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Tavaly nem gondoltuk volna 
ilyenkor, hogy még ez az idei hús-
vét is pont ugyanolyan lesz, ha nem 
bezártabb, mint a 2020-as. Sajátos 
húsvét – ahogy a filmek nyelvén 
fogalmazhatnánk: „újratöltve”. És 
mégis, mindenek ellenére, a körülöt-
tünk és bennünk zajló egész körül-
ménykupac ellenére is a húsvét nem 
maradt el... Nem volt templom, nem 
volt locsolkodás (csak „feketén”), 
nem volt passió, nem volt szokott 
hangulat. De remélem, hogy volt 
viszont mégis valami ünnepi.

Legalábbis szellemiségében, gon-
dolatban, álomban, elvarázsoltság-
ban – egy amolyan sajátos hazata-
lálás. Volt talán valamiféle, a sok 
szenvedés közepette is, vagy talán 
éppen ezért még jobban ható és 
egyre csak erősödő roppant remény; 
és talán lehetett a leroskadás mellett 
valamiféle különös felemeltetés is. 
Mi az, ami mindebből a fílingből 
a mienk lehet, tehát ezen furcsa 

húsvét után, ami immár a második 
olyan feltámadás ünnepünk, amit 
így, a járvány szorítása közepette 
ünneplünk?

Azt hiszem, hogy ezek a jár-
ványünnepeink (mindegyik a maga 
módján) megtanít minket valami 
többre és másra, mint amit amúgy 
ezen kirakat-ünnepeinkkor meg-
szoktunk. Egy olyan töltetet, amit 
Istentől kaphat az az ember, akit 
erre a Mindenható kiválasztott: és 
talán nem is annyira tartalomszerű-
en, sokkal inkább jelenlétszerűen. 
Úgyhogy kaphattunk idén húsvét-
kor is amolyan megérintettségből 
és megtartottságból fakadó erőt, a 
szokott távlatok bezárulásának, és a 
kijelentett lényegre való koncentrá-
ciónak az erejét.

A helyzet különös szituációja 
figyelmeztet minket, hogy valójában 
maga Isten is, és az Ő kijelentése is 
mindig megjelenés is, közelség is, 
ottlét is. 

Húsvét erről szól: mindenek 
ellenére, még az arató halál, még 
a látszatelbukás ellenére is velünk 
van Isten: az élő, a feltámadott, az 
újra köztünk levő Isten. Isten ünne-
pi kijelentése éppen ezért mindig 
jelenlét, abban való összpontosítás, 
azaz egy sajátos középpont. 

Megtanít minket ez az időszak 
arra, hogy végre nem az ünnep 
felépült évezredes hagyományai 
kellene, hogy  megszokott módon 
a középpont legyenek, hanem az 
ünnep valódi lényege kellene, hogy 
újra megtalálja a neki megillető 
helyét az életünkben.

Azaz az a Jézus, aki amikor közé-
pen van, amikor Ő a középpont, 
akkor tud így összekötni: embereket 
és közösségeket, téren és idő túl, 
nyitásokon vagy bezártságon is túl. 
Húsvétnak valójában ez a lényege: a 
téren és időn túli realitás, az össze-
köttetettség, Vele és egymással. 
Nemcsak egy Jézusemlékezet, nem-
csak egy Jézusvisszavárás, hanem 
sokkal inkább egy Jézusjelenlét.

A mindig és mindenütt központ-
ban levő Úr jelenvalósága, aki az 
élet forrása, aki a mi sajátos napunk, 
amely körül élünk, forgunk, moz-
gunk és járunk, bolyongunk és 
vagyunk. 

Az a nap, amely teljes erővel 
fénylik, melegít, életet ad, amely 
belevilágít a halál sötétjébe és végül 
el is űzi azt. 

Húsvét az Úr napja, az Ő közép-
pontba állítottságának napja, a meg-
jelenés és velünklét napja – átívelve 
korokon és távolságokon.

Egy sajátos húsvét – újratöltve...



2 – 2021. ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁMAKALI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

És húsvét egy ítéletnap is, mégpedig 
ítélet pont a halál felett, éppen ezért 
egy kegyelmi nap a halál árnyékának 
völgyében járók számára. És, hogy még 
tovább fűzzem ezt a szálat: éppen ezért 
minden egyes húsvétra emlékeztető heti 
nap is, vagyis a feltámadás napja, az Úr 
napja, azaz minden egyes vasárnap is 
egy ilyen új nap, egy ilyen új kezdet. 
Minden vasárnap húsvét: felemeltetés és 
feltámadás, emlékezet és jövőtávlat, de 
mindenek előtt jelenlét.

Sajnos, a járvány idején sok kórte-
remben mutat a gép egy nagy horizontá-
lis jelet, a földdel párhuzamos nemléte-
zés, a halál, ahogy az orvosok mondják, 
az exitus jelét. Valami elmúlik, minden 
elmúlik. De ebbe a vízszintes vonalba 
jön az exitus helyett egy exodus, a sza-
badítás, egy minőségi változás. Mert a 
húsvétok feltámadást sugárzó kegyelme 
egy ponton mindig átszeli a halál víz-
szintes vonalát. Talán a kereszt ezért is 
tud egy ilyen jelzés lenni: amikor a víz-
szintest átszeli a függőleges, az emberit 
az isteni, az elmúlót az örök. Így lett a 
kereszt egy nagy összeadás jellé: Isten 
újra összeadódik az emberrel, az élet 
pedig győz a halál felett. Nagypénteken 
a Golgotán, ott a kereszten, aztán az 
üres sír napján végképp összeér az ég a 
földdel, létünk koordináta rendszerében, 
a vertikális a horizontálissal: Isten világa 
összeér az emberével, az emberrel és az 
emberivel.

Ez a mögöttünk levő sajátos ünnepkör 
így lehet azzá, amikor átélhetjük, ahogy 
a kegyelem belehasít a mínuszvonalba és 
teszi a sorsunkat végül mégis plusz jellé. 
Az örök húsvétban élő ember számára 
ezért a saját feltámadás hite és ténye a 
lét- és halálfélelemből való szabadulás 
egyetlen útja. Érdekes módon ez az út 
a félelmen keresztül vezet, mégpedig 
az Istenfélelem útján keresztül. Isten 
jelenléte és megjelenése az életünkben 
mindig kiváltja ezt a tremendumot, azt 
a félelmet, amely alig mer reszkető tér-
dekkel megállni az Örökkévaló előtt. 
De ettől a félelmetes tényezőtől mégis 
megkapjuk a felszólítást: Ne félj! – mint 
az irgalom szavait, a legigazabb biztatást 
a halálra váró és a halálra vált ember 
számára.

A Hatalmas, aki legyőzte a halált, 
ezzel biztatja az övéit, mégpedig az irga-
lom hangján. Hogy megadja az otthonlét 
gyönyörűségét, a szeretet világuralmát, 
a létezés ragyogását, a feltámadás erejét, 
az isteni méltóság átélt hatásait. Húsvét 
arra mutat rá: Neki kell lennie az élet 
középpontjának, merthogy Ő maga az 
első és az utolsó is: az Alfa és az Omega, 
a kezdet és a vég is – akkor már legyen 
Ő a centrum is a sorsunkban.

