőhegyeinken

Az óvodakonyha által készített remek
mandulás kaláccsal és Kovács Dani muskotály pálinkájával indítottuk a napot, a
Főtéren várva a kisvonat érkezésére.
Fövenyesről a Skrabski Pince felé vettük
az irányt, ami után a nagy örömünkre
újonnan csatlakozott Orbán Présház volt
a következő állomás, ahol az igazi akali
borok mellett „terülj-terülj asztalkám” is
várt minket.
Illyés Gyula is meglátta a szépet az
akali hegyekben, egykori présházánál
esett szó azokról a rejtőző értékeinkről,
melyekre minden akali igazán büszke
lehet. A fáradó társaságnak remek felüdülést jelentett, hogy Kovácsék szőlőjében szemezgethetett, majd a Meszleny

Présháznál várta a túra résztvevőit a
nagy gonddal és szeretettel a háziak által
készített gulyásleves. Az Alapítvány
tavaly őszi túráján a Magyalban lévő
kerítésen akadtunk fent, a Meszleny
Pincénél pedig egy nem is olyan távoli
szomszéd helikopterrel történő megérkezése mutatott rá az akali kultúrtáj
oly sokféle használatára, ami egy átlagembernek már-már szinte befogadhatatlan...
Túltéve magunkat e közjátékon, a
Fenye egy másik ikonikus épületéhez,
egyben borászatához látogattunk, a
Barátcsuhához. A féltő gonddal ápolt
műemléképületben ugyanis olyan értékünk rejtőzik, amely teljesen egyedülál-

lóvá teszi a Balaton-felvidéki présházak
közt. A végig jókedvű társaság itt bizony
már hangos nótaszóval kísérte a borkóstolót.
Utolsó állomásként a Mörk Pincénél
bizonyosodhattunk meg arról, hogy miért
is viszi a pincészet egyre messzebbre az
akali borok jó hírét.
Köszönjük minden résztvevő jelenlétét, önkénteseinknek a segítséget.
A programot a Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány, a Balatonakali
Történelmi
Szőlőhegyek
Borút
Egyesület, valamint Balatonakali Község
Önkormányzata szervezte, a Hungarikum
Pályázat pedig támogatta.
Törő Balázs
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„Ó, hova tűnt már az álom,
nyár emléke borong a tájon.
Az őszi csillag fázik,
az ágon a hold fénye táncol.
Jön már a tél, zúzmara, dér,
reszket a rét, vacog az álom,
borzong az utolsó levél a fákon.”
Ismét elérkezett advent. A természet
már megnyugszik, az ember is keresi a
csendet. Keresi azt a mély, lélektisztító
csendet, amelytől a gyertyafények lángja megrezzen. A lélek várakozik az Úr
jövetelére. Hiszen maga a szó advent –
mely a latin eredetű „adventus” szóból
származik – eljövetelt, várakozást jelent.

AKALI HÍREK

Adventi gondolatok
A Jézus születésére való várakozás, a
békés felkészülés, a reménykedés időszaka. Elcsendesedik a világ, és elcsendesedik egy picit a lelkünk is. Jézus még
a nem hívő emberek számára is a szeretet
továbbadását, megosztását jelenti. Mikor
őt várjuk, a szeretetre készülődünk. Az
adventi koszorún minden meggyújtott
gyertyával közelebb kerülünk az ünnephez. Kitakarítunk és feldíszítünk magunk
körül mindent. Ilyenkor arra gondolunk,
ki minek örülne, hogyan tehetnénk az
ünnepet még szebbé. Jobban odafigyelünk családtagjainkra, társainkra, barátainkra.
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Az ünnep az együttléttől lesz tökéletes, attól, hogy egymásra mosolygunk,
hogy érdeklődéssel meghallgatjuk egymást, hogy türelmesen bevárjuk a lassúbbakat, hogy együtt játszunk, együtt
nevetünk.
Az ünnep az összetartozás, az összebújás, a megölelés, a biztonság mesebeli hangulata. Az ünnep attól igazi,
hogy észrevesszük egymásban a csodát.
Ahogy Márai Sándor csodálatosan megfogalmazta „ Az ünnep a különbözés. Az
ünnep a mély és varázsos rendhagyás…
Készülj föl reá, testben és lélekben.”
HÉH

