
MEGHÍVÓ
Államalapító Szent István kirá-

lyunk ünnepén, augusztus 20-án a
következõ programok lesznek
Balatonakaliban

Délelõtt: Kenyérsütés a Tájházban.
18.00: Ünnepi megemlékezés.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

(Kossuth u. 45.).
Ünnepi beszéd, elismerések

közösségi munkáért, „Virágos
Akaliért” verseny eredményhird-
etése.

Ünnepi mûsor: „Álmodj hazát ma-
gadnak!”

A Dallamvilág musicalcsoport elõ-
adása.

20.00:  Tábortûz, tárogatózene.
Helyszín: a strand.
21.00: Klasszikus mesterek közked-

velt gyöngyszemei a XXI. század
nyelvén (zenés mûsor).

Helyszín: a strand.
22.00: Bál, a Silverado duó játszik.
Ünnepeljünk együtt! A rendez-

vényekre mindenkit szeretettel
várunk!

Községünk értékeirõl
Alig van az országban olyan település, ahol

ne lenne valamilyen helyi, sajátos érték, csak a
helységre jellemzõ különlegesség.

A korábban, vagy a ma is élõk alkotó-
képességét dicsérik azok az alkotások, növény-
fajták. Hagyományokon alapuló készítmények,
vagy más érdekességek, amelyek felértékelik a
község hírnevét, mai életét.

A sajátos értékek védelme, megbecsülése
fontos feladat. Propagandája, közhírré tétele a
turizmust szolgáló kiadványokban,a világhálón
bõvítik a bemutatkozást.

A jó ötletek, termékek egy idõ után feledésbe
merülhetnek, elpusztulhatnak, megváltozhatnak,
vagy mások húzhatnak hasznot belõle. 

Ezért célszerûnek tartom (más településekhez
hasonlóan) önkormányzati határozattal helyi
védettség alá helyezni, illetve megjelölni a helyi
értékeket.

A teljesség igénye nélkül az alábbiakra gon-
doltam:

GASZTRONÓMIA, BORKULTÚRA:
Az „Akali Muskotály” borfajta fel-

támasztása (Móró Károly munkája).
A „Barátcsuha” borkülönlegesség (Nagy

Imre a régi szõlõfajtát újjáteremtette).

Az „Akali 60-as” mandulafajta, Ordódy
József bevált oltványai.

Sajátos ételkülönlegességek, készítmények.
Az „Akali Szóda” (mint Hungaricum).
AZ ÉPÍTETT ÉRTÉKEK MEGTAR-

TÁSA, MEGJELÖLÉSE ÉRDEKÉBEN:
dr. Varga László professzor mûemléki

felmérése (õrzõje Hudák Józsefné).
A még védhetõ falukép részletek meg-

határozása, a változtatások megakadályozása.
A régi temetõ és kõemlékei megjelölése.
A templomegyüttes környezete.
A régi római útszakasz megjelölése (Kéri

Árpád telke mellett).
A szájhagyomány szerinti föld alatti járat

megjelölése (Kemendy Miklós jelzése).
A hagyományokat tisztelõk, az alkotó

módon gondolkodó akaliak bizonyára találnak,
ismernek más helyi értékeket is.

A Balatonakaliért Támogatási Közalapít-
vány alkalmas gazdája lehetne a helyi értékek
védelmére, megjelölésére szolgáló javaslatok-
nak, gondolatoknak.

Egy ilyen irányú önkormányzati határozat
a helyi értékek védelmét és propagandáját szol-
gálná.

Pálmüller József

VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. AUGUSZTUS

BALATONAKALI ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

„ERÕS – VELÕS VIGADALOM”
– szezonnyitó falunap –

Balatonakali hagyományos szezonnyitó
falunapjának megrendezéséhez sikeresen pá-
lyáztunk az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében. Ennek a támogatásnak a
felhasználásával gazdag, változatos mûsorokkal
tudtunk elõállni.

Falunapunk elõzményei több mint 10 évre
nyúlnak vissza, jelenlegi arculata az utóbbi 5–6
évben formálódott ki. A kialakult elemekre
támaszkodva, azokat megújítva és bõvítve ter-
veztük meg tehát 2009. szezonnyitóját.