Kisfiam a nemrégiben volt 3. szüle-
tésnapjára kapott egy hatalmas hármas 
számot lufiból, ami azóta sem engedett 
le, hogy-hogysem, ki sem durrant, így 
ott emlékeztet a paplakban, a folyosónk 

végén. Ugyanakkor, amikor letettem a 
kiszemelt helyére, egy radiátorra, a hár-
mas szám másnapra valahogy eldőlt – 
minden bizonnyal a hőmozgás döntötte 
el. Így a hármasból egy kis görög hosszú 
ó betű, azaz omega betű lett.

A nagy Omega betűt jól ismerjük, ha 
máshonnan nem, ha nem is feltétlenül az 
egyházi szimbolikából, akkor az Omega 
együttes jelképéből, de a kis o, a kis 
görög omega betűt ritkábban látjuk.

Nos, tehát ez a kisbetű olyan, mint 
egy fektetett hármas. Nekem ez a lufi, 
így eldöntve rámutatott arra, ahogy 
a Szentháromság a maga függőleges 
dimenzióiból vízszintessé lett, emberivé 
lett, emberként élt és halt meg köztünk, 
hogy ezzel biztosítsa számunkra nem-
csak az Ő kezdeti csodáit, a teremtés és 
a gondviselés kegyelmét; hanem hogy 
ezzel mutassa meg az omegát, a véget, a 
távlatot és a célt is.

Húsvét a centrum, mert húsvét a kez-
det és húsvét a vég is. 

Remélem, hogy ünneptelen mivi-
lágunk rájön arra, hogy többnek kell 
lennie, mint egy hitetlen szemű-szívű 
embernek, aki csak maga teremti meg az 
istenét. Hanem lennie kell olyan hívő-
nek, aki tudja, hogy a Feltámadott Isten 
megmutatja valós önmagát neki, amiből 
élhet, táplálkozhat, ami elvezeti őt magát 
is a feltámadás és az örökkévalóság cso-
dájába.

Gabnai Sándor evangélikus lelkész

ELVIRÁgZOTT A MANduLA

Közös bortúrát ugyan nem tudtunk 
rendezni idén, a mandulavirágzás alkal-
mával, viszont arra mindenkinek meg-
volt a lehetősége, hogy szűk családi 
körben gyönyörködhessen az akali man-
dulafák virágzásában, a Fenye- és a Les-
hegyen, vagy akárhol másutt a faluban 
sétálva. Ha a hegyben sétálunk, minden 

alakalommal lenyűgöző látványban lehet 
részünk a Balaton felé tekintve, de talán 
ilyenkor a legnagyobb az élmény. Még a 
borkostolásnak is megvolt a lehetősége, 
persze csak akkor, ha azt a túra előtt 
beszereztük valamelyik kiváló helyi bor-
termelőtől.

Fontos esemény Balatonakali szá-
mára a mandulavirágzás, hisz immár 
több mint tíz éve valljuk: „Balatonakali 
mandula, jó bor, vendégszeretet”. Az 
idők során bebizonyosodott, hogy jó 
úton járunk, jól döntöttünk, amikor a 
településünkön régi hagyománnyal bíró 
mandulatermesztés mellé álltunk. 

Az elmúlt hónapban sokakkal beszél-
gettem arról, hogy mennyire várjuk a 
pillanatot, amikor ismét közösen mehe-

tünk túrázni a nyitott pincékhez. A 
„Balatonakali bor napja mandulavirág-
záskor” elnevezésű, évtizedes múlttal 
bíró települési rendezvényről bátran 
állíthatom, hogy az egyik legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó helyi ese-
mény. Nem véletlen várják a helyiek, 
üdülőtulajdonosok és turisták egyaránt. 
Valljuk be őszintén, mindannyiunknak 
hiányzik! Viszont tudjuk azt is, hogy 
amint a körülmények lehetővé teszik, 
ismét ott leszünk a résztvevők között, és 
majd boldogan öleljük „mandulavirág-
zós” barátainkat.

Azt, hogy Balatonakaliban ünnepnap-
ként tartjuk számon a mandulavirág-
zást, azt nagyrészben a Balatonakali 
Történelmi Szőlőhegyek Borút Egyesü-
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letnek köszönhetjük. Az egyesület akti-
vistái között külön köszönettel tartozunk 
néhai Müller Istvánnak, aki alaposan 
végiggondolva, különös műgonddal 
alkotta meg az első rendezvényt. Kiváló 
szakmai előadókat győzött meg arról, 
hogy az akkor még nem túl nagyszámú 
hallgatóságnak, színvonalas és minda-
mellett szórakoztató előadásokat tartsa-
nak. Emellett persze a bortúrák alkalmá-
val is kivette a részét a munkából, hisz 
lehet, hogy egy kicsit elfogultan, de szí-
ve legnagyobb szeretetével ajánlotta, az 
akkor még maroknyi csoportokba érkező 
vendégeknek a Müller-pince kiváló spe-
cialitását a Samut. Emlékszünk még az 
ízére? Én soha nem felejtem el! 

Sokan vagyunk a településen, akik 
ilyenkor, mandulavirágzás táján pár 
percre felidézzük Müller István emlékét. 
Sajnálatos, hogy már nem tudja erősíteni 
a helyi közélet sokszínűségét és emel-
ni annak színvonalát, ennek ellenére 
mégis minden alkalommal a szomo-
rúság helyett, inkább elismeréssel és 
tisztelettel adózom emlékének. István a 
szememben példakép minden lokálpat-
rióta számára, hisz csak azáltal tud gya-
rapodni egy település, ha sokan vannak 
azok, akik hozzátesznek a mindenkori 
közösséghez.

A helyi önkormányzat is példaérték-
kel tevékenykedik a tradicionálisnak 
mondható mandula ügyében. Ha bele-
számoljuk a különböző közterületekre 
ültetett fákat is, akkor azt mondhat-
juk, hogy közel ezer mandulafa boldog 
tulajdonosa a közösség Balatonakaliban. 
Tehát minden akali állandó lakosra, több 
mint egy köztulajdonban álló mandulafa 
jut. Fontos ez azért, mert egyrészt rámu-
tat arra, hogy érdemes a térségünkben 
mandulát ültetni, és ezáltal kedvet csinál 
a gazdasági alapon gondolkodó terme-
lőknek, másrészt helyi értéket őrzünk 
és ápolunk, harmadrészt pedig nagyban 
hozzájárulunk ahhoz, hogy a szemet és 
orrot gyönyörködtető mandulafa virágok 
egyre jobban és jobban kápráztassanak 
el bennünket.

Több jelentős mezőgazdasági vál-
lalkozás is hozzátesz a mandulaszere-
tet érzéséhez Balatonakaliban, melyek 
közül a legfontosabb, és egyben legna-
gyobb Csereklyei Jánosék családi vállal-
kozása. Nem teljesen egybefüggő terüle-
ten, de foltszerűen színes virágfátyollal 

takarják le a Pántlika dűlő egyes részeit 
a Csereklyei birtok tavaszi díszei. Ha az 
ember egy sétát tett az elmúlt hetekben a 
Nagymocsár keleti részénél lévő fenyves 
mellett, akkor a lenyugvó nap fényében 
lenyűgöző látványban lehetett része. Pár 
év múlva vélhetően ezt a látványt fogja 
fokozni az a 300 mandulafa virágko-
szorúja, amit tavaly tavasszal ültetett az 
önkormányzat.