Gasztroajándékok Karácsonyra

Napjainkban egyre divatosabbak az
ún. gasztroajándékok, hiszen az, amit
az ajándékozó a saját kezével készít el,
időt és energiát áldozva rá, kedvesebb
a szívnek.
Különösen akkor, ha ízlésesen becsomagolva adjuk át. Kísérő ajándékként
tökéletesen megfelelnek családtagoknak, barátoknak. Nézzünk két könnyen
elkészíthető receptet!
Házi vajkaramella
Hozzávalók: 150g teavaj, 500g kristálycukor, 340g sűrített tej.
Egy magas falú fazékba beleöntjük a
hozzávalókat, alacsony lángon összeforraljuk folyamatos kavargatás mellett, kb.
12-14 percig, amíg világosbarna színe
nem lesz. Levesszük a tűzről, kézi mixerrel 5-6 percig habosítjuk. Tepsibe öntjük,
amit előzőleg sütőpapírral béleltünk ki,
a papírt kivajaztuk vagy olajoztuk). Ha
kihűl kockázhatjuk, fogyaszthatjuk.
Nutellás mézeskalácslikör
Hozzávalók: 30 dkg Nutella, 4dl üveges kávétejszín, 1,5 dl vodka, 2 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék.
A nutellát gőz felett olvasztjuk, amíg
teljesen folyékony lesz, ekkor húzd le a
tűzről, szórd bele a fűszert, add hozzá a
tejszínt, a vodkát, majd egy habverővel

jól keverd ki az egészet. Öntsd üvegekbe. Ha kihűlt, tedd hűtőbe, legalább 24

Végy 12 hónapot, tisztítsd meg jó
alaposan a keserűségtől, zsugoriságtól,
szőrszálhasogatástól és aggodalomtól.
Osszad mindegyiket 30, ill. 31 részre úgy,
hogy a részlet pontosan fussa 1 évre.

Hozzávalók: 1/3 munka, 2/3 derű és
humor.
Tégy hozzá 3 tetézett evőkanál optimizmust, 1 kiskanál béketűrést, egy pici
iróniát és egy csipet tapintatot.

órát hagyd állni. Kínálás előtt alaposan
rázd fel!

Adventi recept
Az egészet bőségesen öntsd le szeretettel!
A kész fogást díszítsd figyelmességek friss zöldjével, találd fel mindennap
vidáman, mosolygós arccal! ”

AKALI HÍREK
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Gyógyteák ősszel és télen

Ősszel és télen népszerűek a különböző gyógyteák, amelyek a testet és a
lelket egyaránt felmelegítik. Érdemes
naponta olyan gyógyteát kortyolgatni, amely az immunerősítést szolgálja, de a már beteg, legyengült szervezetre is jó hatással van.
A fanyar zamatú csipkebogyót,
amelynek C-vitamin tartalma rendkívüli, érdemes teaként a mindennapokba beépíteni. Azon kívül, hogy a
szervezetet feltölti, erősíti az ellenálló
képességét, az érfalak rugalmasságát
is javítja. A készítésénél fontos, hogy

