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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati összefoglaló
A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
pályázatot hirdetett a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben található településfejlesztési beruházások támogatására. A
pályázati felhívás olyan fejlesztésekre
került kiírásra, ahol a terület használati
funkciójától függetlenül a klímaadaptáció (pl. a vízmegtartás, szén-dioxid
elnyelő képesség növelése, stb.) a fő
szempont. A támogatási célterületek
közül Önkormányzatunk a B célterületen
nyújtott be pályázatot, mely környezettudatos, közterület karbantartását szolgáló
elektromos eszközök, járművek beszerzésére irányul. Korábban a Balatoni
Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatból
valósítottuk meg a Halösvény burkolatának szélesítését és felújítását.
A pályázati anyag összeállítása során
az elektromos kisteherautó ajánlatok
közül az EsagonoGastonePick-Up Long
modellt vettük figyelembe. Ez a jármű 840 kg terhelhetőséggel, valamint
billenő platóval és lombgyűjtést segítő magasító ráccsal rendelkezik többek
között. Pozitív elbírálás esetén a pályázat 60%-os támogatást biztosít, a fennmaradó 40%-ot az önkormányzat saját
forrásból fedezi. A pályázati anyagot
2021. november elején nyújtottuk be, az
értékelés még nem zárult le.
Mint ahogy korábbi számunkban tudósítottuk a lakosságot, zajlik a Petőfi utcai
és a A71-es főút melletti járdafelújítás. A
kivitelezéshez szükséges források nagy
részét a Belügyminisztérium által, egyes
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátására kiírt pályázata során

nyerte településünk. Az idei pályázatban
a Belügyminisztérium ismét az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását tűzte ki célul, mely
többek között az önkormányzat tulajdonában levő belterületi infrastruktúra
fejlesztését támogatja. A pályázat keretében február elején támogatási kérelmet
nyújtottunk be a Petőfi utca burkolatfelújítási munkálataira, a járda szegélyének
javítására. Amennyiben ez sikeres lenne,
akkor a járda mellett az út burkolata is
megújulhatna. A pályázatunk értékelése
még folyamatban van.
A Magyar Falu Program keretében
Magyarország területén működő 5000
fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatására írtak ki
pályázatot. Az Önkormányzat új urnafal
kialakítására nyújtott be pályázatot február 8-án. Támogatási kérelmünkben 2
db 32 személyes urnafal szerepel vasbeton sávalappal. Pozitív elbírálás esetén a
pályázat 100%-os támogatást biztosít, az
önkormányzat részéről önerőt nem szükséges biztosítani. Az értékelés folyamatban van.
A Magyar Falu Programban az
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című felhívás 4.4.
pályázati kategória támogatja az 5000
fő, és ez alatti állandó lakosságszámú
települések számára új, egycélú vagy
többcélú egészségügyi létesítmény létesítését, átalakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, orvosi rendelőnek
kialakítandó ingatlan vásárlását. A pályázat további célja a gyógyászati eszközök,

illetve fogászati/fogszabályozási kezelőegység beszerzésének támogatása.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be fogorvosi feladatellátás elvégzéséhez szükséges fogászati kezelőegység beszerzésére, szállítására és üzembe
helyezésére. Dr. Hargitai Zsolt fogorvos
segítségével a Diplomat DC180 függőtömlős kezelőegység beszerzésére nyújtottunk be támogatási kérelmet február
11-én.Pozitív elbírálás esetén a pályázat
100%-os támogatást biztosít. Az értékelés még folyamatban van. A Magyar
Falu Program keretei közt már több
alkalommal is értünk el sikert, nagyobb
volumenű pályázatokkal, ezért bízunk
abban, hogy a két kisebb projekt támogatásra alkalmas lesz.
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési
Program keretében 2021-ben kiírt
strandfejlesztési program célja a Duna
és Tisza folyók magyarországi szakaszán lévő szabadvízi strandjainak, valamint a Balatonon, Tisza-tavon, illetve
a Velencei-tavon található természetes
fürdőhelyek fenntartható fejlesztése az
üzemeltetés körülményeinek javításával,
a turisztikai vonzerő és a versenyképesség növelése által. A korábbi évekhez
hasonlóan Önkormányzatunk 2021-ben
is nyújtott be támogatási kérelmet.
Projektünk keretében strandunk infrastrukturális fejlesztését tervezzük. A
támogatás segítségével szeretnénk bővíteni akadálymentes szolgáltatásainkat,
megvalósítani zöldterületi megújítást,
továbbá új szolgáltatásként kerékpár
tároló, csomagmegőrző és mobil úszóstég kihelyezését, melyek a szezon hos�szabbítását is elősegítik. Ezen felül esz-
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közbeszerzést is tervezünk, nevezetesen
egy új vízibicikli vásárlását, továbbá
szeretnénk lecserélni az elavult, illetve
pótolni a leselejtezett napágyainkat mentőmellényeinket vendégeink elégedettségének, ezáltal strandunk népszerűségének, illetve látogatottságának növelése
érdekében. Az idei pályázatunk legnagyobb várható eredménye a teljes felület
újra/felül füvesítése lesz. Pályázatunkat
a Kisfaludy 2030 támogatandónak ítélte,
ennek eredményeként 30 M Ft fejlesztés
fog megvalósulni idén tavasszal is.
A TOP-1.2.1-16-VE1 - Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztése című pályázati kiírás
keretében a projektünk, melynek címe
„Balatonakali horgászcsónak kikötő
stég és környezetének turisztikai fejlesztése” pozitív elbírálásban részesült
és közel 138 M Ft támogatást nyert.
Megvalósítására idén, illetve a jövő év
tavaszán kerül sor.
Tervezett fejlesztések: csónakhelyek
szárazföldi kapacitásnövelése, mobil
horgász stég, közösségi tér, mosdó-vizesblokk, napelemmel, a közvilágítás
kialakításával, sétány, zöldesítés, járdával és 2 pihenőhely (filagória) kialakítása, parkoló kiszolgáló úttal csapadékvíz
elvezetővel, kerékpárszerelő oszlop és
kerékpáros pihenőhely, víziturisztikai
beszállópont a mólónál állószörf, sárkányhajó, hárompárevezős csónakok
számára, kő kihúzás a teljes móló területén, a meglévő „Halösvény” sétányunk
továbbfejlesztése is megtörténik a fokozottan védett halfajok bemutatásával.
Jelenleg a projektfejlesztés zajlik. Az-az
készülnek a tervek és zajlik az engedélyezési eljárás, ahol erre szükség van.
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Ennek birtokában meg lehet kezdeni a
pontos költségvetési kiírás megtervezését, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítését. Lapzártáig még az Államkincstár
nem készítette el a támogatási szerződés
végső formáját, de információink szerint
gőzerővel dolgoznak rajta.
A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. pályázatot hirdetett kulturális és művészeti
programok támogatására, mintegy felkészülésként a 2023. évre, melyre Veszprém
elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa
címet. A „Ragyogj! – Magyarország új
kreatív régiója” mottó alatt a pályázók 7
tématerületen nyújthattak be támogatási
kérelmet tavaly november-decemberben
2 fordulóban. Önkormányzatunk a Zene
tématerületen nyert támogatást a tavasztól őszig megrendezésre kerülő programok szervezésére.
A VEB2023-EKF támogatásával szeretnénk zenei programjainkat magasabb
színvonalra emelni, rendezvény sorozatunkat olyan elemekkel kiegészíteni,
melyek szélesebb közönség bevonását,
valamint művészeti fejlődést tesznek
lehetővé. A projekt keretében szeretnénk
beszerezni térmikrofont, vezeték nélküli
mikrofont és a fénytechnikához kapcsolódó eszközöket, melyek hosszú távon
szolgálják a rendezvényeink színvonalának emelkedését.
2022-től szeretnénk a mandulavirágzás mellett a szüretet is megünnepelni
és magas színvonalú kulturális programokkal gazdagítani. Amennyiben a
lehetőségek engedik, akkor ősszel egy
új rendezvénnyel tudunk előállni, a településünk arculatában nagy jelentőséggel
bíró mandula témakörben.
Internetkapcsolat előmozdítása a
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helyi közösségekben célú európai szintű
pályázaton is megmérettettük magunkat.
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy
szerte Európában ingyenes wifi hozzáférést biztosítson nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi
központokban és múzeumokban.
A WiFi4EU kezdeményezés keretében a települések utalványra pályázhattak. Az utalványokat wifi berendezések
telepítésére használhatják olyan nyilvános helyeken, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat. Wifi hálózatok terén egész
jól állunk, hiszen strandunkon, Forrás
Parkunkban, közösségi tereinken szabadon elérhető internethálózatunk van,
de ezzel a programmal további bővítést
tervezünk. A megvalósításra várhatóan
idén tavasszal kerül sor. Jelenleg még
folynak az egyeztetések a kiválasztott
kivitelezővel
Kommunális gépbeszerzés az élhetőbb
Balatonakaliért című 2021-ben beadott
támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült. A szerteágazó szállítási
feladatok hosszú távú megoldására a
projektben tervezett billenőplatós kisteherautó beszerzésére kerülhet sor. A
billenőplatós felépítmény nagyban ellensúlyozza a rendelkezésünkre álló human
erőforrásban pillanatnyilag jelentkező
hiányt. Feladataink közül a közparkok
rendezésében a települési zöld és ág
hulladék szállításában, az utcai hulladéktárolók rendszeres ürítésében, a strand
üzemeltetésében és az önkormányzati
mandulásunk művelésében fogjuk hasznosítani az új kisteherautót.
Hidvégi Krisztina pályázati koordinátor
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Parlamenti választásokra készül az ország