Az elmúlt esztendőben gyönyörű volt 
ugyan a virágzás, de sajnos a termés 
kiváló ízében nem volt alkalmunk gyö-
nyörködni, mivel a későn jövő fagy elvit-
te a teljes termést. Szerencsére a 2019-es 
év termése már jelentős volt, ezért még 
most is tartalékolunk egy kisebb meny-
nyiséget. Birkás Balázs mandulatermelő, 
akinek a Káli medencében van egy 3 
hektár nagyságú mandulása, egyik akali 
előadásán hívta fel a figyelmét a jövő 
termelőinek arra tényre, hogy sohasem 
szabad értékesíteni vagy felhasználni a 
teljes termést, mert nem tudhatjuk mit 
hoz a jövő év. 

Hogy az idei gyönyörű virágoknak 
mennyire lesz finom a termése, arról 
még korai lenne nyilatkozni, mert a fagy 
sajnos idén is dolgozott. Azt viszont 
biztosan tudjuk, hogy ki vagyunk éhez-
ve a mandula termésére, a mandulás 
rendezvényre és egyáltalán arra, hogy 
végre megszűnjenek a korlátozások. 
Vágyunk arra, hogy ismét egymás kezét 
szoríthassuk, ölelhessük egymást, együtt 
lehessünk. 

Koncz Imre polgármester
k

SOK A SZAbÁLYTALAN 
ÉPÍTKEZÉS

Az elmúlt időszakban községünket 
érintette és most is érinti a balatoni 
ingatlanfelvásárlási láz. A világban tör-
tént változások következményeként sok 
városi ember döntött úgy, hogy megte-
remti magának a vidéki élet lehetőségeit. 
Ki-ki pénztárcája függvényében vásárol 
belterületi házat, építési telket, nyara-
lót és persze külterületi mezőgazdasági 
ingatlant egyaránt, annak reményében, 
hogy majd ott építkezni, felújítani, átala-
kítani fog. 

Érdemes megfontolni, hogy hol vesz 
ingatlant az ember, ha erre adja a fejét. 
Amennyiben nyaralni szeretne és e célra 
keresi a megfelelő ingatlant, akkor a 
legjobb a nyaralóövezeti rész, vagy ha 

nagyobbak az igényei, és persze megvan 
hozzá a forrása, akkor a lakóházas belte-
rületi övezetek valamelyikében is vásá-
rolhat. A baj azokkal az ingatlanvásár-
lókkal van, akik az olcsóság reményében 
a külterületi, vagy zártkerti részen vásá-
rolnak Má (Általános Mezőgazdasági), 
jobb esetben Mk (Kertes Mezőgazdasági) 
övezetben ingatlant, a nyaraló építése 
reményében.

Van ugyan lehetőség arra a Helyi 
Építési Szabályzat értelmében, hogy a 
fentnevezett mezőgazdasági területek 
valamelyikén (leginkább az Mk öve-
zetben) valaki építsen, de nem nyaralót, 
hanem gazdasági épületet. A jelenlegi 
jogszabályok értelmében az ilyen gaz-
dasági épületek építése kivétel nélkül 
építésengedély köteles tevékenységnek 
minősül. Balatonakali tekintetében az 
illetékes hatóság: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Építésügyi Osztály 1. Cím: 8230 
Balatonfüred, Felső köz 2. Telefon: (87) 
795-077. Fax: (87) 795-127. E-mail: 
balatonfured.epitesugy@veszprem.gov.
hu. Ügyfélfogadás: (A járványhelyzet 
miatt telefonon tájékozódjon!). Hétfő: 
8:00-16:00, szerda: 8:00-16:00, Péntek: 
8:00-12:00.

Amennyiben valaki építési engedé-
lyezési eljárást indít, elengedhetetlen 
előtte beszerezni a helyi önkormányzat 
polgármesterétől a településképi véle-
ményt, melynek szakmai véleményezé-
sét a települési főépítész koordinálja. A 
települési főépítész minden csütörtökön 
tudja fogadni az ügyfeleket, amennyiben 
megszűnik a különleges joghelyzet, a 
vírus miatt. Jelenleg kizárólag e-mail 
útján a foepitesz@balatonakali.hu tudja 
fogadni a lakossági kéréseket. 

A fenti e-mailen az alábbi eljárások 
valamelyikét tudják indítani az ügyfe-
lek:

– Településképi véleményezési eljá-
rás

– Szakmai konzultáció
– Településképi bejelentési eljárás
– Egyéb építéssel kapcsolatos közér-

dekű bejelentés.
Mind az ügyfél, mind pedig az önkor-

mányzat számára fontos, hogy a fenti 
e-mailen terjessze elő az ügyfél a meg-
keresését, a későbbi félreértések elkerü-
lése végett. Fontos, hogy minden ügy-
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ben adja meg az ügyfél a nevét, címét, 
elérhetőségeit, az érintett ingatlan címét, 
helyrajzi számát. Kérjük a fenti felso-
rolásból válassza ki az ügy típusát és 
amennyiben szükséges az e-mail címen 
kérjen formanyomtatványt (településké-
pi bejelentéshez, véleményhez). Annak 
érdekében, hogy az ügyintézés során ne 
legyenek félreértések, leveléhez csatol-
jon rajzot, tervet, fotót. Ügyeljen arra, 
hogy a mellékletek mérete ne haladja 
meg az 5 MB méret. 

Tájékoztatom a tisztelt építkezni szán-
dékozókat, hogy Balatonakali község 
közigazgatási területén a Településkép 
Védelméről szóló 12/2017 (XII. 22.) 
helyi rendelet értelmében az alábbi 
olyan esetekben kell bejelentési eljárást 
indítani, ami amúgy nem építésengedély 
köteles tevékenység:

46. § (1) Településképi bejelentési 
eljárást kell lefolytatni

a) építési engedélyhez nem kötött 
építési tevékenységek és Étv. 33/A. §-a 
szerinti egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenységnek sem minősülő 
építési tevékenységek,

b) saját vállalkozást népszerűsítő 
berendezés elhelyezésének,

c) építmények rendeltetés változtatá-
sának megkezdése előtt.

(2) A jelen rendelet előírásai szerint 
településképi bejelentési eljárást kell 
lefolytatni meglévő építmények rendel-
tetésének – részleges vagy teljes – meg-
változtatása esetén, amennyiben az új 
rendeltetés szerinti területhasználat

a) telephely engedélyezési eljárás 
lefolytatását teszi szükségessé,

b) a korábbi rendeltetéshez képest 
környezetvédelmi (elsősorban zaj- és 
légszennyezési) szempontból kedvezőt-
lenebb helyzetet teremthet,

c) jelentősen megváltoztatja az ingat-
lanon belüli gépkocsi forgalmat,

d) a jogszabályi előírásoknak meg-
felelően többlet parkolóhelyek és/vagy 
rakodóhely kialakítását teszi szükséges-
sé,

e) érinti a közterület kialakítását, illet-
ve a közterületen lévő berendezéseket 
vagy növényzetet,

f) érinti a kapcsolódó közterület köz-
úti vagy gyalogos, illetve kerékpáros 
forgalmát, azok biztonságát veszélyez-
tetheti.