A magyarországi madarak többsége
minden egyes nap többször is iszik és
fürdőzik is – ami pedig nagy kihívást
jelent számukra a száraz nyarakon, valamint a csapadékmentes téli időszakokban. Éppen ezért fontos, hogy segítsük
a madarak itatását, nemcsak nyáron,
hanem télen is.
A madarak a téli fagyok idején élelmet még csak-csak találnak, de vizet már
nagyon nehezen, főleg akkor, ha se hó,
se zúzmara nincs.
Kevesen tudják, de az általunk kihelyezett magvak kevés víztartalommal
rendelkeznek, ezért azok nem elegendők
ahhoz, hogy nedvességhez jussanak a
madarak.
A madarak itatásával ráadásul magunk-

szobahőmérsékletű vízben legyen
áztatva, hiszen a C-vitamin a forró
víz hatására erejét veszti. Igen kellemes ízű, megfázás idején népszerű a
kakukkfű, hiszen baktériumölő, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatású.
A gyömbértea jellegzetes illatáról
és csípős zamatáról ismert, nagyon
hatásos immunerősítő, megfázás
idején is érdemes inni. Fertőtleníti
a légutakat, felgyorsítja a gyógyulást. Segít leküzdeni a betegségeket,
tele van antioxidánsokkal, segíti az
emésztést. A gyömbértea elkészíté-

Madáritatás télen
nak is jót tehetünk, mivel a jó helyre
kihelyezett víz mágnesként vonzza a
szárnyasokat, így gyorsabban odaszoknak a kertünkbe. A nyári nagy melegben megfigyelhető, hogy akár nagyobb
távolságokról is érkeznek madarak a
vízzel feltöltött itatóhoz, ezért, ha egész
évben itatunk, akkor a madarak biztosan
állandó vendégeink lesznek, így kön�nyebben megfigyelhetjük, fotózhatjuk
őket.
Érdemes az itatónak napos helyet
keresni, így késleltethetjük a jegesedést,
ráadásul a madarak is könnyebben észreveszik majd a csillogó víztükröt. Sok
sikert kívánok mindenkinek, vigyázzatok a madarakra és segítsetek nekik!
Bohács Ádám kertépítő technikus

séhez friss gyömbért kell lereszelni, elég csak egy kicsit, amit egy
bögrényi vízzel össze kell forralni.
Hidegen és melegen is fogyasztható,
mézzel lehet ízesíteni.
Egy-egy kiadósabb megfázás, orrdugulás esetén érdemes rendszeresen inhalálni is, hogy kitisztítsuk a
légutakat is.
Az ismert Bükki füvesember, Szabó
Gyuri bácsi leginkább a bodzát, a
mezei kakukkfüvet, a mentát és a
kamillát ajánlja inhalálásra. A bodza
vagy a citromfűlevél tea izzasztó
hatása sokat segít megfázás esetén,
két csésze gyógytea kiizzasztja a náthát. Az izzasztással méregtelenítjük
a szervezetünket, meggyorsítjuk a
gyógyulást.
Az idén 93 éves Szabó György, az
ország Gyuri bácsija egész életét a
gyógyfüvek, gyógyteák megismerésére szentelte.
Számos teája, teakeveréke segíti az embereket egészségük megőrzésében, a betegségek könnyebb
legyőzésében. Hite, tántoríthatatlan
meggyőződése a növények gyógyító
erejében sokakat vonz a fitoterápia
világába.
-HÉH-
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Tudtad-e?

Római Katolikus templomunkban
két nagyméretű festmény látható, Pesky
József munkái.
Pesky József (1795-1822), jeles
művészcsalád egyik tagja, budapesti
akadémikus. Korának elismert festőművésze. Megbecsült tagja volt a reformkori magyar értelmiségnek. Szinte nem volt
olyan római katolikus templom a korabeli Magyarországon, ahová ne került
volna munkája. Több oltárkép is kikerült
ecsetje alól. Leginkább portréfestőként