Április első vasárnapján, a 18 életévét
betöltött magyar állampolgárok élhetnek
választási jogukkal. Ki-ki meggyőződése
szerint leadhatja voksát arra a parlamenti
képviselőre, akiben bízik, hogy méltóan
képviseli az elkövetkezendő 4 évben
Balatonakali közösségi érdekeit. Ahhoz,
hogy döntésünk a jövőre nézve kellőképpen megalapozott legyen, elengedhetetlen a múlt ismerete. Az önkormányzati teljes gépezet áldozatos munkáján túl,
a terveink eléréséhez szükséges források
megszerzésében elengedhetetlen egy
olyan parlamenti képviselő, aki elvárásainknak megfelelően, mindent megtesz Balatonakali céljainak eléréséért. Az
elmúlt 4 esztendőben, az önkormányzati
munkához, tervezett céljaink eléréséhez,
megkaptuk a kellő képviselői támogatást a térség parlamenti képviselőjétől,
Kontrát Károlytól. Amit a parlamenti

ciklus elején vállalt képviselőnk, azt
bőven túlteljesítette!
A Balatonakali móló már rég nem
a helyieket szolgálná, ha képviselő úr
nem tett volna meg mindent, politikai
szinten is, a helyi érdek mellett. Minden
egyes felső színtű egyeztetésen kiállt az
igazság, az akali, a fövenyesi, a kenesei, sőt a csopaki emberek igazsága
mellett. Ennek eredményeként, illetve
az általa szintén támogatott kikötő fejlesztési pályázaton elnyert közel 138 M
Ft támogatásának köszönhetően, ez a
több évtizede fejlesztésre váró terület is
megszépül.
Ha pontos számadást kellene adni az
elmúlt parlamenti időszak alatt elnyert
különböző pályázatokról, akkor biztos
kimaradna valami. Egy gyors összeszámolást követően azt mondhatom, hogy
legalább 25 alkalommal sikerült pályá-

zati támogatást nyerni a legkülönbözőbb
területeken. A támogatások összértéke
megközelíti a 600.000.000,- Ft-ot. Bár
az évek során folyamatos tájékoztatást
adtunk ezekről mégis úgy gondolom
érdemes áttekinteni a felsorolást.
Vallom, hogy mindenkinek részt kell
venni a település és az ország sorsát érintő választásokon egyaránt, hisz ellenkező esetben milyen jogon fogalmaznánk
meg bárminemű kritikát, a közügyeinket
érintően.
A mi választókerületünkben több
mint 70e választópolgárnak van joga
voksolni, amely választópolgárok közel
1%-a Balatonakali állandó lakcímmel
rendelkezik. Úgy vélem fontos az itt
élők számára, hogy olyan lelkiismeretes, igazságos és emberséges képviselőt
válasszunk, aki már bizonyított!
Koncz Imre polgármester
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Elindul a kivitelezés a strandon

A pályázati információkban közölteknek megfelelően a Kisfaludy Program
keretei közt elnyert 30 M Ft-os támogatásnak köszönhetően elindultak a
munkálatok a strandon. Az egész strand
területét érinteni fogja a munkálatoknak
azon része, mely a füvesítést hivatott
megújítani. A gyepszellőztetést követően kiegyenlítik a nagyobb egyenetlenségeket, majd szinte a teljes strand
területét felülvetik. Akkor számíthatunk
szép gyep felületre, ha az előkészítési időszakban alaposak leszünk és a
legnagyobb gonddal óvjuk meg az új
füvet a növekedési időszakban. Az új
vetés magjai akkor tudnak növekedni, ha a hőmérséklet eléri a 15 fokot.
Mindemellett persze biztosítanunk kell a
folyamatos locsolást, aminek már nincs
akadálya, mert az elmúlt esztendőben

részben pályázati forrásból, részben
pedig saját forrásból kiépítettük a teljes
locsoló rendszert.
Az imént említett feladatokról az
önkormányzat és a kivitelező cég gondoskodik, viszont a sikernek van egy
olyan záloga, amiért csak az itt élők,
nyaralók, sétálók, kutyasétáltatók, horgászok tudnak leginkább tenni, ha akarnak. Akkor lesz szép strandunk, ha a
frissen kelt fűmagra nem lépünk rá, nem
kerékpározunk, motorozunk át rajta.
Felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire
érezzük sajátunknak a strandunkat? A
különböző emberek mindegyike képes
lesz betartani a lassan növekvő fű, és
ez által a mindegyikünket érzékenyen
érintő turisztikai bevételek alakulásának
érdekét? Vagy ez csupán hiú ábránd?
Magam részéről akként gondolkodom,

hogy vélhetően ez a képessége megvan
az itt élőknek, nyaralóknak egyaránt.
Így aztán megpróbálunk hagyatkozni
az emberek intelligenciájára és bízunk
abban, hogy ez menni fog. Megkérjük
az embereket, hogy csak a gyalogutakon
közlekedjenek, hisz van belőle bőven.
Így nem kell kizárni a horgászokat a
fogással leginkább kecsegtető tavaszi időszakban a strandról, megmarad
a lehetőség a sétálóknak, futóknak és
minden bizonnyal a kutyasétáltatók is
pórázra tudják tenni ezen a szakaszon
kedvenceiket.
Persze megvan a felelőssége a helyi
közösségnek, hogy figyelmeztesse azokat, akik nem tartják be a szabályokat
azelőtt, mielőtt korlátozó intézkedéseket
kell foganatosítani.
Koncz Imre polgármester