(3) E rendeletben foglaltak szerint 

településképi bejelentés köteles az épí-
tésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
1. mellékletében felsorolt építési mun-
kák közül

a) Építmény átalakítása, felújítása, 
helyreállítása, korszerűsítése, homlokza-
tának megváltoztatása,

b) Meglévő építmény homlokzati nyí-
lászárójának – áthidalóját nem érintő, de 
anyaghasználatát, osztását, színét tekint-
ve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cse-
réje, valamint a homlokzat felületképzé-
sének, színének megváltoztatása esetén,

c) Új, önálló (homlokzati falhoz rög-
zített vagy szabadon álló) – 6,0 métert 
meg nem haladó magasságú – égéster-
mék elvezető kémény építése esetén,

d) Meglévő épület homlokzatához 
illesztett előtető, védőtető, ernyőszer-
kezet építése, átalakítása, korszerűsíté-
se, bővítése, megváltoztatása esetén, ha 
ehhez az épület tartószerkezetét nem 
kell megváltoztatni, átalakítani, meg-
bontani, kicserélni, megerősíteni vagy 
újjáépíteni,

e) Épületben az önálló rendeltetési 
egységek számának változtatása,

f) Nettó 20,0 m2 alapterületet az épí-
tési tevékenységet követően sem megha-
ladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó rendeltetésű épület építése, 
bővítése esetén,

g) Nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m 
gerincmagasságot az építési tevékeny-
séget követően sem meghaladó mére-
tű, nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény építése, átalakítása, felújítása, 
bővítése esetén,

h) Saját vállalkozást népszerűsítő 
berendezés, önálló reklámtartó építmény 
építése, meglévő bővítése vagy megvál-
toztatása esetén,

i) Sírbolt, urnasírbolt építése, bővíté-
se, melynek mérete az építési tevékeny-
ség után sem haladja meg a nettó 50 m2 
alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,

j) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel 
építése, illetve elhelyezése esetén, ha 
annak a talapzatával együtt mért magas-
sága nem haladja meg a 6,0 métert,

k) Emlékfal építése esetén, ameny-
nyiben annak talapzatával együtt mért 
magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,

l) legfeljebb 180 napig fennálló ren-

dezvényeket kiszolgáló színpad, színpa-
di tető, lelátó, mutatványos, szórakozta-
tó, vendéglátó, kereskedelmi, valamint 
előadás tartására szolgáló építmény, 
kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó épít-
mény, levegővel felfújt vagy feszített 
fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes 
fedett lovarda, legfeljebb 50 fő egyidejű 
tartózkodására alkalmas állvány jellegű 
építmény

m) Növénytermesztésre szolgáló 
üvegház vagy fóliasátor építése, bőví-
tése, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, megváltoz-
tatása,

n) A 6,0 m vagy annál kisebb magas-
ságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb 
térfogatú ömlesztettanyag tároló, nem 
veszélyes folyadékok tárolója, nem 
veszélyes anyagot tartalmazó, nyomás-
tartó edénynek nem minősülő, föld felet-
ti tartály, tároló elhelyezéséhez szüksé-
ges építmény építése, meglévő építmény 
bővítése esetén,

o) Közterületi kerítés, valamint köz-
területről látható tereplépcső, kerti épít-
mény építése, meglévő átalakítása, bőví-
tése esetén,

p) vendéglátóipari létesítményhez 
kapcsolódó közterületről látható terasz 
létesítése esetén,

q) Napenergia kollektor, szellőző-, 
illetve klímaberendezés, áru- és pénzau-
tomata, építmény közterületről látható 
felületén való elhelyezése esetén,

r) Építménynek minősülő szelektív 
és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, 
árnyékoló közterületről látható területen 
történő elhelyezése esetén,

s) Utas váró fülke,
t) Kilátó építése, amelynek a terep-

csatlakozástól mért legfelső pontja az 
5,0 m-t nem haladja meg,

u) közterületen filmforgatáshoz kap-
csolódó építmény építése.

A fenti jogszabályok létével, sőt annak 
részleteivel nagyon sokan tisztában van-
nak olyanok, akik azzal mit sem törőd-
ve, szabálytalanul építkeznek. Sajnos, 
azt kell mondanom, hogy sokan direkt 
kihasználják a jelenlegi helyzetet, ami-
kor a veszélyhelyzet okán igyekeznek 
csökkenteni az emberek a találkozások 
számát. A hivatali dolgozóknak is ki van 
adva, hogy kerüljék a felesleges találko-
zásokat. 

A sok bejelentés hatására az elmúlt 
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hetekben a települési főépítész szúrópró-
ba szerű ellenőrzést tartott a külterüle-
ten. Megdöbbentő hírekről tájékoztatott. 
Másfél óra alatt hat engedély nélküli, 
vagy szabálytalan építést észlelt úgy, 
hogy nem kellett keresni. Felháborítónak 
tartom magam is, hogy míg a jogkövető 
ingatlantulajdonosok végig egyeztetik a 
tervezett építkezést az előírások szerint, 
addig sokan erre fittyet hánynak. 

Elfogadhatatlan, hogy ezeknek az il- 
legális tevékenységeknek ne legyenek 
következményei! Az önkormányzat ezért 
hamarosan elrendeli a zártkerti ingatla- 
nok tételes, tervszerű ellenőrzését. Min-
den szabálytalankodónak számolni kell 
a szankciókkal, amelyek lehetnek épí-
tésfelügyeleti ellenőrzés, bírság, de akár 
extrém esetben bontás és büntetés is. 

Tájékoztatom az érintetteket arról, 
hogy a külterületi ingatlanok esetében 
az engedéllyel, szabályszerűen épített 
gazdasági épületek tulajdonosainak is 
figyelniük kell arra, hogy a használatba-
vételi engedély jogerőssé válását köve-
tően is kötelezettségük van az előírt, 
jellemzően 80%-os, az övezetre meg-
határozott, folyamatos művelési kötele-
zettségüknek eleget tenni. Amennyiben 
az ingatlan, amelyen az épület áll, része 
a borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezetének, akkor rá vonatkoznak az 
alábbiak:

2018. évi CXXXIX. törvény87. § 
(5) E § tekintetében mezőgazdaságilag 
műveltnek az a telek minősül, amelynek 
legalább 80%-a szőlő, gyümölcsös vagy 
kert művelési ágban nyilvántartott, és 
ténylegesen is művelt. A művelt telek 
fennállását a szőlő esetében a hegybíró 
igazolja. Az ingatlan nyilvántartásban 
zártkertként nyilvántartott, kivett műve-
lési ágú telek nem minősül mezőgaz-
daságilag művelt teleknek. Az épület, 
építmény használatbavételi engedélyé-
nek kiadását, valamint az egyszerű beje-
lentéshez kötött építési tevékenységhez 
kiadott igazolás kiadását követő egy év 
elteltével és azt követően évente a hegy-
bíró ellenőrzi a művelés fennállását. Ha 
a tényleges művelés megszűnt, az (1) 
bekezdés c) pontja alapján megvalósított 
épületet, építményt el kell bontani.