*
Zeneszóval indult a napi program 9 órától a

kikötõi mólón. A „Hajóköszöntõ” rendezvény
bevezetõje volt ez. Hamarosan, 9.30-kor meg-
érkeztek a protokollvendégek, Dr. Horváth

Gyula, a BAHART ZRT vezérigazgatója és
Kapócs Ferenc kereskedelmi igazgató, akiket
Kemendy Miklós, Balatonakali Község pol-
gármestere fogadott. 9,40 perckor befutott a ki-
kötõbe a „Boglár” sétahajó, amelyre ked-
vezményes viteldíjért lehetett felszállni egy órás
sétahajózásra.

A kapitány átvette a hajó díszítésére szánt
illatos levendula csokrot a falu vezetõjétõl és
elhelyezte a hajón a zászló mellett.  A rövid
ünnepség a balatonfüredi „Sellõ Alapítvány”
majorett csoportjainak látványos bemutatójával
ért véget. Ezt követõen a kirándulni vágyók fel-
szálltak a Boglárra, az ifjú majorettesek pedig
megkezdték menetelésüket Akali fõutcáján. 

(Folytatás a 2. oldalon)Hajóköszöntés
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A pezsdítõ zeneszóra menetelõ lányok
látványa sokakat vonzott az utcára. Nem sokkal
11 óra elõtt ért a menet a sportpályához, ahol a
szabadtéri színpad várta a táncosokat. Felnõttek
és gyerekek nézték és tapsolták meg a három
korcsoport bemutatóját.

A délelõtt további része a sportpályán gyer-
mekjátékokkal, a pálya melletti téren pedig a
fõzõverseny elõkészületeivel telt el, szórakoz-
tató (gép)zene hangjai mellett.

Rendõrségi bemutató kezdõdött 14 órakor.
Ennek keretében Bódis István fõtörzsõrmester
Luca nevû kutyájával nagy érdeklõdést keltve
illusztrálta, miként dolgozik együtt a rendõr és a
kutya, s milyen szoros kapcsolatban állnak
egymással munka közben. A program a felnõt-
teket és a gyermekeket egyaránt szórakoztatta,
közel egy órán át.

15 éves múltra tekint vissza a „Balatonakali
legerõsebb embere” verseny. Kezdetben jó fizi-
kumú felnõttek mérkõztek egymással, az idõk
folyamán a résztvevõk tábora az ifjúsági és a
hölgy kategóriával bõvült.

Most 13 versenyzõ próbálhatta ki erejét a
sportpályán, ahol Süveges Csaba irányította (az
elõkészítés is az õ munkája) a versenyt.
Kategóriánként oldották meg a feladatsort a
pályát körbeálló szurkolók biztatása mellett.

A felnõttek versenyét Hosszú Richárd

(második Magyar Attila, harmadik Borda
Benjámin lett) az ifjúságit Krajcz Dániel
nyerte (További helyezettek: Krempánszky
Roland, Gulyás Donát, Ther Bence) Balaton-
akali legerõsebb hölgye (Pusztainé  Istvánné,
Nagy Flóra és  Krempánszky Adrienn elõtt)
Stáhl Anita lett.

Szép díjakkal jutalmazták a legjobbakat,
hiszen összesen 11 vállalkozó (Balatonakali
önkormányzata, Lángos büfé, Strandcikkek
boltja, Berta autósbolt, Gazdabolt, FÉK
étterem–kávéház. Terasz vendéglõ, Barátcsu-
ha borház, Piramis TÜZÉP, Horgászbolt,
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum)
szponzorálta a versenyt.

Ugyanebben az idõben kezdõdött a szezon-
nyitó falunaphoz szintén hagyományosan kap-
csolódó „Leves a bográcsban” címû gulyás-
fõzõ verseny. Az önkormányzat az idén is
bográcsonként 5 ezer forinttal támogatta az alap-
anyag beszerzést, s ennek fejében 12–15 liter
tartalmas ételt kellett elkészíteni és –a zsûrinek
történõ bemutatás után – kóstoltatni a verseny
nézõközönségével. (Az errõl szóló tudósítást
lásd külön).

A falunap címében szereplõ velõ a FÉK
kávéház–étterem „Velõs” ételkínálatában
jelent meg. Az étteremben 8 tételbõl álló ételsor
alkotott gasztronómiai csemegét a napi prog-
ramhoz, az erõlevestõl a velõs-gombás pacalon
és velõs pirítóson át a rántott velõig.