Február 9-én érkezett a szomorú hír,
hogy Dr. Józsa Tivadar életének 97.
évében elhunyt. Dr. Józsa Tivadar 1953ban került Pécsely községbe körorvosnak. Körzeti orvosként eleinte kilenc
község betegeit gyógyította. Heti két
alkalommal rendelt Akaliban.
Betegei mindig számíthattak rá akkor
is, ha házhoz kellett menni. A legzordabb időben is megtalálta módját, hogy
legrövidebb idő alatt eljusson betegéhez. Lelkiismeretes, türelmes munkájával elnyerte minden betege szeretetét,
tiszteletét. Igazi példája volt Ő a falusi
körorvosnak, aki hivatását élete minden
percében előtérbe helyezte.
Negyed század után is a tisztelet és
megbecsülés hangján emlegetik egykori betegei. Nyugdíjas éveiben meghívásainkat elfogadva gyakran visszatért
Balatonakaliba, akár baráti beszélgetésre, vagy éppen megjelent könyvének
ismertetésére.
Tudtuk, hogy gyógyító munkája mellett irodalommal is foglalkozik.
Verseskönyveit, novelláit, drámáit, szociográfiáit Bodosi György írói nevén
jelentette meg.
Gyakran hangoztatta, előbb volt
író, mint orvos. 24 éves volt, amikor a
Válasz folyóiratban megjelent első munkája. Körorvosi szolgálata idején figyelt
fel a vidéken megtalálható néprajzi érté-

kekre. Szenvedélyes gyűjtő volt. Ahol
mélyszántást végeztek a határban, ott
feleségével megjelent.
Cserepeket, fémtárgyakat szatyorba
szedve vitte haza. Ezekből a tárgyakból gyűjteményt hozott létre, amelynek
egyes darabjait az Akali Tájmúzeumban
is megtekinthetik az érdeklődők. Akaliak
gyakran látogatták otthonában, büszkén
mutatta kis múzeumát. Utolsó látogatásunk alkalmával (2021.szept) név szerint
kérdezte régi betegeit, s adta át könyveinek azon példányait, melyek hiányoztak
Balatonakali könyvtárából. Balatonakali
Tiszteleti Polgára címet 2011.március
15-én kapta meg.
Magas színvonalú munkája és példamutató tevékenysége elismeréseként
a Magyar Arany Érdemkereszt polgári
tagozat állami kitüntetést vette át 2016.
március 11-én a Pesti Vigadóban.
Temetésén február 25-én Koncz Imre
polgármester így búcsúzott:
„Balatonakali község teljes közössége fájó szívvel búcsúzik, mind idáig,
és ezen túl örökké szeretett doktorától, településünk Tiszteleti Polgárától.
Búcsúznak azok, akik közül sokan az életüket köszönhetik áldott gyógyító tevékenységének.
Búcsúznak azok, akiket a mindig
rekedtes, talán néha szigorúnak tűnő
hangjával nyugtatott kisgyermekként, az

első védőoltás beadása előtt. Búcsúznak
azok az akaliak, akik a legrégebbi páciensei voltak, kikkel nem oly régen még
szeretettel ölelték egymást a nyugdíjas
klub rendezvényén.
Búcsúznak azok, akik már csak a
legendáját ismerik annak a körzeti
orvosnak, aki mindig, minden körülmények közt házhoz ment, ha szükség volt
rá. Ha kellett, akkor járhatatlan utakon
akár síléccel, vagy motorral, hogy gyorsabban érjen.
Szomorúan, könnyezve állunk itt szeretett doktorunkat utolsó útjára kísérve,
holott bizton tudjuk, nem a szomorúságunkat szeretné látni. Hisz már ideje
korán, jó előre megszervezte, ha a sors
úgy hozza, a testünket nem tudja tovább
gyógyítani, akkor mindörökké gondja
lesz a lelki egészségünkre, fejlődésünkre,
írásai által.
Drága Doktor Úr!
Örökké élsz emlékezetünkben kedves, mosolygós arcoddal, ami által mi
magunk is mosolyra derülve, büszkén
tartjuk szerencsénknek, hogy ismerhettünk.
S valahányszor jelenléted szükségét
érezzük, levesszük egyik kiváló írásod a
polcról, és ismét veled töltünk pár órát,
mosolyogva!
Isten Veled!”
Hudák Józsefné
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(A napokban Kövendről érkezett,
Várfalva Községi Napló 2021 decemberi számából)
Sokunkat meglepett és elkeserített a
szomorú hír szeptember 15-én, amikor
tudatták Balatonakali barátaink, hogy
az általuk és általunk is nagyon szeretett
és becsült Tóth Béla testvérünk 67 éves
korában távozott közülünk. Kedvessége,
szókimondó barátsága nekünk, akik
ismertük nagyon fog hiányozni. Lelkes
alapítója és szervezője, fenntartója volt
a testvérkapcsolat megalakulásának és
továbbvitelének.
A hiányzó dolgokat mindig kész volt
pótolni, ha arra szükség adódott akár
anyagiakban, de legfőképpen szívvel,
hittel és jóakarattal. A kövendiek, de

EMLÉKEZÉS

az aranyosszékiek bármely településéből
nála mindig szerető házigazdára találtak,
ha útjuk Balatonakalin vezetett keresztül.
Embersége túlnőtt a határokon és ennek
haszonélvezői a kövendi iskolások.
Személyválogatás nélkül mindenkit
barátjának tartott, embertársai voltak.
Sokszori látogatásai alatt, akik ismertük, megtapasztalhattuk nem csak adakozó szívét, hanem sziporkázó humorát
is, amellyel életkedvet szórt szét maga
körül. Egy emlékezetes este után azért
is neveztem el Hofi Bélának, amit ő még
több humorral és életbölcselettel vett
tudomásul.
Szociális érzékenysége áldásait nem
csak a székelyföldi árvaházak tapasztalhatták meg, de egy kövendi félárva
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testvérpárt is sok esztendőn keresztül
jelentős anyagi támogatásba részesített.
Mindezt tette úgy, hogy soha nem várt
el érte még köszönetet sem, hiszen az
volt az életfilozófiája, hogy adni mindig
nagyobb öröm, mint kapni.
Mi már sajnos nem tudjuk viszonozni lelki ajándékait és őszinte barátságát csak azzal, hogy emlékét szívünkbe
zárjuk, próbálunk neki tetszőn segíteni
a rászorulókon. Temetési szertartásán
szeptember 30-án, 11-en vettünk részt és
róttuk le kegyeletünket, helyeztünk sírjára koszorúkat a Tanács, a volt Színjátszó
Csoport és a barátok nevében. Köszönjük
Béla! Nem feledünk. Isten veled!
Valentini Attila,
a kövendi RMDSZ tanácsosa

Arács Balatonakaliban

Az 1963-ban épült Arács nevű vízibusz a nyár elejétől kezdődően
Balatonakali kikötőjéből szállítja az utasokat. A hajó jelenleg átfogó felújításon
megy keresztül. Cél az eredeti 1963-as
külső helyreállítása és modern, a mai
igényeknek megfelelő belső kialakítása.
Az üzemeltető cég két lelkes vezetője
Magyar Balázs és Gáthy Gergely ezer
szállal kötődik a Balatonhoz. Mindketten

a meglévő projektjeik mellett azon dolgoznak Balatonakali Önkormányzatával
közösen, hogy ez a hajó és szolgáltatás
mindenki örömére szolgáljon. A jelenlegi folyamatosan változó környezet sok
nehézséget okoz a cég számára, így
az önkormányzattal közösen kialakított
menetrend véglegesítése még folyamatban van.
Az azonban biztos, hogy a község

lakosai számára a menetrend szerinti utazás lakcímkártya felmutatásával
ingyenes lesz.
Nagy szeretettel várjuk az akali
lakosokat nyáron, hogy közösen lehessünk részesei, annak a mérföldkőnek
az átlépése során, mely eredményeként
Balatonakali ismét szerves része lesz a
balatoni közforgalmi hajózásnak!
Gáthy Gergely
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Mindenki legyen a hegyen!