Fontos lenne, hogy jogkövető-
en éljünk és építkezzünk a külterületi 
ingatlanokon is. Ha nem figyelünk oda 
értékeinkre, akkor nem kell sok ahhoz, 

hogy a történelmi szőlőhegyink szépsé-
ge örökre megszűnik. Használhatatlan 
lesz az itt élők, gazdálkodók és azok 
számára is, akik pont a szépsége miatt 
vették meg a saját telküket. Nem büntet-
ni szeretnénk, de sajnos belekényszerítik 
az önkormányzatot a keményebb fel-
lépés alkalmazásába. Tisztelettel kérek 
minden ingatlantulajdonost, hogy velünk 
együtt vigyázzon arra az értékre, ami 
csak kevés településen adott! 

Koncz Imre polgármester
k

HELYbEN IS ZAjLIK AZ OLTÁS

Tapasztalhatta a lakosság, hogy az 
elmúlt időszakban dr. Balla György házi-
orvosunk rendelője is keményen kiveszi 
a részét az országos oltási kampányból 
és a napi rendelés mellett oltópontként 
is működik. 

Mindannyian láthatjuk, hogy doktor 
úr és asszisztensei megfeszített erővel 
dolgoznak azon, hogy mihamarabb sza-
badulhassunk a veszélyhelyzeti intézke-
dések alól. Telefonon hívják be azokat, 
akik regisztráltak, és éppen sorra kerül-
tek, majd tájékoztatást nyújtanak, és 
oltanak. 

Magam is megtapasztalhattam, hogy 
mindenkire, személyre szabottan figyel-
nek, megtesznek minden tőlük telhe-
tőt. Szerencsésnek mondhatjuk magun-
kat, hogy a település lakóinak nagy 
részét helyben el tudják látni vakcinával. 
Fontos, hogy a regisztráltak figyeljék a 
telefonjaikat és megjelenjenek az oltó-
ponton a megjelölt időpontban, ezzel 
segítve az egészségügyi dolgozók erő-
feszítéseit.

A település lakói nevében ezúton 
tolmácsolom köszönetünket doktor 
úrnak, valamint szorgalmas segítőinek 
Editkének és Évikének.

Koncz Imre polgármester
k

MÁRcIuS 15-EI 
MEgEMLÉKEZÉS

Önkormányzatunk Március 15-én, a 
Nemzeti Ünnep alkalmából nem szerve-
zett közösségi összejövetelt. A Kossuth 
emlékműnél és az I. és II. Világháborús 
hősök emlékművénél tartottunk zártkörű 
koszorúzást és csendes megemlékezést.

k
LOMTALANÍTÁS

Értesítjük Balatonakali telepü-
lés lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy 
a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. lomtalanítást szervez tele-
pülésünkön 2021. április 26-30. között.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. nem közterületről, hanem 
előzetes egyeztetést követően, évente 
egy alkalommal, ingyenesen házhoz 
menő rendszerben 2 m3-es mennyiségig 
szállítja el a lomhulladékokat.

A szolgáltatást csak az az ingatlan-
használó veheti igénybe, aki rendelke-
zik közszolgáltatási szerződéssel, díj-
tartozása nem áll fenn és jelezte igényét 
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. felé a lomtalanításra.

Lomhulladék: háztartásokban, nor-
mál háztartási mennyiségben keletkező, 
olyan nagy darabos, ami nem fér bele a 
rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe 
pl. bútor, ágybetét, kerékpár, szőnyeg, 
babakocsi, kerti bútor.

Nem lomhulladék: gumiabroncs, 
veszélyes hulladék (festékek, lakkok, 
permetszerek stb.), zöld hulladék, építé-
si, bontási hulladék, gyógyszer hulladék, 
települési szilárd hulladék és a szelektív 
hulladék.

Az ingatlanok elé kihelyezett lomot 
a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. nem szállítja el és az 
önkormányzat megbünteti érte az ingat-
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lantulajdonost! A lomtalanítás menetéről 
bővebben a www.bfhullkft.hu honlapon 
olvashatnak.

További információ: Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
8230 Balatonfüred, Fürdő u.20.; 
06-87/342-633; bfhullkft@bfhullkft.hu

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 
Tapolca, Halápi u. 33.; info.tapolca@
nhsz.hu; www.nhsztapolca.hu.

k
ZÖLdHuLLAdÉK

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, 

hogy a házaknál a bokrok és fák met-
széséből keletkező zöldhulladék elszál-
lításáról az önkormányzat munkatársai 
2021. március 15-ig gondoskodtak.

Március 15. után, illetve nagyobb 
mennyiségű zöldhulladék keletkezé-
se esetén a Balatonfüredi Regionális 
Komposztáló Telepen (Balatonfüred, 
Aszófői út hrsz 087) évente 150 kg-
ot meg nem haladó mennyiség térítés-
mentesen elhelyezhető, amennyiben a 
magánszemély az utolsó NHKV Zrt.-nek 
befizetett számláját be tudja mutatni.

Az ingatlanok elé kihelyezett zöld-
hulladékot az Önkormányzat nem tudja 
elszállítani és büntetést szabhat ki érte!

k
LAKOSSÁgI 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Áprilisban módosul a heti kukás sze-

métszállítás! Április 15. és október 15. 
között a hulladékszállítási nap szombat 
lesz településünkön. Szelektív szemét-
gyűjtés: minden hónap 3. keddjén, azaz 
április 20-án, május 18-án és június 
15-én.

Előző lapszámunkban részletes jelen-
tést olvashattak a készülő projektekről, 
most örömmel számolhatok be az elő-
relépésekről. Az új gasztronómiai egy-
ségek közül immár a második is testet 
öltött napjainkra, és stílusában a már 
elkészült CAFAT-hoz igazodva, még-
is egyedi jellemzőkkel rohamléptekben 
halad a nyitás felé. Az érdeklődők lát-
hatják, hogy fedett terasszal, s egy impo-
záns tetőterasszal várja majd a vendége-
ket. Mindkét egységnél elkészült a víz, 
villany, illetve csatorna bekötés, most a 
tereprendezés folyamata zajlik.

Elkészült a gyönyörű, esztétikus bur-
kolattal ellátott sétányunk is, hamarosan 
birtokba vehetik vendégeink, kihasznál-

va a kényelmes közlekedés lehetőségét. 
Reményeink szerint örömüket lelik ben-
ne, nem csak a sétálók, de a gyermekes 
családok, kerékpárt toló vendégeink is. 
Automata locsolórendszerünk építésében 
is nagy előrehaladás történt! Azután, 
hogy füves területeinket egyre sűrűbben 
behálózták a szükséges árkok, most már 
a csövet, locsolófejek is helyükre kerül-
nek, s a sokszor telet idéző időjárási 
körülmények ellenére lendületesen halad 
a munka.