Sokan éltek is a lehetõséggel, hiszen a nyári
idõszakban ritkán lehet találkozni ezekkel az
ételkülönlegességekkel.

A délután még egy sporteseménnyel is
bõvült. Az „Erõs ember” verseny után nem-
zetközi labdarugó torna helyszínévé vált a
sportpálya. A cseh BERUON SC, a Zánka SK
és a Balatonakali SE tornájának elsõ mérkõ-
zését játszották nagy érdeklõdés mellett. (A
tornát Zánka nyerte.)

Közben a szabadtéri színpadon Pap Ancsa
szórakoztatta mûsorával a gyerekeket.

Szép forgalmat bonyolított az ÚMVP sátor
is. A tesztlapok kitöltésében többen jeleskedtek.
Így a legifjabb korosztály képviselõje, Gulyás
Arnold harmadik osztályos diák nyerte a legjob-
baknak járó egyik jutalmat.

Az ízletes ételek kóstolgatása után egyre
többen gyülekeztek az esti mûsor meghall-
gatására. A szabadtéri színpadon elõször a fõzõ-
verseny értékelése zajlott, s ezt követte az
Interoperett  kiváló mûvészeinek, Egri József
táncoskomikusnak és Klinger Katalin szubrett-
nek a fergeteges mûsora népszerû operett dal-
lamokkal, tréfával, tánccal fûszerezve. A „ráadás
ráadását” is el kellett énekelniük, mire a közön-
ség leengedte õket a színpadról.

A falunapok programja  minden esetben
utcabállal zárul. A szórakozni vágyók hajnalig
táncolhattak, vagy hallgathatták a szórakoztató
zenét. A jó idõ lehetõvé tette, hogy a kéttagú FÁ-

MA zenekar a szabadtéri színpadon helyezked-
jen el, körülöttük pedig sörpadok és asztalok
mellett ültek a mûfaj kedvelõi, míg a többiek a
színpad elõtt ropták a táncot.

*
Összességében szép, tartalmas és sikeres

programot bonyolítottunk le július 4-én, szom-
baton, Balatonakaliban. Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében kiírt és meg-
nyert pályázat sokat segített ebben. 

Mintegy 800 résztvevõ fordult meg a külön-
bözõ rendezvényeken, s ez településünk nagy-
ságrendjét tekintve, szép eredmény.

A rendõrségi bemutató „sztárjai”,
Bódis fõtörzsõrmester és Luca

Tánc a kikötõben

Vidám „gyermekgúla” a sportpályán

A legerõsebb hölgy, Stáhl Anita

A legerõsebb ifi, Krajcz Dániel

A felnõtt kategória gyõztese 
Hosszú Richárd
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Minden eddiginél nagyobb résztvevõi lét-
számmal zajlott a falunap keretében megren-
dezett Gulyásfõzõ verseny. A résztvevõk között
a hazaiak mellett akadt a szomszédos tele-
pülésekrõl érkezõ, valamint Zala megyei és
fõvárosi illetõségû csapat, sõt németországi is.
Összesen 20 bográcsban rotyogtak a
versenyételek 15 óra és 19 óra között. 

A bográcsok tartalmát közel 300 érdeklõdõ
„tesztelte”, s le is adták a szavazatukat arra az
ételre, amelyet a legízletesebbnek találtak. Az
arany kategóriások közül az „Akali marha-
jók” csapat a közönség díját is elnyerte.

A zsûri tagjai (Domonkos Miklós, a
Veszprém Megyei Gasztronómiai Társaság
elnöke, Varga Ibolya, a Napló rovatvezetõje,
Hervay Katalin gasztronómus, Gyukli Gyula
ízvadász és Tóth Béla) hõsiesen végigkóstolták
valamennyi ”alkotást”, majd meghozták dön-
tésüket.

Bronz minõsítést kaptak: Sághegyi bir-
tokosok, Vidéki horgászok, Némethék, Vén
kecske és a gidák, Bakonyi csipet csapat.

Ezüst minõsítést kaptak: Macivirág,
Fodovéd, Vassék, Zánkai dalosok, Üstökösök,
Akali öregbikák, Babágyúsok, Jófejek,
Gulyásbetyárok.