tartották számon. KÉPEI VÉDETTEK.
Templomunk északi falán láthatjuk
SZENT GYÖRGY lovagot ábrázoló festményét.Szent György római kori katona
és keresztény vértanú. Egyike a leghíresebb katonaszenteknek. Leginkább a
sárkányt legyőző lovag képében ismert,
emellett több ország és város védőszentjeként tisztelik. A szent egyik első
magyar vonatkozása, hogy a korona alsó
ún. bizánci részén az ő képe látható.
Az első Csanádi Székesegyházat Gellért
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püspök Szent György tiszteletére szentelte. A veszprémi Szent György kápolna
is a magyar György kultuszt hirdette a
középkorban. I. István, a bolgárok elleni
hadjáratából is Szent György ereklyével tért haza. Sárkányölő Szent György
évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovaskatonák és a vándorlegények patrónusa volt. Jelenben a cserkészeké és a rendőröké.
Szent György legenda
A legenda szerint Silena városának
közelében volt egy tó, abban élt egy
sárkány, amely hosszú ideje félelemben
tartotta a városbelieket. Hiába fogtak
fegyvert ellene, nem bírtak vele. A sárkány a város falára hágva mérges leheletével újra és újra megfutamította a derék
polgárokat, akik, hogy megfékezzék, két
juhot adtak neki naponta. Ám a juhok
idővel megfogyatkoztak, ezért a városlakók úgy határoztak, hogy minden nap
egy embert áldoznak a szörnyetegnek.
Sorshúzással döntöttek, ami alól senki
nem vonhatta ki magát.
Egyszer a király lánya került sorra
s zokogva ment a tóhoz. Éppen akkor
vetődött arra György, kappadokiai vitéz s
megkérdezte a lányt miért sír. Miközben
a királylány elmesélte, mi tartja rettegésben a várost, a tóból kiemelkedett a
sárkány. György lándzsájával hatalmasat
sújtott rá, amitől a szörnyeteg a földre
zuhant. Ekkor György és a királylány
a sárkányt pányvára fogták, és a városba vezették. A polgárok megrettentek,
ám György így szólt hozzájuk: „Ne
rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek
Krisztusban és keresztelkedjetek meg,
akkor megölöm ezt a sárkányt”. Így hát
a király és a nép megkeresztelkedett.
Azzal kirántotta a kardját és ledöfte a
sárkányt. Később templomot építettek
ezen a helyen, amelynek oltáránál forrás
fakadt s minden beteg, aki ivott belőle
meggyógyult.
A György-legenda azt a keresztény
meggyőződést fejezi ki, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát és a gonoszt
minden alakjában legyőzi. A második
képről a következő számunkban írunk.
Hudák Józsefné
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Pezsgő élet volt Akaliban a nyáron

Pezsgő kulturális élet volt a nyáron Balatonakaliban, mindazonáltal nem
volt könnyű dolga a szervezőknek, hogy
Ihász Csilla és stábja által hosszú évek
alatt jól felépített és színvonalas programsorozatának megfelelő folytatást
tudjanak a falu nyári porondjaira álmodni, de az itt vendégeskedő nyaralók és a
helyi rendezvényeken részt vevők többsége szerint is kimondottan jól sikerült
az idei nyár Balatonakaliban, ahol még
mindig jó a bor, ropogós a mandula és
változatlan híres a vendégszeretet. Az
alábbiakban (a teljesség igénye nélkül)
egy rövid kivonatot bocsátunk a kedves olvasó rendelkezésére, elmúlt nyári
programjainkból:
Július 2-án „Szív küldi szívnek” –
ezzel a sokat sejtető címmel kezdődött
a nyári programsorozat Kovács „Luji”
Lajos előadóművész közreműködésével.
A kívánságműsor zenei étlapjáról válogatott slágerekkel nosztalgiázhatott a szép
számú közönség. Ezt követően a zenei
palettát tovább színesítve július 3-án a
Bad Rock Projekt együttes fiatalos energiákban gazdag koncertjére bulizhattak
az érdeklődők, a falu Főterén. Július
5-én kezdődött, és egy hétig tartott a
Hetedhét Mesefesztivál, melynek nyitó
napján Fabók Mariann bábos mesemondó előadásában láthattak a gyermekek
bábszínházi előadást vad menyecskéről,
ördögszállta királykisasszonyokról, mátkaságról, lakodalomról. Az elvarázsolt
közönség vastapssal jutalmazta „Fabók
Mancsi bábszínházát”. Másnap Kapás
Krisztina keramikus kézműves foglalkozásán, illetve agyagozásban mutathatták meg a lelkes kicsik ügyességüket. A moziszínpadon a tücsökről és a
hangyáról láthattak zenés produkciót, a
Csillagfény előadásában. Akik szeretik
a lovakat, részt vehettek egy igazi Paci
partin, szárvezetős lovagoltatáson.
A strandszínpadon Tibi bohóc,a lufibohóc szórakoztatta a nagyérdeműt, de
csillámtetoválás is színesítette a délutánt. Rábaközi Rita „Ovimuzsikája”
sokak kedvence. Az interaktív énekes –
játékos, mondókás hangszerbemutató és
komplex képességfejlesztő foglalkozás
az óvodás korú gyermekek számára volt
tartalmas kikapcsolódás. Ellátogatott
hozzánk az Ametist Bábszínház is, akik