Örömmel tudatom, hogy a szezonra 
új játszótér várja az apróságokat, beszer-
zésre kerül egy Moderna típusú vízibi-
cikli, s impozáns vízimentő figyelőál-
lást telepítünk a part mellé, megnövelve 

ezzel a fürdőzés biztonságát. Az idei sze-
zontól egy új szolgáltatással fogunk ked-
veskedni azoknak, akik a Balatonakali 
Mandulavirág strandot választják. Egy 
200 m2-es vízi vidámpark kezdi meg 
működést, remélve, hogy a fiatalok és 
a vízi emberek még jobban érzik majd 
magukat Akaliban. Mint láthatják, ren-
geteg munkát fektetünk bele idén is, 
hogy vendégeink a lehető legkényelme-
sebb körülmények között, rendezett kör-
nyezetben pihenhessenek! Reményeink 
szerint, június közepén kinyithatjuk 
strandpénztárainkat. Várjuk vendégein-
ket, töltsünk együtt egy felejthetetlen 
nyarat!

Kovács Ágnes strandgondnok

ÁllÁslehetőség!
A nyári szezonra keresünk a strand-
ra diákmunkásokat, az alábbi munka-
körök betöltésére: 1. Vízibicikli köl-
csönző (jó fizikummal rendelkező fiú, 
angol és/vagy német nyelvtudással) 2. 
Csúszdaüzemeltető (18 év feletti, angol 
és/vagy német nyelvtudással). További 
információ: program@balatonakali.hu, 
Tel: 06-87/655-858.

Kovács Ágnes strandgondnok

Helyzetjelentés a Mandulavirág strandról

bemutakozás Kedves Akaliak! Sövény Gergő 
vagyok, Balatonakali az otthonom, itt 
születtem, és ide húzott vissza a szí-
vem. Iskoláimat Balatonfüreden végez-
tem, majd Székesfehérváron, angol 
nyelvtanár szakon fejeztem be tanul-
mányaimat. 2003-tól 2020-ig különbö-
ző közép- és nyelviskolákban tanítot-
tam Székesfehérváron majd 2017-től 
Veszprémben is, azóta élek ismét 
Akaliban. Az angol nyelv szeretete és 
mindennapos ápolása mellett más művé-
szeti ágakban is tevékenykedem.

Szeretném Ihász Csilla színvonalas 

munkáját töretlen lendülettel folytatni, 
és tovább ápolni kedves falunk hagyo-
mányait. Bízom benne, hogy munkám-
mal hozzá tudok majd járulni telepü-
lésünk jól működő közösségi életének 
fenntartásához, és tovább fejlesztéséhez. 
Tervezem felmérni a lakossági igénye-
ket, hogy milyen – már meglévő vagy új 
– programokon vennének szívesen részt 
az emberek, kérem forduljanak, fordul-
jatok hozzám bizalommal! Köszönettel,

Sövény Gergő 
közművelődési asszisztens
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Ragyogó napsütés fogadta szom-
bat reggel a nagymocsári mandulás-
ba érkező családokat, akik gyönyö-
rű, tavaszias időben foghattak neki 
Akali második, fiatalabb telepítésű 
mandulásának kő-mentesítéséhez. Az 
ötlet azután ütött szöget a fejünkben, 
hogy Barnag község egy hasonlóan 
idősávokra osztott családi szemét-
szedési akcióra hívta fel közösségi 
oldalán a figyelmet. Mivel Akaliban 
hagyományosan minden évben két-
szer (tavasszal és ősszel) is szer-
vezünk szemétszedést, polgármester 
úr javaslatát követve úgy gondol-

tuk, megpróbáljuk erőinket inkább a 
kőtörés (ami idővel, bízzunk benne, 
mandulatörés formájában is testet ölt 
majd) felé koncentrálni.

Egy viszonylag rövidebb, plakát- 
és internetes kampány után nem volt 
nehéz dolgunk, kisebb, de annál ütő-
képesebb csapatokra osztani a prog-
ramra jelentkező családokat, érdeklő-
dőket. Sajnos, a továbbra is fennálló 
veszélyhelyzet miatt kénytelenek vol-
tunk félórás időszakokban meghatá-
rozni a kőszedések időtartamát.

Hála a résztvevők szorgalmának és 
lelkes munkájának, sikerült viszont 

maximálisan kihasználni a rendel-
kezésre álló időkeretet. Öröm volt 
látni a sok szorgos kezet, a kicsik 
lelkesedését, a kipirult arcokat. Az 
időjárás is kegyes volt hozzájuk, a 
friss levegő, a sok mozgás pedig 
valószínű meghozta az étvágyukat is. 
Ezekben a félórákban csapatonként 
átlagosan két traktorpótkocsi és két 
markolókanálnyi kőtől tudtuk man-
dulásunkat megszabadítani. A nagy 
munka közben reméljük, volt idejük 
egy kis pihenőt tartani, a napsüté-
ses tájat megcsodálni, hallgatva a 
madárcsicsergést, és talán arra gon-
dolni, milyen szép vidéken élünk. 
Szerencsések vagyunk. Summa sum-
márum, a lelkes kis csapatoknak 
köszönhetően kő kövön nem maradt. 
Köszönjük segítő munkájukat, hiszen 
önzetlenül, szabadidejüket sem saj-
nálva, ezt egy jó családi program-
nak felfogva jöttek el. A közösségért, 
a faluért dolgoztak, ez példaértékű. 
Jövőre reméljük már együtt állhatunk 
neki, újult erővel, együtt, közösen. 

SG közművelődési asszisztens

Kő kövön nem maradt

„tisztítsuK meg az OrszÁgOt!” prOjeKt
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. 
ütem tárgyú pályázati kiírást tett közzé 
az 1598/2020. (IX. 21) Korm. határozat 
céljainak megvalósítása érdekében. Mint 
arról előző lapszámunkban tájékoztattuk 
a lakosságot, önkormányzatunk pályáza-
tot adott be, fentnevezett kormányrende-
letben meghatározott célok megvalósítá-
sa, illetve a hozzá tartozó forráslehetőség 
elnyerésére érdekében.

Örömmel tájékoztatom településünk 
lakóit és nyaralóingatlannal rendelkező-
ket, hogy 2021/TMOP/0085 azonosító 
számon 2021. január 29. napján benyúj-
tott pályázatot a támogató elbírálta és 
támogatásra alkalmasnak minősítette. A 
támogató 2021. március 12. napján meg-
hozott döntése alapján kedvezményezett 
támogatásban részesül.

A megítélt támogatás mértéke: 6 183 
374 Ft, 

A támogatás intenzitása: 100%. 

A Projekt megvalósításra a 2020. 
október 1. és 2021. május 31. között van 
lehetőség.

A megnyert forrás segítségével 
Balatonakali területén, két helyen fogunk 
telepíteni 3 db modern, teljesen körbelá-
tó kamerát, az illegális hulladéklera-
kás végleges felszámolása érdekében. 
Évtizedes problémát fog megoldani a 
hiánypótló fejlesztés. A Les-hegyi fel-
járó, valamint a 06 hrsz. ingatlanoknál 
szemetelők hamarosan súlyos bírságra 
számíthatnak!