Arany minõsítést kaptak: Csipet csapat I.,
Kossuth 33 MGTSZ II., Myrna stars III.,
Akali marhajók + Közönség díj, Féktelen
ízek, Bolondkolbász.

A „Csipet csapat hölgytagjai

A Közönség díjas „Marhajók”

„Bolondkolbász”-ok…

Látvány és élmény
Látványkoncertre invitált a meg-

hívó, amely július 17-én „Újra itt van
a nagy csapat” címmel hirdette az
újabban „A DOBOGÓ” néven jelent-
kezõ közkedvelt Kéringer család
mûsorát.

A programban népszerû magyar
slágerek, jazzfeldolgozások és saját
szerzemények hangzottak el köztük
zenei korrajz az Illés együttesrõl.

A pezsdítõ zene hangjait „A
DOBOGÓ” fellépõi, Kéringer András
mûvészeti vezetõ és „mindenes”
(ének, trombita, szárnykürt), Kéringer
Dávid (fúvós és ütõhangszerek),
Kéringer Lõrinc (dob), Lejtényi
Ágnes (billentyûs hangszerek), vala-
mint a vendég, Somhegyi András
(basszusgitár) szólaltatták meg. 

Közben a vetítõvásznon a legendás
magyar együttesrõl szóló archív

képeket és a szereplõ csapat tag-
jairól készült korábbi felvételeket
láthattuk.

Így ötvözõdött látvány és  köny-

nyûzenei élmény ezen a kellemes
nyári esten a polgármesteri hivatal
udvarán, amely ezúttal is ideális elõ-
adótérnek bizonyult.

Pillanatkép a mûsorból
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Huszonöt éve telepedett le Balatonakaliban
a Nárcisz utca 2-ben feleségével együtt dr.
Bernáth György. Személyisége, egyetemes
mûveltsége, példamutató élete alapján köz-
tiszteletben áll a településen. Jó lenne minél
többször hallani, amit saját életérõl mesél, és
mindazt, amit az életrõl tud, s tanulni belõle…
Szerénysége is közismert, így most sem a saját
érdekében kérte a figyelmünket. Reméljük,
hogy a segélykiáltás nem a semmibe száll,
hanem meghallgatásra talál…

– Úgy tudom, hogy Önnek  jogi diplomája
van, pedig eredetileg madarásznak készült…

– Édesatyám megkövetelte, hogy bármilyen
pályára akarok lépni, elõször a jogi doktorátust
meg kell szereznem. Ez 1944-ben megtörtént. A
háború, s az utána következõ viszonyok aztán
megakadályoztak abban, hogy a tervemet meg-
valósíthassam. A madarak iránti vonzalom azon-
ban megmaradt, a Madártani Intézettel 1937 óta
volt állandó kapcsolatom, Csörgey Titusz igaz-
gatót, Vasvári Miklóst és Schmidth Egont is jól
ismertem. Késõbb a szoros kapcsolat megsza-
kadt, mert fizikai munkával tartottam el a csalá-
domat, s nem tudtam többé vállalkozni az intézet
megbízatásainak végrehajtására. 

– Önök Tolna megyébõl 1984-ben
Balatonakaliba költöztek, a madarak megfi-
gyelése természetesen itt sem szûnt meg…

– Az ottani madárállomány tanulmányo-
zása után én itt már nem tudtam átállni a vízi-
madarak megfigyelésére. Ehhez eszközök (táv-
csõ, megfelelõ fényképezõgép stb.) is kellettek,
arról nem is szólva, hogy például több, mint 80
féle sirály faj él… Ezért tehát a szárazföldi
madarakra koncentráltam itt is. Az állandóan
megfigyelt madarak közül 4 fülemüle és 7 feke-
terigó családot, rengeteg cinegét figyeltem meg
a telkemen és annak közelében. A madáretetõben
percre mérve tudtam regisztrálni esetenként 32
szén- és kék cinegét, barátcinegét, csúszkát. A
verebeket sikerült nagyjából kiszûrni. Körülbe-
lül három hektó zsák napraforgót etettem meg az
elsõ években – évente, aztán ez lezsugorodott 15
kilóra pár éve. Mostanában megint jobb a
helyzet. (Tudni kell, hogy a szaporulat testsúlyá-
nak háromszorosát köteles a szülõ táplálékban
behordani ahhoz, hogy a fiókák életben marad-
janak. Ez rettenetes mennyiségû rovar, s a már
kirepült fiókák is kétszeres mennyiséget pusztí-
tanak el naponta.) Ez az állomány azóta a
kertünkben kihelyezett és kipróbált fészekod-
vakban költ, széncinege és mezei veréb párokkal
kiegészítve.