Mandulavirágzás ünnepe Balatonakaliban április első hétvégéjén

Akadnak helyek, ahol kitalálnak egy
szlogent, majd hozzá lassanként megteremtik a tartalmat. Balatonakaliban
ez éppen pont fordítva van, hiszen a
mandula, jó bor, vendégszeretet évszázadok óta adott, s ezt az örömmel megélt
adottságot emelte be a falu választott
jelmondatába: Balatonakali - mandula,
jó bor, vendégszeretet.
A szőlőhegyen járásnak és a pincenyitásnak mindig jó, ha van apropója. Persze indok nélkül is remek és
tartalmas időtöltés mindkettő, ám ha
van indok, még erősebb az elszánás.
Tavasszal mindenkinek „hegymehetnékje” van, s kell-e egyértelműbb indok a
mandulavirágzásnál, amikor rózsaszín
szirompalástba öltöznek a fák, és minden adott egy téltemető, tavaszköszöntő
karneváli hangulathoz. S ha az egyénben
már megszületett a döntés, már csak
egyvalami hiányzik: a jó társaság. Tehát
mandula már van, a jó bor is készen, a
vendégszeretet pedig mindig is megvolt.
És ha ez így mind együtt van, nekivághatunk a nyitott pincéknek az Akali bor
napján mandulavirágzáskor.
Tárhely nem marad üresen, pohár
nem marad üresen, hegyjáró meg éhesen.
Mindez tehát április elsején, péntek délutántól másnap, szombaton reggeltől estig
a Balaton-felvidéken, Balatonakaliban a

Történelmi Szőlőhegyek Borút Egyesület
és Balatonakali Önkormányzata szervezésében.
Lesz előadás a manduláról és a szőlőhegyek gyógynövényeiről, bemutatkozik boraival a szomszédos Nivegy-völgy
borásza, Tánczos Zoltán, s a mandulából
készült sütemények versenye is évrőlévre nagy küzdelmet és édes befejezést
ígér. A gyerekeket házi szörp várja. A
tudásra szomjazóknak Törő Balázs a
szakavatott néprajzos ad szellemi felfrissülést és történelmi távlatot. A vezetett
túrán résztvevők pedig Koncz Imre polgármesterrel, a vidám túravezető szerepében is találkozhatnak.
A táj szinte mindenhol festő után
kiált, s ami ebből vászonra került, azt a

Pince Galériában meg is csodálható. A
nyitva tartó pincék, borkóstoló helyek
pedig a Fenye- és Les-hegyen, valamint
Balatonakaliban a következők:
- Skrabski Pince - Fürtös Pince - Pince
Galéria - Orbán Pince - Meszleny Pince Fülei Pince - Barátcsuha Présház - Mörk
Pince - FÉK Étterem
A programokon való részvétel Borravaló karszalaggal lehetséges. Karszalag
és feliratos pohár, a helyszínen lesz
kapható. S este ismét a hagyományos
Mandula Bál és vacsora a legendás FÉKben.
Indul a mandula, igyunk jó bort, s
találkozzunk április első hétvégéjén
Balatonakaliban!
Meszlény László

Horgász-küldöttgyűlés Balatonakaliban

A Balatonakali és Vidéke Sporthorgász
Egyesület március 5-én tartotta küldöttgyűlését.
Az egyesület elnöke beszámolt a
2021-év gazdasági és szakmai munkáról.
A 29 küldött és 12 vendég tájékoztatót hallhatott Koncz Imre polgármester
úrtól a hajókikötőt, csónakkikötőt és
környé-két érintő fejlesztésről. Szóba
került a strand füvesítése, horgászaink első kézből értesülhettek a várható a horgászatot érintő nehézségekről.
Egyesületünket megtisztelte jelenlétével
Császár Erzsébet a BBHSZ ügyvezető
elnöke. Császár Erzsébet tájékoztatást
adott a MOHOSZ munkájáról a pályázati lehetőségekről és a BBHSZ-t érintő
kérdésekről.

A küldöttek az elhangzott beszámolókat a 2022-es költségvetést és munkatervet egyhangúlag elfogadták.
A fegyelmi bizottság elnökétől következzen egy kis figyelemfelhívás a horgászrend ez évi változásáról: Április 1.
– április 30. közötti időben vízi járműről
(vitorlás, csónak, stb.), vízi sporteszközről (kajak, kenu, stb.) valamint egyéb
fürdőeszközről horgászni kizárólag az
alábbi korlátozások szerint szabad: A
parttól, illetve a part menti nádas szélétől
számítva az északi part mentén maximum 50 m-es sávban, a déli part mentén
maximum 300 m-es sávban engedélyezett a horgászat, és kizárólag 06:00 és
20:00 között lehetséges!
A fentiek megszegése kirívó szabályszegésnek minősül, és 5 év területi

jegyváltástól való eltiltást vonhat maga
után!
A behúzós horgászjegy is több pontban változott, ezt és az áprilisi csónakos
horgászat pontos koordinátáit, illetve a
többi horgászrendi kiegészítést legyenek
kedvesek az állami, és területi jegyeken
elolvasni, értelmezni.
A vegyes ügyek keretében szó esett a
horgászokat leginkább érintő kérdésekről: a horgászhelyek, horgászati lehetőségek beszűkülése, az őszi hónapokban
a fogások elmaradása a kormoránok
pusztítása.
A küldöttgyűlést ebéddel zártuk.
Minden horgász társunknak jó egészséget és jó fogást kívánunk!
A Balatonakali és Vidéke
Sporthorgász Egyesület elnöksége

AKALI HÍREK
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PROGRAMTERVEZET

X. Akali Bor Napja
Mandulavirágzáskor
2022. április 1-3.
Április 1., péntek, Balatonakali,
Helyszín: Művelődési ház udvarában
lévő kiülő, Magtárház (Petőfi u. 2.)
(Réteges öltözködés javasolt, mivel szabadtéren lesznek az előadások.)
16:00 – Megnyitó Koncz Imre,
Balatonakali polgármestere.
Mörk András, a Borút Egyesület elnöke
16:15 – Rácz Szabó Róbert (Pulullo
Faiskola Dánszentmiklós) – Kései virágzású mandulák, a klímaváltozás tükrében
című szakmai előadása.
16:45 – Gellért atya (OSB Tihany
Bencés Apátság) – Gyógynövények a
szőlőhegyen című szakmai előadása.
17:15 –Tánczos Zoltán (Nivegyvölgyi borász) – Kóstolóval, boros gondolatokkal fűszerezett bemutatkozója.
18:00 – Finom házi sütemények
versenye – eredményhirdetés, bormustra
a helyi termelők boraiból.
Kísérő rendezvény: 16:00-19:00
Pető Piroska művei megtekinthetőek a
Magtárház földszinti termében.
A finom házi sütemények versenyére
várjuk a nevezéseket, melyeket pénteken
15:00 -17:30 között, a rendezvény ideje
alatt a helyszínen kérjük a szervezőknek
átadni. A pénteki rendezvény ingyenesen
látogatható.
Április 2. szombat, Nyitott pincék
napja (Bortúra a szőlőhegyen).
Csodáljuk meg együtt a mandulafák
virágba borulását, a történelmi pinceépületeket és a gyönyörű balatoni tájat!
A Fenye- és Les-hegy borosgazdái saját
termelésű boraikkal, a Pince Galéria
festménykiállítással várja a borkedvelő
közönséget.
10:00 – Vezetett túra. Gyülekező a
FÉK Üzletháznál.
Törő Balázs néprajzos vezetésével
indulás vonattal Fövenyesre (10:30),
majd onnan séta vissza Akaliba, minden
résztvevő pince érintésével.
12:00 – Vezetett túra. Gyülekező
a FÉK Üzletháznál. Koncz Imre polgármester vezetésével indulás vonattal
Fövenyesre (12:30), majd onnan séta
vissza Akaliba, minden résztvevő pince