A pályázati támogató okirat aláírását 
követően, hivatalunk megtette a kellő 
lépéseket a kivitelezői ajánlatok verse-
nyeztetése érdekében. A nyertes aján-
lattevő a veszprémi székhellyel rendel-
kező Macrotel Kft. lett. Szerződésünk 
értelmében a kivitelező cég 2021 május 
25-ig elvégzi a munkát, és attól kezdve 
elindul a nevezett területek folyamatos 
figyelése.

Igaz, jelen pályázat csak 3 kamera 
felszerelésére és azok felvételeinek rög-
zítésére teremti meg az anyagi lehető-
séget, de önkormányzatunk a jövőben 
is dolgozni fog azon, hogy minél több 
olyan intézkedést foganatosítsunk, mely 
által egyre kevesebb lesz közterületein-
ken az illegális hulladék. Természetesen 
a végső cél elérése érdekében számí-
tunk a lakosság folyamatos segítségére 
a jövőben is.

Koncz Imre polgármester
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Végre itt az igazi tavasz és ezzel meg-
kezdődhet a gyógynövények begyűjtése 
is. Mielőtt rászánjuk magunkat, pár jó 
tanácsot érdemes azonban megfogadni. 
Nagyon fontos a gyógynövény pontos 
ismerete, valamint az is, hogy a gyógy-
növény melyik részét (gyökér, szár, levél, 
virág) szedjük le, illetve, hogy mikor 
szedjük le a növényi részt. Virágzás 
előtt: pl. citromfű, csalán, orvosi zsálya. 
Virágzáskor: pl. kamilla, kakukkfű, kis 
ezerjófű, galagonya. Termések: pl. som, 
csipkebogyó, galagonya

Ügyeljünk arra is, hogy tiszta, autó-
utaktól távol eső helyen gyűjtsük. A 
begyűjtött gyógynövény felhasználha-
tó azonnal, nagyobb mennyiség esetén 

érdemes a begyűjtött növényi részeket 
tisztítani, aprítani, majd árnyékos, szel-
lős helyen vékony rétegben kiterítve 
megszárítani.

Vannak olyan gyógynövények, melyek 
itt falun, közvetlen környezetünkben is 
megtalálhatóak. 

Itt van például az illatos ibolya, mely-
nek virágai nyálkaoldó, idegnyugtató, 
vérnyomáscsökkentő hatásúak. Annak 
ellenére, hogy terítve van vele a kert, a 
rét, többnyire csak a vázákba kerül illa-
tos virága. 

A nagy csalánra is könnyen ráta-
lálhatunk, magas vitamin- és ásvá-
nyi anyag tartalmú, vértisztító hatású. 
Készíthetünk belőle teát, levest, főzelé-

ket, sőt a növényvédelemben is sokan 
felhasználják.

A pongyola pitypang szinte mindenütt 
nő, ha akarjuk, ha nem. Van, aki csak 
gyomnövényként tekint rá, pedig igen 
hatásos gyógynövény, minden része fel-
használható. 

Tavasszal a friss leveleket és a 
virágzatot gyűjtsük. Levele A-, B- és 
C-vitaminban gazdag, valamint kálium 
tartalma is jelentős. Hatóanyagai a máj 
és a vesék működését szabályozzák, 
fokozzák az epe termelődését, kiválasz-
tását a májban és az epehólyagokból 
való kiürülését.

Az utóbbi években igen divatos lett 
a medvehagyma, melynek illata a fok-
hagymáéhoz hasonlóan intenzív, de íze 
jóval enyhébb. 

Vértisztító hatású, immunerősítő és 
kedvezően hat a gyomorra és a bélrend-
szerre. 

Frissen salátákhoz, mártásokhoz, 
szendvicsekbe, pogácsába használjuk, 
de akár készíthetünk belőle medvehagy-
ma pesztót is, mely hűtőben 3-4 hétig is 
eláll. 

Íme a recept: 10-12 szál friss med-
vehagyma levelet vágjunk apróra, majd 
5 dkg diót, 5 dkg parmezán sajtot, egy 
kávéskanál sót, 3 evőkanál olívaolajat 
hozzáadva pépesítsük botmixerrel kré-
mes állagúra. Jó étvágyat hozzá! 

Ha valakinek van jól bevált gyógy-
növényes receptje étel-ital formájában, 
vagy akár fájdalom csillapítására, kérem 
ossza meg velünk, juttassa el szerkesztő-
ségünkbe, az olvasói rovatban szívesen 
közzétesszük!

A természet patikája igen gazdag, 
az itt bemutatott gyógynövények csak 
ízelítőt kívántak adni ebből a csodás 
világból, hiszen ott van a még a bodza, a 
kamilla, a cickafark, a körömvirág…

A kedves olvasó szíves figyelmébe 
ajánlom a szomszédos településen lét-
rejött Gyógynövény-völgy Látogató- és 
Oktatóközpontot, mely a gyógynövé-
nyek iránt érdeklődök számára lehet egy 
érdekes program, kikapcsolódás. 

Az ökocentrum naponta látogatha-
tó egyének, családok, baráti társaságok 
számára egyaránt. tel.: 06-30/726-3401, 
e-mail: info@gyogynovenyvolgy.hu

- H.É.H -

Kedvcsináló áprilisi-májusi gyógynövényekhez
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Nemrég megemlékeztünk a Magyar 
Széppróza Napjáról (Jókai Mór szüle-
tésnapja febr. 18), a magyar költészet 
napjáról (József Attila születésnapja ápr. 
11) mindkettő összefügg az olvasás sze-
retetével, a könyv szeretetével. 

Ha van az otthonotokban olyan zug, 
ahova elvonulhattok egy jó könyv tár-
saságában, akkor ismeritek az érzést: 
olvasni jó, olvasni szükséges, mert nem 
csak kikapcsol és ellazít, hanem közvetít 
és fejleszt is. 

Ma már – olvasni vagy nem olvasni: 
az itt a kérdés – (Shakespeare után sza-
badon) a technikai eszközök, a netezés 
idején nagyot változott a világ, egy-
re kevesebben vettek kezükbe könyvet, 
inkább elolvasták a zanzásított tartalmát, 
vagy megnézték filmen.

Állítólag világjelenség, hogy újra 
trendi lett a könyv szeretete, a könyvé, 
melyet, ha a kezedbe veszed, máris hívo-
gat, lapozhatod, illata van, többször visz-
szatérhetsz neked tetsző részekhez. „Az 

elmét a könyv élesíti, ahogy a kardot a 
fenőkő.” (Trónok harca)

Akaliban már az 1920-as években is 
működött olvasókör, a helyi művelődést 
segítette, a szabadidő hasznos eltöltését 
szolgálta. Írók, költők műveit, melyeket 
a falubeliek adtak össze, kölcsönözni 
lehetett, mint kis könyvtár működött. 
Az 1930-as évektől a Magyar Királyi 
Földművelésügyi Minisztérium gazda-
sági szakkönyvsorozatából az iskolában 
volt néhány kötet, melyek azonban a II. 
világháborúban eltűntek.