– Mégis fennáll a csökkenõ tendencia?
– Vészesen csökkenõ tendencia tapasztal-

ható, nem csak a madarak szempontjából. Annak
idején a zöld békák csapatostól kuruttyoltak.
Ezeket a tövisszúró gébicsek, a macskák és nem
utolsós sorban az alkalmazott permetszerek
úgyszólván eltûntették. A kertünkben két darab
fél tenyérnél nagyobb varangyos béka is élt. A
sündisznók szintén eltûntek (korábban 5–6 is
volt a környéken), csak itt-ott látni egyet. A
madarakra visszatérve, jelenleg ezt az állományt
csak ezekkel a kihelyezett fészekodvakkal
tudom fenntartani. Ezeket korábban egy
fészekodúgyár készítette, amely ma már ter-
mészetesen nem létezik. Helyette házilag gyár-
tott odúkat helyeztem ki, a kertemben összesen 9
darab van, s ezekben rendszeresen költenek a
madarak, az idén szén-, barát- és kék cinegék.

– Ön szerint tehát a madárállomány
csökkenését ezzel a módszerrel lehetne eny-
híteni?

– Így van. A kivágott nagy fák helyére ha
ültetnek is másikat, az körülbelül 30 év múlva
lesz olyan méretû, hogy a harkály fészekodút
tudjon rajta készíteni, amelyben majd
– esetleg – az odúlakó madarak szaporodni fog-
nak. Ezeknek a fészekodvaknak az alkalmazásá-
val az odúlakó madárállomány fenntartható, az
ivadékok 30–40 százalékban, azaz továbbvihetõ
mértékben fennmaradhatnak.

– Hogyan tud legegyszerûbben odút
készíteni az, aki szeretne segíteni a mada-
rakon?

– Mivel a gyár megszûnt, vásárolni ilyet
lehetetlen. Házilag azonban elõ lehet állítani. A
deszka hamar pusztuló anyag, ezért 10-es
belméretû lefolyócsövet ajánlok, legyen az eter-
nit vagy mûanyag. Ezekbõl 45–50 cm-es darabot
kell levágni, az aljára deszkadugót teszünk, ezt
négy csavarral átló irányban rögzítjük. Az odú
fölsõ szélétõl számítva 6 cm-re ki kell alakítani
egy 32 mm átmérõjû (ez azért fontos, mert ezen
a házi veréb nem tud bemenni), kör alakú röp-
nyílást, a csõ tetejére másfél-két colos méretû
kerek fadugó jön, amelyet facsavarral lehet
rögzíteni a csõnél elõl 5, hátul és oldalt 2 cm-rel
nagyobb, colos tetõhöz. A tetõt két oldalt 6-os
állványcsavarral rögzítjük a csõhöz. A csavarok
jobbra és balra körülbelül 2 cm-rel kiállnak a csõ
mellett, erre kerül a drót, amelyet egy vízszintes
ághoz rögzítünk 40 cm körüli lelógással. Az odú
a talajtól számítva két és fél–három méter maga-
san legyen, mert az alatta történõ járás-kelés
zavarhatja a fészekben lévõ madarat.

– Azt mondják, aki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet. Így van ez a madarakkal is?

– A madárvilág hangja, megjelenése
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a fõvárosból vagy
máshonnan az aszfalt tömegbõl ideérkezõ jól
érezze magát. Hogy más legyen, mint az, amit
otthagyott. A madárének és a madár jelenlét
pótolhatatlanul szükséges az ember számára.
Mindezt feltétlenül el szerettem volna mondani,
hogy aki tud, segítsen, hogy a hasznos madarak
életben maradhassanak. Elmondani akkor is, ha
lehet, hogy mindez csak egy kiáltás a sem-
mibe…

-kir-

Kiáltás…Kiáltás…Kiáltás…Kiáltás…

A házilag elkészíthetõ odú
Dr. Bernáth György: „A madárvilág
hangja, jelenléte nélkülözhetetlen”



VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. AUGUSZTUS – 5

„Halászlécsúcs”
A kikötõ a hagyományos helyszíne

a júliusi halászléfõzõ versenynek,
megszokott szponzorai pedig az ön-
kormányzat és a Kikötõ vendéglõ.