érintésével. Előzetesen bejelentett igény
esetén.
14:00 – Vezetett túra. Gyülekező a
FÉK Üzletháznál.
Sövény Gergő programszervező vezetésével indulás vonattal Fövenyesre
(14:30), majd onnan séta vissza Akaliba,
minden résztvevő pince érintésével.
A vezetett túrákra kérjük lehetőség
szerint előzetesen regisztráljanak a program@balatonakali.hu e-mail címen a
túljelentkezés elkerülése végett!
Nyitva tartó pincék, borkóstoló helyek:
1. Skrabski Pince, Sümegi Gábor.
2. Fürtös Pince, Németh Miklós
3. Pince Galéria, Lunzer Anikó
4. Orbán Pince, Kovács Dániel
5. Meszleny Pince, Meszleny család
6. Fülei Pince, Fülei Zoltán
7. Barátcsuha Présház, Réfi-Nagy
Alexandra
8. Mörk Pince, Mörk András
9. FÉK Üzletház, Tóth Dávid
A borkóstolókon való részvétel
BORRA-való karszalaggal lehetséges,
melynek ára 5.000,- Ft! Karszalagot,
minden borkóstoló helyen lehet venni.
Gyermekeknek ingyenesen biztosítanak
a résztvevő pincék házi szörpöt és harapnivalót. A Meszleny pincénél Gertner
Vilmos és zenésztársa szórakoztatja a
megpihenő vendégeket.
18:00-24:00 –MandulaBál a FÉK
Étteremben, a Koktél Band közreműködésével, mandulás ételekkel!
A karszalaggal rendelkező vendégeknek kedvezményes menü.
Asztalfoglalás +36-30/306-4590 telefonszámon.
Április 3. vasárnap, ráadásnap a
gyermekeknek (ingyenes rendezvények).
10:00-11:00 – Meseelőadás a Magtárházban, a Mesélő Bőrönd társulat
produkciója
14:00-16:00 – Paciparti lovaglás,
pónilovaglás a gyermekeknek Sokhegyi
Ágival, helyszín a Nagymocsárnál lévő
állattartó terület (a Hóvirág utca keleti
vége utáni, az önkormányzati manduláson is túl, ahol megtekinthető a három
önkormányzati bárány is).
Jószívvel várják a borbarát érdeklődőket a szervezők, Balatonakali Történelmi

Szőlőhegyek
Borút
Egyesület,
Balatonakali Község Önkormányzata.
Támogatóink:
– Nemzeti Művelődési Intézet
Nonprofit
Közhasznú
Korlátolt
Felelősségű Társaság K-SZ-0419/
000598/2021 sz. támogató okirat alapján.
– Nemzeti Együttműködési Alap a
NEAG-KP-1-2022/1-000973 pályázat
alapján

FELHÍVÁS FINOM HÁZI
SÜTEMÉNYEK VERSENYÉRE,
melyek készülhetnek mandulából
vagy bármi másból.
Kedves Lányok, Asszonyok, Urak!
Borút Egyesületünk idén is megtartja a
X. „Akali bor napja mandulavirágzáskor” című bor – idegenforgalmi rendezvényét.
2022. április 1-én (pénteken) 16
órától a Balatonakali Művelődési Ház
udvarában, (Petőfi u. 2. a vasútállomás
felett) a kiülőben egy előadás-sorozat
lesz, melynek keretében ismét sor kerül
a finom házisós és édes sütemények versenyére. (Bármilyen házi készítésű sós
és édes süteménnyel lehet nevezni. Akár
mandulával, akár anélkül.) A finomságokat szakértőkből álló zsűri bírálja majd
és választja ki a díjazottakat.
A versenyre készített finomságokat
pénteken 15.00-17.30 között, a rendezvény ideje alatt a helyszínen kérjük a
szervezőknek átadni, a sütemény és az
elkészítője nevének megadásával.
Az eredményhirdetésre, a díjak átadására és az ételek kóstolójára még aznap
kb. 18 órakor kerül sor a helyszínen.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre!
Akali Borút Egyesület nevében:

Mörk András elnök
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Hórihorgas Farsangi Télkergetés

„Voót nekem egy férjem, te nagyon
hasonlítasz reája! Ippegojjan vagy, mint
a negyedik férjem! Hé, te, hogy is hívnak tégedet?” - incselkedett az egyik
nézelődővel egy gólyalábas alak.
Télkergető kalamajka verte fel a Főtér
csendjét Balatonakaliban február 19-én
a délutáni órákban, hiszen ellátogat-

tak Akaliba a Hórihorgas Hujákolók. A
furcsa rigmusos csinadratta egyre több
érdeklődött vonzott.
Nem csoda, hiszen a gólyalábas, óriásbábos alakok nagy feltűnést keltettek.
A kisbíró hangos hujákolással köszöntötte az egybegyűlteket. Egy gólyalábas
alak pedig dobokkal, cintányérokkal,

kereplővel alapozta meg a jó hangulatot.
A gyerekek és felnőttek között sétálgatva
még a bámészkodókat is megszólította,
majd csakhamar megjelentek társai is.
Előadásuk kicsiknek, nagyoknak
egyaránt szórakoztató, hagyományőrző előadás volt. A magyar népzene, a
magyar népmese és a magyar parasztkomédiák ízes nyelvezetével, tréfás csattanóival mindenkit megnevettettek. Sőt
a gyerekeket pillanatok alatt bevonták a
különböző hangulatos, vidám interaktív
játékokba, megidézve dédszüleink népi
játékait.
Majd lassan a háttérben fellobbantak
a lángok. Akik kedvet kaptak, beállhattak egy közös körtáncba a tűz körül,
a kör közepén pedig Gizi, a kiszebáb
elégetésével jelképesen elűzték a telet.
A műsor alatt meleg teával, illetve „mindenkikedvence” forralt borral kedveskedett az önkormányzat, köszönet érte
Antal Zsuzsának.
A Hórihorgas Hujákolók pedig ígéretet tettek, hogy nyáron, Szent Iván éjén
újra ellátogatnak kis falunkba.
Hudák Éva Helén

Március 15-ei ünnepi megemlékezés

Községünk idén színvonalas megemlékezést tartott az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc emlékére. Koncz Imre
polgármester köszöntő szavai után, a
veszprémi Pannon Várszínház színészei
(Glassl Mercédesz, Pap Lívia és Molnár

Ervin) elevenítették fel e jeles nap eseményeit.
Kimagasló színészi munkájuk révén
korabeli források felhasználásával méltatták történelmünk nagyjait. A műsor befejezése után Koncz Imre polgármester és