Hetven éve, 1951-ben nyílt meg a 
községi könyvtár, melynek vezetője 43 
éven keresztül Steixner István tanító 
volt. Induláskor az akkori füredi járás 
adományozott 50 kötetet, kölcsönzés az 
iskolában történt.  

Később a kultúrotthon legkisebb 
helyisége lett a könyvtár, majd 1979-
ben visszaköltözött a megüresedett isko-
lába. Ma a Polgármesteri Hivatalban 
működik. (Kossuth utca 45.) Várunk 

mindenkit sok szeretettel, jól felsze-
relt régi-új könyvtárunkba, ahol számos 
kiváló kiadvány közül válogatva, újra 
átélhetjük a minőségi olvasás örömét 
kézzelfogható formában nem csak szá-
mítógépünk monitorján vagy telefonunk 
kijelzőjén. 

Hudák Józsefné

AZ OLVASÁS ÖRÖME
Mikor kezembe veszem a könyvet,
belőle múlt és jövő köszönget,
megszűnik a külvilág számomra,
a könyv az előadás páholya.

A történetet átélem én is,
a könyv cselekménye zseniális,
az évszázadok kapui nyílnak,
hol úri ifjak egymással vívnak.

Nemcsak múltban, jövőben is lehetsz,
fantáziáddal mindent megtehetsz,
a világűr számodra nem titok,
feltárulnak fénylő galaxisok.

Vannak kedvencek, bár csukva vannak,
betűk állnak benne, hívogatnak,
ha kinyitod, ezer pillangó száll,
messze repít képzeletünk szárnyán.

Mennyi tudás, és mennyi bölcsesség,
sorok közt érzelem, őszinteség,
varázslatos tájakon járhatok,
égig érő csúcsokat mászhatok.

Szegényebb lennék a könyvek nélkül,
olvasásnál a lélek elmélyül,
öröm, mikor a kezembe veszem,
bánat oson tova lábujjhegyen.

Kristófné Vidók Margit verse

Könyvtárosok világnapján (április 14.)

gondolatok az akali könyvtár 70. születésnapjára…

Emlékszel? Ülünk a traktor pótkocsin 
a terebélyes viseletben, zötyögünk és 
rötyögünk. Dalolunk a szüretről, a bor-
ról, az életről, az örömről, a szomorú-
ságról… Úgy toljuk fel egymást a magas 
platóra. Pont úgy, ahogy toljuk egymást 
a mindennapokban. 

Máskor meg a nyárról énekelünk kok-
téllal a kezünkben, vagy a férfiakról, 
mert az életünkben nélkülözhetetlenek, 
„például te, te, te…” Ezek mind mi 

vagyunk, az asszonyok kórusa, közös-
sége. Talán olykor feszülten, izgulva, de 
a közösség erejében, a csapat szellem-
ében feloldódva, feltöltődve, örömmel. 
Együtt. Veled.

Anyák és lányaik, generációk. Lehet 
szebb egy karácsonyi ének annál, mint 
amikor egy család asszonyai együtt 
dalolnak? Csak a természetes érzelem, 
ettől igaz, ettől élő. És a sok különböző 
hang, ahogy egy dallam mentén száll… 

De a dallamok nem állnak meg, csak tes-
tet váltanak. Amikor először énekeltünk 
együtt nélküled, közénk állt füttyével 
egy madár. 

Emlékszel? Mi mindig emlékez-
ni fogunk az együtt töltött percekre. 
Köszönjük hangod, mely már egy más 
kórusban zeng. Búcsúzunk, de velünk 
maradsz, bennünk és a dallamokban élsz 
tovább, örök szeretettel...

A Kórus

Hang az égi kórusban
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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 9.00-12.00-ig.
Előzetes bejelentkezés szükséges 

a +36-87/444-255/3-as melléken Meretei Anikó 
igazgatási főmunkatársnál. 

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
06/30-3113-330.

PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM
NYITVA TARTÁSA

A Fék ABC ezúton értesíti kedves vásárlóit, hogy 
nyitva tartása változatlan: H-Sz.: 6:00-19:00, 

Vasárnap: 6:00 - 16:00 .A bolt továbbra is vállal 
kiszállítást! (Elsősorban idős és rászoruló emberek 

részére.)
Kiszállítás telefonszáma: 06-30-562-7474.

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Átmenetileg zárva!

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330

PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: 
hétfő: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, vasárnap: 

6,30-10,00

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet először Pünkösd vasárnapján, május 24-én 14 órakor. Ezt 
követően a nyári rend lép életbe, minden hónap 2. és 4. vasárnapján, 14 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Halálozás:
Fájó szívvel búcsúzunk Németh Ferencné, Németh Ferenc, Kovács Lászlóné, Dr. 

Szininé Bakonyi Hajnalka, Szánti Andrea, Vági Gyulánétól.

Házasságot kötött: 
Rakics Zoltán Ferenc és Hosszú Nikolett, Ujházy Béla és Ujházy-Tóth Beáta, 

Jancsó Szilárd és Jancsó-Móricz Viktória.

2021-ben május 2-án, vasárnap van Anyák Napja. Az anyák napját a külön-
böző országokban különböző időpontokban ünneplik, de Magyarországon 
mindig május első vasárnapján van. Maga az ünnep nagyon régi, már az ókori 
Görögországban is tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák tiszteletére.

Történelmünk során később is mindig volt egy olyan nap, amikor az édes-
anyákat köszöntötték. Az alábbi rövid verssel szeretnénk örömet, jó egészséget, 
boldogságot kívánni Balatonakali valamennyi édesanyjának és nagymamájának: 

ANYUKÁMNAK

Anyák napi köszöntő

Reggel, mikor felébredtem,
Kimentem a mezőre.
Nem találtam virágot,
Így felültem egy felhőre.

Bárányfelhő, segíts nekem,
Járjuk be a világot,
Langyos szellő, kísérj minket,
Keressünk egy virágot.

Legyen csodás, elbűvölő,
Anyukámhoz hasonló,

Bársony szirma ölelje át,
Mint egy puha takaró.

Napsugárnak békés fénye
Csillogjon a levelén,
Illatával mámorítson
A Föld minden szegletén.

Kevesebbel nem érem be,
Az én anyukám csodaszép.
Nem adnám egy pillantását
A világon semmiért.

Gábor Ildikó verse

Minden év május 10-én ünnepeljük a Madarak és Fák Napját, melyet most a ti 
segítségetekkel is szeretnénk emlékezetessé tenni. Rajzoljátok le a természet szépsé-
geit, a kék égbolton szárnyaló madarakat, a lombos fákat, az illatozó virágokat, úgy, 
ahogy ti látjátok! A rajzpályázaton bárki részt vehet: óvodás, alsó tagozatos, felső 
tagozatos, középiskolás, felnőttek.

Az alkotások A/4-es vagy A/3-as méretben, tetszőleges technikával (ceruza, zsír-
kréta, vízfesték, tempera, akvarell stb.) készülhetnek. Egy pályázó egy pályaművet 
küldhet be. Az alábbi adatok szerepeljenek a mű hátoldalán: az alkotó neve, életkora, 
elérhetősége (telefon, e-mail), a mű címe.

Madarak és Fák Napja – RAJZPÁLYÁZAT!