Már az induláskor látni lehetett,
hogy rekorddöntésre számíthatunk.
Összesen 16 csapat jelentkezett a
támogatásként járó haladagért. Itt illik
megjegyezni, hogy a jó minõségû alap-
anyag (mindenki elismerését elnyerte)
beszerzése Nagy Tamás érdeme, s az õ
fergeteges propagandájának köszön-
hetõ a résztvevõk szép száma is.

A bográcsok mellett jól ismert
„hazai” és „külföldi”, valamint néhány
ismeretlen csapat szerepelt. A kikötõ és
a csónakkikötõ közötti partszakasz
most is megfelelõ és bõségesen ele-
gendõ terepnek bizonyult.

A halászlé készítés vonzereje mel-
lett lehet, hogy a szeles idõjárásnak is
szerep jutott abban, hogy szinte
kezdettõl fogva tömeges érdeklõdés
kísérte a versenyt. A kóstolás idejének
közeledtével pedig soha nem látott
tömeg lepte el a partot, hosszú sorok
álltak a tányérok, evõeszközök beszer-
zésére hivatott asztal elõtt.

A verseny technikai lebonyolí-
tásában (ez minden eddiginél na-
gyobb munka volt) „önkéntesként”
Szabóné Rummel Erika, Nyéki
Mihályné, Horváth Katalin és Nagy
Flóra, az önkormányzati dolgozók

közül pedig Szabó Miklósné és
Kovács Sándor segédkeztek.

A zsûri Hervay Katalin, Molnár
Ferenc, Klemensz Antalné és Ke-
mendy Miklós polgármester szemé-
lyében komoly munkát vállalt az étkek
elbírálásával. 20 órához közeledett a
mutató, amikor nyilvánosságra hozták
az eredményt, amely a következõ lett:

Arany minõsítés:
1. Kokó hal, 2. Újpesti ponty-

vadászok, 3. Balogh testvérek, 4.
Mosoni rapsic, 5. Akali öregbikák, 6.
Fenyei Betyárok. 

Ezüst minõsítés:
1. Fenyei betyárnék, 2. Bazsi

team, 3. Római utca, 4. Barátcsuha
borház és a Szomjas küszök, 5.
Gasztro man, 6. Vidéki horgászok, 7.
Akali Marha-Jók.

Bronz minsítés:
1. Sághegyi birtokosok, 2. Sugo-

vica, 3. Macivirág.
A legtöbb közönségszavazatot

kapta, s így Közönség-díjas lett a
„Barátcsuha borház és a Szomjas
küszök” csapat. (Összesen több mint
350-en adták le voksukat)

A díjak és oklevelek kiosztása után
Nóta-est következett. 

A szabadtéri színpadon Kálmán
Ilona és Szedlacsek Lajos énekelt
Balázs Attila hangszeres kísérete mel-
lett.

A mûsort követõen utcabál kezdõ-
dött, amelyhez Berki Barnabás szol-
gáltatta a zenét.

A „Kokó hal” képviselõje átveszi 
az elsõ díjat

Fõznek a „közönség kedvencei”…

Most még természetes, mindig a ren-
delkezésünkre áll, csak a csapot kell kinyit-
nunk. De vajon így lesz-e ez tizenöt év múlva
is? Az ENSZ Környezetvédelmi Programja
megállapítja, hogy a jelenlegi fogyasztási
szokások megmaradása esetén 2025-re a Föld
lakosságának kétharmadát érinteni fogja
valamiféle vízkorlátozási intézkedés. A Csa-
lán Környezet- és Természetvédõ Egyesület a
víztakarékosság fokozódó jelentõségére hívja
fel a figyelmet.

Gondoljunk csak bele, hogy egy reggel arra
ébredünk, nincs víz a házban. Nincs reggeli
tisztálkodás, fogmosás, elmarad a reggeli kávé,
illetve maga a teljes reggeli, hiszen minden
élelmiszer vagy akár használati tárgy elõál-
lításához vízre lett volna szükség. Talán csak
ekkor értenénk meg, mekkora kinccsel bánunk

nap mint nap ily pazarlóan. Világviszonylatban
vizsgálódva a már említett ENSZ jelentés kifejti,
hogy a Föld vízkészletei az elõre jelzettnél
gyorsabban fogynak. Ennek oka részben a világ-
méretû éghajlatváltozás, részben az egyre
növekvõ népesség egyre növekvõ igényei.
Szakértõk szerint, a mostani klímaváltozás
néhány évtizeden belül kétmilliárd embert érintõ
vízhiányhoz és a Földön élõ fajok 20–30 száza-
lékának kipusztulásához vezethet. 