Mazsola és Tádé kalandjaival bűvölték
el a kicsiket. Hogy mennyire fontos
a kisgyermekkori zenei nevelés, azt a
résztvevők száma is mutatta. Rábaközi
Rita újabb foglalkozása is helyet kapott
a mesefesztivál programjában. A hetet
a Kiflihajó koncertje zárta, egy közös
utazást téve a mesék és a zene tengerén.
Közben pedig a héten 3 alkalommal is
mehettek moziba az érdeklődők vígjátékot, kalandfilmet nézni.
Július 17-én a kicsiknek a Kisvakond
a nagyvárosban műsorral kedveskedtünk, a felnőtteknek pedig egy latinamerikai zenés esttel. Ezen a gyönyörű
nyáresten Dél- és Közép-Amerika, valamint Nyugat-Indiai szigetvilág zenéje
kelt életre a strandon. Felcsendültek a
szamba, rumba és a mambó legismertebb dallamai, tüzes ritmusokkal, autentikus élőzene formájában. A közönséget
magával ragadta a zenék hangulata, tapssal, közös énekléssel, tánccal kapcsolódtak be. Július 21-én a Litéri Zöldág
néptáncegyüttes produkcióját láthatták
az érdeklődők. 50 táncos, 4 generáció, kiváló hangulat, szemet gyönyörködtető népviseletek tették felejthetetlenné az előadást. A bátrabbak pedig
rögtönzött táncházban érezhették magukat, profi táncosok gyűrűjében. Július
24-én „Játsszunk pantomimet!” címmel,
Dvorák Gábor és Patka Heléna interaktív pantomim előadását nézhették az
érdeklődők, illetve hamarosan kiderült,
hogy be is kapcsolódhattak a jelenetekbe. Most is beigazolódott, hogy a kimondott szavaknál jóval többet mondanak el
rólunk, érzéseinkről a mozdulataink, arckifejezéseink, testtartásunk. Július 25-én
Vitéz László és az elátkozott malom
hagyományőrző bábelőadáson kacagtak
a kicsik, a felnőttek pedig nosztalgiázva idézhették fel hajdani emlékeiket
Kemény Henrik Vitéz Lászlójáról.
Július 25-én utcabál a Happy Melodies
tánczenekarral. Kiváló hangulat, önfeledt szórakozás a 70-80-as évek legjobb
zenéivel, könnyűzenei örökzöldekkel és
mai slágerekkel. A ma is népszerű slágerekre hamar táncra perdültek idősebbek,
fiatalok egyaránt, éjfélig koptatva a főtér
kövezetét. Aki pedig megszomjazott a
nyári forróságban, Mörk András kiváló
boraival olthatta szomját. Július 29-én