Balatonakali Község Önkormányzatának
képviselő-testülete koszorút helyezett el
Kossuth Lajos emlékművénél, valamint
az I. és II. világháborúban elesett katonák emlékhelyén.
Sövény Gergő
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Az őszi időszak eseményei után
gyermekeink számára mindig a
Mikulás érkezése, az adventi várakozás, a karácsony majd a farsang
eljövetele jelenti a legizgalmasabb
készülődést.
Valamennyi esemény tekintetében
igyekszünk életkorukhoz igazodóan
ismertetni az ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat, népszokásokat.
A múlt és jelen ápolására, hagyományőrzésére a különböző tevékenységeink mellett kiválóan alkalmasak
népmeséink, mondókáink, dalaink,
körjátékaink és a feladataink megvalósulását segítő zenék, táncok.
E lehetőségek tárháza természetesen nagy hatással van óvodásaink
társas kapcsolatainak alakulására,
értékeink őrzésével erkölcsi életük
fejlesztésére. Óriási izgalommal lestük a Mikulást, ahogyan az óvoda ablakába elhelyezett kitisztított
cipőinkbe rejtette csomagjainkat.
Köszönetképpen hangosan énekeltünk, verseltünk neki.
Az adventi időszak meghitt percei
voltak a közös gyertyagyújtások, az
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adventi naptár rejtelmeinek megfejtései, a kézügyességet és kreativítást próbára tevő különböző technikák kipróbálásai. Karácsonykor
több meglepetés is várta az ovisokat,
hiszen a szokásos ajándékok számát hihetetlenül növelte az óvoda
felújítási pályázatából megvalósult
fejlesztő, mozgásos, ismeretterjesztő
játékok, fejbábok, hangszerek sokasága. Babaszobánkban nagy élvezettel próbálták ki a gyermekek a
Balatonakali Gyermekekért, „Kutor”
Alapítványtól kapott gyönyörű kanapét és a Bogyó és Babóca memóriakártyát.
A téli időszak járványos megbetegedései szerencsére elkerültek bennünket, intézményünk működését
egyszer sem kellett felfüggeszteni.
Így a február első felében szervezett farsangi mulattságunkon teljes
létszámba vehettünk részt. A vidám
hangulatot az ötletes jelmezek mellett
tréfás versenyek, játékok is fokozták.
Ebben az időszakban indult el az
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Országos Úszás Program is, melyben
heti rendszerességgel vesznek részt
nagycsoportosaink.
Mindennapjainkat gazdagítja a
„Lépten-nyomon” Madár-ovi program, mely havonta kápráztatja el
gyermekeink érdeklődését különböző témakörökben.
Hasonlóan nagy várakozás előzte
meg a ma már hetente visszatérő és
szintén Balatonakali Gyermekekért,
„Kutor” Alapítvány által támogatott Kutyaterápiás foglalkozásokat.
Ez a különleges lehetőség az állatok közelségének megtapasztalásán,
az állatszereteten és gondozáson túl
segíti a gyermekek személyiségének
alakulását és az iskolai élet megkezdéséhez szükséges készségek, képességek fejlesztését is.
Bízunk benne, hogy a napjainkban közzétett enyhítő járványügyi
intézkedések, még eredményesebb
irányba segítik közösségi életünk alakulását.
Sárándiné Németh Hajnalka,
óvodavezető
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Versbe szedett április

Közeledik április 11-e, a költészet
napja, mely egyben József Attila születésnapja.
„A múzsa kint áll előttünk az utcán.
Engedjük be a házunkba.
És ne csak ezen a napon.
Az év mindegyik napján.”
Somlyó György
„…Vegyél a kezedbe egy szép verset,
olvasd el többször is, a szép szavak gazdagítanak téged! A legtöbb ember – azt

mondják – 2-3000 szót használ. Arany
János közel 60 000 szót használt fel a
műveiben, 60 000-t! Hát akkor érdemes
Arany Jánost olvasni? József Attilát?
Ady Endrét? Persze, hogy érdemes, mert
akkor tanulsz, gazdagodsz!...” Böjte
Csaba
Zárjuk gondolatainkat Bodosi György
versével:
„Légy önmagad
Légy magad, légy önmagad!
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Küldöz a szó, hív a hang.
Légy magad, légy önmagad!
Bátran bontsd ki szárnyadat.
Légy magad, légy önmagad!
Tűzd ki, küzdd ki sorsodat.
Légy magad, légy önmagad!
Se szebb díj, se nagyobb rang.
Légy magad, légy önmagad!
Égj, lobogj, szórj lángokat.
Légy önmagad!”
Összeállította: Hudák Éva Helén

Költészet Napja, április 11.

Amit érdemes tudnunk erről a jeles
napról:A magyar költészet napját
Magyarországon, 1964 óta, április 11-én,
József Attila születésnapján ünneplik.
Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel
tisztelegnek a magyar líra előtt. A ren-

dezvényeken klasszikus és kortárs költők
versei egyaránt szerepelnek. Gyakran
diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők
tolmácsolják a költeményeket.
Az első ilyen ünnepet 1956 júniusában
tartották, a nyári ünnepi könyvhéten, és
csak 1964-ben kapcsolták József Attila
születésnapjához. Mintául a Szovjetunió

Idézetek
költészet napja alkalmából

ban és a szerelemben, az ünnepen és az
elhagyatottságban, akkor mire való?”
Gabriel García Márquez

„Ha a költészet nem arra való, hogy
felpezsdüljön a vérem, hogy hirtelen
ablakot nyisson arra, ami csupa titok,
hogy segítsen felfedezni a világot, hogy
árva szívemnek társa legyen a magány-

„Verset írni, igazán jó verset írni, víz

szolgált, ahol 1955-től kezdve tartottak
ilyen ünnepet. A következő költészeti ünnepet 1961-ben tartották, majd a
Magyar Írók Szövetségejavaslata alapján a Magyar Szocialista Munkáspárt
Agitációs és Propaganda Osztálya 1963ban döntött az ünnepnap április 11-re
időzítéséről. Kezdetben a súlypont a
munkásmozgalmi líra volt, később az
ünnep egyre inkább eltávolodott ettől.
Egyike a kevés számú ünnepnek, amely
a Kádár-korszakbanszületett, és a rendszerváltás után is folytatódott. Az ünnepet Magyarországon kívül a szomszédos
országok magyarlakta területein is megünneplik, írja a Wikipédia.
2020-ban sajnos az egész világot érintő pandémia miatt költészet napi megemlékezéseket, rendezvényeket csak
az online térben lehetett tartani.2021ben hiába reménykedtünk, a járvány
továbbra sem engedett szorításából, így
továbbra sem volt mód a hagyományos
megemlékezésre.
Reméljük, idén ebben a háborútól
borongós hangulatban mégis utat találnak hozzánk a költemények.
Mivel is tiszteleghetnénk találóbban
a költő előtt, mint a saját születésnapi
köszöntőjével.

Kovács Ágnes

erővel ruházza fel a tollat és ihletet ad a
bárdnak, ki a gondolatok tengerén hánykolódva próbálja meg hálójába terelni
majd ladikjába húzni az élmény selyem-

mellett, de leginkább folyóvíz mellett tud

kendőjének érintését maga és embertár-

az ember. Ez a vidám, szűnni nem aka-

sai örömére-épülésére.”

ró locsogás-csobogás az, ami különös

TMCK
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Tudtad-e rovat: Az akali templom Pesky képe
Az Akali hírek decemberi számában,
a Római Katolikus templomunk egyik
védett képéről, Pesky József, Szent
György lovagot ábrázoló festményéről
írtam. A másik híres, védett képe a festőnek, a szószék jobb oldalán: Loyolai
Szent Ignác.
Valójában kit is ábrázol e festmény?
Több levéltárban utalnak arra, hogy e
festmény Kalazanci Szent Józsefet ábrázolja, ugyanis Ő a piarista rend alapítója.
Templomunkat a piarista rend építette fel romjaiból.(1824-28) A Veszprémi
Főegyházi Levéltár jegyzetanyaga szerint a Balatonakali Római Katolikus
templomban két festmény található:
egy Kazalanci Szent József és Szent
György olajvásznon. (1828) Mészáros
Imre piarista kéziratos albumában
(Kazalanci Szt. József magyarországi
ábrázolásai) azt írta e kép fotója mellé:
„PinxPesky József 1826”A Piarista rend
Magyar Tartománya Központi Levéltára
Kalazanci Szt. József magyarországi
képei B,53. A festményen látható kép
felírata: „Kazalanci miseruhában. Pesky
József (1795-1872) 1826 vászon, olaj”.
Ám…
Laczkó Dezső Múzeum VeszprémMűemléki Adattár 536.sz.alatt: a templom berendezéséhez két olajfestmény
tartozik: Szent György és Szent Ignác,
ez utóbbi a XX. század elejéről.A több
kiadású és megbízható Művészeti
Lexikon Pesky /Peschy/ József két festményét említi: Szent György és Loyolai
Szent Ignác.A festmény maga és főként
a festményen láthatókönyv felirata „Ad
maiorem Dei gloriam” egyértelműen arra
utal, hogy az ábrázolt személy Loyolay
Szent Ignác. A könyv felirata jezsuita jelmondat: „Minden Isten Nagyobb
Dicsőségére”. (Szent Ignác a jezsuita
rend alapítója). A Piarista Levéltár fő
levéltárosa kérésemre átnézte a tartományfőnökség azon számadáskönyveit, amelyek a Custodiátus jövedelméből
tett kifizetéseket tartalmazzák, de 1826
és 1839 között nem talált adatot erre
a képre, pedig több uradalmi kápolna
festményei szerepelnek benne. Fogadjuk
el, hogy a kép Loyolai Szent Ignácot
ábrázolja és hogy nem a kegyúr, tehát
nem a piaristák, hanem valaki más adományozta a templomnak.