Magyarországon az egy fõre jutó átlagos víz-
fogyasztás 130 liter, amely szinte teljes
egészében kiváló minõségû ivóvízbõl fedezõdik.
Ezzel mosunk pl. ruhát, autót, locsoljuk
növényeinket. Holott ezen célokra akár kevésbé
jó minõségû víz is megfelelõ lenne (pl. esõvíz)
Az esõvízgyûjtés és a hatékony technológiák
alkalmazása mellett nagyon fontos az is, hogy

takarékoskodjunk a rendelkezésünkre álló forrá-
sokkal. A Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia
modelljei azt jelzik elõre, hogy a Dunántúlon a
vízgazdálkodást érinti majd leginkább az éghaj-
latváltozás. A modellek szerint télen több lesz
ugyan a csapadék, de máskor, elsõsorban
nyáron, jelentõsen csökkenhet a leesett esõ 
mennyisége, és országosan összességében keve-
sebb lesz a csapadék. Ezzel arányosan csökken a
kinyerhetõ víz mennyisége is. Mit tehetünk? 

Fogyasszunk annyit, amennyire feltétlenül
szükségünk van, ne folyassuk fölöslegesen a
vizet mosogatáskor vagy fogmosáskor, szerel-
jünk fel víztakarékos WC-tartályt, zuhanyrózsát,
csapot, fogjuk fel az esõvizet és azzal lo-
csoljunk, a mosógépet csak ruhával telve indít-
suk el. 

Kiss Renáta, a Csalán Egyesület programvezetõje

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kiadja: Csalán Környezet- és Természetvédõ Egyesület Meddig folyhat ez így tovább?
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PROGRAMELÕZETES
2009 augusztus

1., szombat: Dallamvilág Musical
csoport „Táncdalfesztivál”, a 60-as,
70-es évek slágerei 20 óra. Hely-
szín: A strand. 

6-a, csütörtök: Caramel-koncert 18
óra (A Balaton Maraton keretében).
Helyszín: A strand.

8-a, szombat: A Nyirettyû együttes
mûsora a sportpályánál 20 óra,
Silveradó duó 21 óra.

20-a, csütörtök: Kenyérsütés a Táj-
házban délelõtt. Ünnepi megem-
lékezés (Kossuth u. 45.) 18. 00 óra.
Beszéd, elismerések közösségi
munkáért, „Virágos Akaliért” ered-
ményhirdetés. Ünnepi mûsor: „Ál-
modj hazát magadnak!” A Dallam-
világ musicalcsoport elõadása.

Tábortûz, tárogatózene.
Strand 20 óra Klasszikus mesterek

közkedvelt gyöngyszemei a XXI.
század nyelvén (zenés mûsor).
Helyszín: Strand 21 óra Bál  Silver-
ado duó  22 óra.

21-e péntek: Táncdalok – nosztalgia
20 óra A Dallamvilág Musicalcso-
port mûsora. 
Helyszín: Kikötõ.

22–28: Gasztronómiai Hét II. (a pro-
gram külön!)

SVÁB ZENEI és GASZTRO NAPOK 
a rendezvénysátorban 

augusztus 27–29.
27-e, csütörtök: Sváb est. Sváb vacso-

ra – katlanból. A márkói Steixner
István Vegyes Kar énekel, Magas-
házi János harmonikázik. Szólisták:
Vörösháziné Rédling Mária, Ga-
lambosné Schwéder Erzsébet, Toko-
lics Vivien, Peidl Diána. Helyszín:
Rendezvénysátor 20 órától. 

28., péntek: Balástya és Kövend kül-
döttségének fogadás 18.00.

Sváb vacsora – katlanból  20 órától.
Sváb zene és tánc 20 órától. 
Ferenc Kapelle zenekar mûsora, tán-

cosokkal. Helyszín: a rendezvénysá-
tor. 