élvezetes gitárkoncertet hallgathattak
a gitárzene szerelmesei az evangélikus
templomban. Paulikovics Pál gitárművész műsorán XVII. századtól a XX.
század gitárra írt művei csendültek fel
olyan szerzőktől, mint Caralli, Tarrega,
Bach és mások.
Július 30-án ismét a fiatalabb korosztályt hívta egy érdekes program, gyerekjóga és mozgásfejlesztés BenedekTihanyi Timivel. Középpontjában a játék
állt természetesen, gazdag és érdekes
játékötletekkel. A vidám foglalkozáson
a gyerekek játszva tanultak, ügyesítve különböző részképességeiket. Július
31-én a Szabadtéri Színpadon elevenedett meg a nézők előtt A padlás című
musical, Vándorfi László rendezésében, a
Pannon Várszínház színészeinek előadásában. A betétdalok ismerősen csengtek,
hiszen az évek során slágerré váltak.
Augusztus 1-én Rábaközi Rita vezetésével Ringató foglalkozáson vehettek részt a kisgyermekek szüleikkel, a
jókedv és az izgalmas zenés feladatok
igazán jól illeszkedtek a Mandulavirág
strand hangulatos játszóházas részéhez. Augusztus 2-án Franczia Dániel,
közel-keleti ütőhangszeres művész
Latin-Amerikai zenés est keretében szórakoztatta a kikapcsolódni vágyókat.
Felcsendültek a Rumba, a Mambó és
Szamba jellegzetes ritmusai és az olyan
közismert latin slágerek mint a Gypsy
King zenekar „Bambolero” című örökzöld ritmusparádéja.
Augusztus 6-án Szent Pál védőbeszéde címmel hangzott el monodráma
az evangélikus templom falai között
Váncsa Gábor tolmácsolásában. Az előadás érdekessége, hogy teljes egészében
a Bibliát idézte, a színdarab szövege
kizárólag a szó szerint idézett bibliai
igék megfelelő sorrendbe szerkesztéséből állt össze.
Augusztus 7-én a Szabadtéri Színpadon
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és
Zenekar adott lendületes, sokszínű
műsort. Olyan folklór válogatást láthatott a közönség, amelyben a magyar
nyelvterület legszebb táncait mutatták
be, hangsúlyt fektetve az eredeti és stílusos előadásmódra. A Kárpát-medence
táncait felvonultató előadásban láthattak
a nézők jólismert csárdást, a lányok üve-

XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

AKALI HÍREK

2021. DECEMBER – 13

ges táncát, az erdélyi cigány táncokat, a
férfiak virtuóz legényes táncát.
Augusztus 8-án ismét a gyermekek
számára rendeztünk színes műsort:
Rábaközi Rita Ovimuzsikája várta a
már ismerős színvonalas muzsikájával
és interaktív zenés feladataival a fiatal
érdeklődőket. Augusztus 8-án a Rulett
együttes koncertezett, igényes élőzenével, fergeteges házibuli hangulattal.
ismét bebizonyosodott, hogy nem véletlenül az ország egyik legkeresettebb
rendezvényzenekara. Augusztus 10-én
ismét Latin-Amerika fülbemászó dallamai csendültek fel. Augusztus 11-én
a CultureCuvée zenekar lépett fel a
strandszínpadon. Ők egy különleges formáció, hangszereik között helyet kapott
a cselló, a zongora is. A külföldi és hazai
slágereket új köntösbe bújtatva a kivételes hangú énekesek színvonalas zenét
játszottak.
Augusztus 13-án Nyár estére hangolva címmel Szekeres Adrien lélekből

fakadó, érzelemgazdag dallamai csendültek fel a Szabadtéri Színpadon. A
teltházas előadás is bizonyítja, hogy az
énekesnő az ország egyik legelismertebb előadóművésze. Augusztus 14-én
papagáj kiállítást tekinthettek meg az
érdeklődők a Kultúrházban. Egzotikus
tájak, esőerdők hangulata költözött a
helyszínre. Kiváló családi program volt,
üzenete pedig a természettudatos gondolkodásra és felelős állattartásra nevelés
volt. Augusztus 17-én a Happy Dixieland
koncert a 20-30-as évek hangulatát idézte. Ismert, fülbemászó dallamok, színes
és zeneileg változatos műsorpaletta. A
népszerű dixieland mellett Charlston és
Boogie-Woogie is elhangzott a közönség
legnagyobb örömére.
Augusztus 20-án a BrassDance – öt
rézfúvós és egy dobos – adott igényes és
humort sem nélkülöző fergeteges koncertet a strandon. Számok hangzottak el
a jazz, a jazz-rock, a dixieland, a blues,
sőt a popzene nagyjaitól. Humor és tánc