Loyolai Szent Ignác
Szentté avatták 1622-ben
Spanyol teológus, a XVI. századi
ellenreformáció kiemelkedő hatású alakja. Ő alapította meg 1534-ben a Jézus
Társaságot, amelyet 1540-ben III. Pál
pápa szerzetesrenddé emelt. (Jezsuita
Rend). Olyan iskolarendszert szervezett,
amely tanító renddé is tette a Társaságot.
A hit terjesztésére fontos missziós munkát végeztek más kontinenseken is. Lelki
vezető volt, a szerzetesrend tagjait bevezette a lelkekkel való foglalkozás tudományába.
Élete: A Loyolák ősi várában született, baszk tartományban, tizenkettedik
gyermekként. Nemesi rokonainál apród,
majd 1517-ben már lovag lett. 1521
pünkösd vasárnapján a francia tüzérség
Navarrában tűz alá vette Pamploma citadelláját, és a harc során súlyos, roncsolásos sérülést szenvedett jobb lába. Hosszú
és fájdalmas gyógykezelése alatt Krisztus
életéről, szentek életéről és cselekedeteiről olvasott. Koldusként, zarándokként eljutott Manresaba, Jeruzsálembe.
Zarándokként rájött, hogy céljai eléréséhez tanulnia kell, a legmagasabb fokozatok elérését akarta.
Tanulmányait Barcelónában, majd
Párizsban folytatta. Ekkor már követői is voltak, ám eretnekség vádjával

többször is meggyanúsították őket. Hat
egyetemi társával szövetséget kötött a
szegények gondozására és a pogányok
megtérítésére.
Ez volt a Jézus Társaság. Közben
megszerezte a magiszteri fokozatot a
Sorbonne Egyetemen, majd Velencében
fejezte be teológiai tanulmányait. Ide
követték párizsi társai is. 1537-ben szentelték pappá. Társaival engedelmességi,
tisztasági, szegénységi fogadalmat tettek
a pápának, így 1540-ben III. Pál pápa
szerzetesrendi rangba emelte a Jézus
Társaságot. (Jezsuita Rend). Halálakor
már ezer jezsuita rend működött a tartományokba szétosztva, más országokba,
kontinensekre küldve, (India, Etiópia,
Kongó)
Rómában megalapította a Római
Kollégiumot (Gergely Egyetem elődjét)
és a Collégium Germanicumot. Alapított
otthont a bukott nők és a megkeresztelkedett zsidók számára is. Olyan iskolarendszert szervezett, mely tanító renddé
is tette a társaságot.
„A Szent Ignác által kínált út arra irányul, hogy az ember rátaláljon a szabadságra: hogy tudjon szabadon azzá válni,
akivé lennie kell: s hogy megtapasztalja
a teremtés szépségét és Isten szeretetének misztériumát.” (James Martin)
Hudák Józsefné
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Rejtett értékek a szemünk előtt – kulisszatitkok Akali főutcáján

A Hungarikum pályázat támogatásából izgalmas „értéktúrával” gazdagodik településünk.A tavasz folyamán egy
olyan tízállomásos, digitális tanösvény
debütál Akaliban, amely a Forrás parktól
a Magtárházig településünk központi
részének értékein vezeti végig a közönséget.
Az egyes állomáshelyek tudnivalói
magyar és angol nyelven hangzanak el,
a település honlapján pedig ráadás fényképek láthatók minden értékhez kapcsolódóan. Kedvcsinálóként álljanak itt a
séta bevezető sorai, valamint az a térkép,
amely játékosan segít eligazodni minden
résztvevőnek.
Érdekelnek a mesék, titkok, na és
persze a szemünk előtt lévő, de mégsem
mindig oly egyértelmű érdekességek?
Elmerülnél Akali múltjában, bepillantanál a valaha itt élt emberek hétköznapjaiba, „részt vennél” ünnepeiken?! Azt
tudtad, hogy csak karnyújtásnyira tőlünk
láthatsz egy római oltárkövet a gazdabolt árnyékában? És azt, hogy van egy
elsüllyedt ló a talpunk alatt? Szeretnél
találkozni Matild néni kacsájával, vagy
megtudni, hogy hol állt a – sokak szerint – legszebb parasztház a Balatonfelvidéken?

Ha mindezek – és sok hasonló rejtély – felkeltették érdeklődésedet, akkor
nincs más hátra, csak kapd elő okoskészüléked, majd állomáshelyről állomáshelyre haladva (lásd a térképet) leolvasd
a táblán lévő QR-kódokat, amelyek mind
a tíz ponton az adott látnivaló kulisszatitkairól mesélnek neked, fényképekkel, egyéb információkkal megspékelve!
Kalandra fel!
A pályázatot Ihász Csillának köszön-

hetjük, a séta útvonalát és szövegeit
Törő Balázs állította össze, a térképet
Király Nóra rajzolta, a narrátor Keresztes
János színművész volt. Tavasztól a
Balatonakali Értéktár Bizottság tagjai
az Akali Televízióval együttműködve
sorozatot indítanak, amelynek keretében
az értéktár egyes elemeit mutatják be
rövid helyszíni bejelentkezések, riportok
formájában.
Törő Balázs

Tavaszi gyógynövény rovat: A medvehagyma

A tavasz jellegzetes erdei növénye a
medvehagyma, amely igazi vitaminforrás. Hazánk több területén is fellelhető,
de főleg a bükkösökben és a Dunántúlon
található tömegesen. Lelőhelyein szinte
szőnyegszerűen borítja a talajt.
Aki saját maga szeretné a növényt
begyűjteni, jól nézze, meg mielőtt leszedi a leveleket, hiszen nagyon hasonlítanak a gyöngyvirág leveleire. Ez azért
lényeges, mert a gyöngyvirág levelei
erősen mérgezőek, míg a medvehagyma
gyógynövény. Ha leszedés előtt a leveleket a kezünkkel összedörzsöljük és az
erős fokhagyma illatot áraszt, jó növényt
választottunk. Gyűjtéskor ne tépjük ki
gyökeresen a növényt, a leveleket például ollóval vágjuk le. Tehát legyünk előrelátóak, már otthon készítsünk kosarunkba vágószerszámot A leveleket begyűjtés
után otthon jó alaposan mossuk át, majd
nyersen vagy salátába téve fogyaszt-

hatjuk. A friss leveleket március második felétől szedhetjük, érdemes még a
virágzás előtt begyűjteni őket. A medvehagymát adhatjuk salátákhoz, levesekhez, kefirhez, vagy joghurthoz, de
számtalan ételt fűszerezhetünk is vele.
A felhasználáskor csak a főzés végén
adjuk az ételhez felaprítva, mert így nem
csökken az illóolaj és a magas vitamin
tartalma sem.
Ha túl sok medvehagyma levelet szedtünk le, a felesleget szárítva, fagyasztva
tárolhatjuk, vagy a megmosott tiszta
leveleket csavarjuk bele egy konyharuhába és így tegyük be a hűtőszekrénybe. A medvehagyma rendkívül egészséges, mert sok benne a C-vitamin, a
magnézium, a vas, gyógyhatásai között
pedig szerepel a vértisztítás, a vesetisztítás, és csökkenti a magas vérnyomást. (Cikkem megírásában Megyeri
Szabolcs: Fűszerkert című könyve segí-

tett). És most lássunk egy igazi helyi
finomságot!
Akali medvehagymás pogácsa
Hozzávalók: ½ kg sima liszt, 4 mokkáskanál só, 1 Rama margarin, 2,5 dkg
élesztő pici cukros tejben felfuttatva, 1
pohár tejföl, 1 tojás, 7-8 medvehagyma
levél összevágva.
Elkészítés:
A hozzávalókat összegyúrjuk. Ha
lágynak érezzük, egy kevés lisztet
tegyünk hozzá. Ha kemény, akkor kevés
fehér bort.
Este készítsük és egy éjszakára tegyük
hűtőbe egy nylonzacskóban. Másnap
kivéve egy kicsit átgyúrjuk, szaggatjuk,
tojással megkenjük, légkeveréses sütőben 200 fokon megsütjük. 15-20 perc
alatt kész. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Az ízletes receptet köszönjük Hegedüs
Marika néninek!
Hudák Éva Helén
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Az év madara a Zöldküllő