az élőzenében, tette emlékezetessé az
estet. Augusztus 21-én utcabállal folytatódott a jó hangulat, ezúttal a Főtéren.
Ismét a Happy Melodies mutatta meg,
hogy milyen széles repertoárral rendelkeznek. Igen jó hangulat jellemezte ezt
az estét is. Augusztus 22-én Én is csinálom a fesztivált – Kovács „Luji” Lajosé
volt a színpad, ezúttal régmúlt idők, régi
táncdalfesztiválok slágerei hangzottak
el. Kellemes, nosztalgiázós hangulat jellemezte az estét.
Augusztus25-én a már fogyatkozó, de
még lelkes közönséget a Con Classe formáció szórakoztatta. Közismert slágerek, fiatalos lendület, igényes hangszerelés lehetne a csapat mottója. Augusztus
28-án a The Bits emlékzenekarral zártuk
a szezont. A tulajdonképpeni Beatles
koncerten a dalok eredeti nyelven, profi
megszólalásban hangzottak el, maradandó élményt nyújtva a szép számú közönségnek.
Sövény Gergő

Különleges elismerésben részesült
Krajcz János, az 1997-ben alapított
Balatonakali Polgárőr Egyesület egyik
legrégebbi tagja. A bronz, majd ezüst
fokozatú kitüntetések után 2021. augusztus 14-én a „Polgárőr érdemkereszt”
arany minősítését is átvehette. Újságunk

ezen apropó kapcsán készített rövid interjút, melyet most adunk közre:
Mióta tetszik Akaliban élni?
1956-ban születtem Veszprémben,
azóta Balatonakaliban élek. Iskolai
tanulmányaimat Balatonfüreden és
Veszprémben végeztem.
Milyen emlékek fűződnek az egyesület
megalapításához?
1986-ban alakult a Balatoni polgárőrség, én akkor már ott voltam az elsők
között, mint alapító tag. Kezdetben heten
voltunk, majd ahogy újak, fiatalabbak is
csatlakozni kezdtek szépen lassan épülni
kezdett az egyesület.
Nagy volt az érdeklődés az akkori fiatalok körében?
Nem volt éppen könnyű embereket
találni már akkor sem. A mai világban a
fiatalok többsége meg leginkább már a
számítógép felé hajlik nem úgy, mint mi
régiek. Mi annak idején, ha elvállaltunk
valamit, akkor azt tisztességgel végigcsináltuk. Szerencsére, amikor bejárom
a környéket, a hegyektől egészen a nyaralókig, az emberek örülnek nekünk, és
elismeréssel fogadják, hogy vigyázunk
értékeikre.
Régebben is volt polgárőr autó itt a
faluban?

A legelején, amikor ezt elkezdtük,
nem volt semmilyen gépjármű, amivel
tudtunk volna mozogni. Gyalog kellett
mindenhova menni. Az első polgárőr
parancsnok, Móró Ferenc állította össze
a párokat. Később kaptunk egy használt
Skodát, amit aztán nagyon megbecsültünk. Nagyon sokat segített, hogy volt ez
az autó így minden egyszerűbb volt.
És kiből lehet polgárőr?
Polgárőrnek jelentkezhet minden
olyan tizennyolcadik életévét betöltött
fiatal, aki nem büntetett előéletű magyar
állampolgár. Célszerű helybeli lakosnak
lenni, illetve hogy legalább öt éve ide
legyen a faluba bejelentve.
És végül mi a három kitűntetés története?
A bronz fokozatot annak ítélik oda,
aki kiváló munkát teljesít. Az arany
fokozatot, amire nagyon büszke vagyok,
Veszprém megyében egyedül csak én
kaptam meg. Igyekszem mindezt a falunak tett szolgálat révén a későbbiekben
is meghálálni.
Nagyon köszönjük az egész falu nevében. Jó egészséget és további szakmai
sikereket kívánunk!
Én is köszönöm a beszélgetést.
Bóday Laura
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AKALI HÍREK