A harkályfélékhez tartozó, rendkívül
szép megjelenésű madárral a természetes élőhelyei mellett parkokban, kertekben is találkozhatunk. Harkálytársaihoz
hasonlóan ezt a madarat is láthatjuk fák
törzsén sürgölődni, azonban élelmének
nagyobb részét mégis a nyíltabb réteken,
mezőkön szerzi. Fő táplálékát a hangyák
jelentik, melyeket az alig 5 centiméter
hosszúságú csőréből akár 10-12 centiméterre is kiölthető, hosszú, ragadós
végű nyelve segítségével piszkál ki járataikból. Költési időben akár komplett
hangyabolyokat is képesek fiókáik számára felszolgálni.
Az átlagosan 30 centiméter nagyságú
madár fészkét fák üregeibe, odúkban
építi, melyben a költési időszakban 5-7
tojást kelt ki. A maguk készítette, alakította odúkat akár éveken keresztül is
használhatják. A zöld küllő állandó, azaz
nem vonuló madár, azonban télen az
időjárási viszonyok kedvezőtlen alaku-

Újra élő Ringató
foglalkozás
a Művelődési házban

Március 28-án, hétfő délelőtt, 10
órás kezdéssel, élő Ringató foglalkozásra váruk minden kedves mamát és
babát a balatonakali művelődési ház
nagytermébe. A szokásos játékos-dallamos foglalkozás mellett meglepetés
kóstolóval és előadással készülünk!
Rábaközi Rita
és Szentesiné Gergely Mária

lása esetén rövidebb távolságokra elkóborolhat. Viselik a harkályok jellegzetes
piros „sipkáját”, hátuk zöldes-sárgás,
hasuk és begyük világos színű, szemük körül feketés álarcot „hordanak”.
Emberi szemszögből nézve különös,
hogy a tojók legfontosabb ismertetőjegye éppen egy fekete bajusz…
Gyönyörű zöld színüknek az esztétikum mellett a túlélésben is fontos szerepe van: mivel a többi harkályfélével
ellentétben a zöld küllő élete nagy részét
füves területeken éli, a zöldes-szürkés
hátszín kiválóan álcázza, rejti is a madarat! A madár hangja nagyon jellegzetes,
messziről hallható éles kacagás, melynek
hangmagassága a kiáltás vége felé csökken. A fák törzsén elsősorban nászidőszakban dobol, a kopogásnak azonban
területjelző szerepe is van, ezzel jelölik
ki saját élőhelyüket.
A többi harkályhoz hasonlóan a zöld
küllő röpte is erősen hullámvonalas, több

felfelé vezető szárnycsapást követően
lefelé sikló szakasz követ. Röpte zajos,
erősen surrogó. A zöld küllő hazánkban fészkelő állománya 15-17.000 párra
tehető, élőhelyének veszélyeztetettsége
azonban könnyen megfordíthatja a most
még növekvő statisztikát. Érdemes rájuk
(is) odafigyelni!
Hudák Éva Helén
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Balatonakali Sportegyesület hírei

A 2021/22 bajnokság őszi szezonját
az 5. helyen zártuk. Sajnos sok sérülés
is történt, hetekre dőltek ki játékosok.
A covid helyzet sem könnyítette meg a
csapat szereplését. Néha pont tizenegyen
tudtunk kiállni, így bravúrnak számít a
helyezésünk.
Három új labdarúgót sikerült igazolnunk a télen: Magyar Bencét a megszűnt
Csopaki Sportegyesülettől a kapuba, a
mezőnybe pedig Paál Dánielt a Kelen
SC-től és Cseh Milánt a Zirc csapatából.
Remélem, nagy segítségünkre lesznek.
A régi egyesületi melegítők helyett újat
csináltatunk, lehetőségük van a szurkolóknak is rendelni. Aki szeretne ilyet,
nálam felpróbálhatja és megrendelheti.
Tel: + 309328446
Tavasszal, március 27-én kezdődik a
bajnokság a Balatonakali SE–Tapolca
ÖFC összecsapással.
Előtte 13-án Kislődön 14 órától és

20-án 14 órától Tihanyban játszunk
edzőmérkőzést. Minden kedves szurkolót szeretettel várunk!
Csapatunk a Veszprém Megyei Kupa
harmadik fordulójában – az ősszel túljut-

va a Diszel és a Várpalota II. gárdáján –
a nagy erőt képviselő megyei I. osztályú
Péti MTE-vel találkozik, április 6-án
szerdán, 16:30-tól, hazai környezetben!
Tóth Gyula, Balatonakali SE

HIRDETMÉNY

2022. április 3-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig tartjuk

az ORSZÁGGYŰLÉSI

KÉPVISELŐK
VÁLASZTÁSÁT
és az ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST.

Helye: Balatonakali, Művelődési Ház (Petőfi Sándor utca 2.)
Amennyiben lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni,
2022. március 25-én 16.00 óráig átjelentkezhet,
vagy kérheti felvételélt a külképviseleti névjegyzékbe.
Mozgóurnát a szavazás napján 12.00 óráig kérhet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban
működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg
a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

Közelgő húsvéti, áprilisi programok
Nem sokára itt a tavasz, nyílik a
barka, jön a tavaszi szünet és a természet ébredésével belépünk a feltámadás ünnepkörébe: nálunk (is) a
húsvét az egyik legfontosabb (ha nem
a legfontosabb) vallási ünnep, amikor
Jézus kereszthalálát és feltámadását
ünnepli a keresztény hagyomány. A
közelgő április hónap apropója végett
szeretnék felhívni a figyelmet néhány
„Húsvét körüli” helyi eseményre, rendezvényre:
Április 3. Gyerekmese előadás
Az „Akali bor napja mandulavirágzáskor” c. rendezvényünk részeként,
a Mesélő bőrönd társulat Aranytojás
című vidám meséjét láthatjuk 10 órás
kezdéssel a Magtárház földszinti előadótermében

Április 9. Tojásfestő workshop
Festés, pingálás, mázolás és maszatolás kezdő és profi szinten egyaránt,
nem csak gyerekeknek! HerczegHokker Xénia vezetésével 14:00 órától, a Művelődési ház nagytermében.
Április 13-tól Tojásfa díszítés a
főtéren
Osszuk meg egymással az ünnep
örömét, öltöztessük ismét Húsvéti
díszbe Akali főterét! Várjuk az otthon
elkészített tojásdíszeket, tegyük közösen még szebbé a közelgő ünnepet!
Április 17. Húsvéti locsolóbál
Húsvéti locsolóbál Dj. Herczeg
Szilárddal, a Művelődési ház nagytermében. Garantált jókedv, kiváló hangulat és örök-kedvenc diszkó slágerek
várják a bálozni vágyókat.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap és egyházi ünnepen 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:
H-P: 06:30 – 11:00, 14:00 – 17:00. Szombat: 06:30 –
12:00. Vasárnap: 06:30 – 10:00