Emlékek
az akali rendezvényekről

2021. DECEMBER – 15

Orvosi rendeléssel kapcsolatos hírek

Ezúton értesítjük a kedves betegeket, hogy Dr. Balla György rendelése 2021.
12. 27-től, 2021. 12. 31-ig szabadság miatt szünetel. Helyettes orvos: Dr Lampert
Veronika, 8245 Pécsely, Iskola utca 181. Tel: 06-87 445 050 vagy 06-70 946
3158.
Ezúton értesítjük a kedves betegeket, hogy Dr. Hargitai Zsolt rendelése 2021.
december 15-től, 2022. január 3-ig szabadság miatt szünetel. A rendelés ünnepnapokon is szünetel. Kizárólag sürgős esetben, telefonos egyeztetést követően a
balatonfüredi Rendelőintézet Fogászata fogadja a betegeket. (8230 Balatonfüred,
Csárda u 1. tel.: 87/580-886)

Tisztelt Adózó Állampolgár!
A Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány nevében szeretném megköszönni támogatásukat! Az 1%-os támogatás összege: 359.847.- Ft volt a 2020. évi
szja bevallások után. A beﬁzetett összeget az alapító okiratban meghatározott
célokra használjuk fel. Kérjük továbbra is támogassa célkitűzéseinket, vegyenek részt programjainkon!
Adószámunk: 18921124-1-19
Törő Balázs,
a Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány kuratóriumának elnöke

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
Szeretettel köszöntjük Ringler Barna Tamást, dr. Ringler Bernát és RinglerSzabó Irén kisfiát; Ujházy Vencelt, Ujházy Béla és Ujházy-Tóth Beáta kisfiát;
Prohászka Zselykét, Prohászka Géza és Prohászka-Végh Annamária
kislányát; Rakics Noelt, Rakics Zoltán Ferenc és Rakics-Hosszú Nikolett
kisfiát; Reichardt Lili Évát, Reichardt Tamás János és Reichadt-Gosztonyi Kitti
kislányát, Bocskay Bercelt, Bocskay Péter és Szilágyi Xénia kisfiát.
Házasságot kötött
Gratulálunk Kerényi Mihály Barnabás és Nagy Flóra; Papp Tibor és Balázs
Beatrix; Balogh Adrián és Mórocz Kitti; Ónodi Imre György és Guzmics
Zsuzsanna; Bocskai Tamás és Kozma-Bognár Melinda; Poór László Bence
és Szöts Nikolett; Csabai Zsolt és Gáfrik Beatrix; Krajcz Nándor és Nagy Cintia
Dominika; Baranya Ákos és Parragh Viktória Magdolna házasságkötéséhez!
Halálozás
Fájó szívvel búcsúzunk Budai Józsefnétől, Bernáth György Bélánétól, Tóth
Bélától, Czaun István Károlytól és Sánta Sándortól.Nyugodjanak békében.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban 24-én 16:30 vasárnapokon és egyházi ünnepeken 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet minden hónap 2. és 4. vasárnapján, 14 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

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

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 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
Tel.: +36-30/320-9911
PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM
NYITVA TARTÁSA
A Fék ABC H-Sz: 6,00-19,00, V: 6-14.
FÉK ÉTTEREM, CUKRÁSZDA nyitva tartás:
Hétfő -Kedd: Zárva. Szerda-Péntek: 11:00-20:00.
Szombat: 10:00-20:00. Vasárnap: 10:00-20:00
Tel.: +36-30/306-4590
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás:
Hétfő -Péntek: 09:00-17:00. Szombat: 09:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