29-e, szombat: Szezonzáró nap 09-04-

ig. Helyszín: a sportpálya és a ren-
dezvénysátor.

9.00: Zenés ébresztõ. 

9.30: Pörköltfõzõ verseny kezdete a
sportpályánál.

10–11: Népzene: Blaskovics László
tekerõlanton furulyán és citerán ját-
szik.

13–14: A fõzõverseny zsûrizése.

15.00: A fõzõverseny eredményhirde-
tése. 

16.00: Toborzó zene a Ferenc Kapel-
lével.

17.00: Szüreti felvonulás és a borlo-
vagrendek felvonulása.

19.00: Borverseny eredményhirdetés,
fõzõverseny eredmény ismertetése.

19.30: A Zánkai népdalkör bemutató-
ja. A márkói Steixner István Vegyes
Kar zenés negyedórája.

20 óra: Vacsora. 

21.00: A Kisbakony táncegyüttes mû-
sora. Helyszín: a rendezvénysátor. 

22.00: Utcabál: a Weekend együttes
játszik.

GASZTRONÓMIAI HÉT II. BALATONAKALI, 
2009. augusztus 22–28.

Augusztus 22 és 28 között esténként
más és más étterem kínálja speciali-
tását 18 órától akciós, 950 Ft-os
áron.

2009. augusztus 22., szombat
FINCSI BÜFÉ
Akciós étel: Grillezett, faszénen sült

húsok saláta ágyon, fûszeres bur-
gonyával.

Angebot: Gegrillte Fleischsorte mit
frische Salat, gewürze Kartoffel.

2009. augusztus 23., vasárnap
LÁNGOS BÜFÉ
Akciós étel: Töltött káposzta, süte-

mény.

Angebot: Das Gefüllte Kraut, die
Bäckerei.

Dich:  Bubble – and – sqveak, pastry.
2009. augusztus 24., hétfõ 
TERASZ VENDÉGLÕ
Akciós étel: Bécsi szelet.
Angebot: Wiener Schnitzel.  
Dich:Breaded neal cutlet.

2009. augusztus 25., kedd
MANDULA CSÁRDA
Akciós étel: Lecsós szelet fûszeres

burgonyával.
Angebot: Schweinsnitzel mit lecso

und gewürzekartoffeln.
Dich:  Pork steak with lecso and spicy

potatoes.

2009. augusztus 27., csütörtök
FÉK ÉTTEREM KÁVÉHÁZ
Akciós étel: Sertés tarja parasztosan

steak burgonyával.
Angebot: Kamm auf „Bauer” Art mit

Steakkartoffeln.
Dich: Farmer’s favourite pork chop

with steak potatoe.

2009. augusztus 28., péntek
KIKÖTÕ VENDÉGLÕ
Akciós étel: Erdélyi töltött borda

petrezselymes burgonyával.
Angebot: Gebackenes Schweinkotelett

nach Siebenbürgen Art.
Dich:Trasylvanian  Stuffed Rib.  
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Tóparti akkordok…
Szép hagyománya a nyári programoknak Akaliban, hogy nem

múlik el a szezon egy-két komolyzenei koncert nélkül. Paulikovics
Pál gitármûvész, mûvésztanár mindig szívesen ad koncertet a római
katolikus templomban, s többnyire az ilyenkor „köré gyûlõ”
növendékek is bemutatkoznak egy-egy alkalommal.

Tavaly vetõdött fel az ötlet, hogy a szakmai beszélgetésekkel,
vitákkal kibõvített gitárkurzus ideje alatt éljenek együtt a zenészek
a faluval, a Balatonnal, s mutatkozzanak be minél többször.

A gitár barátainak találkozójára közel húszan jöttek el, részint
tanulni vágyók, részint pedig a szervezõ mûvészbarátai. Ennek
eredményeként a „Tóparti akkordok…” gitárfesztivállá alakult,
hiszen 5 napon át minden este megpendültek a húrok, felhangzott a
zene. 

Kedden Paulikovics Pál szólókoncertje nyitotta meg a sort,
Bach, Scarlatti, Barrios és mások mûveit játszotta.

A kedvezõtlen idõjárás miatt a szabad térre tervezett hang-
versenyek a nagyon jó helyszínnek bizonyuló evangélikus temp-
lomban hangzottak el. Elõször szerdán, másodszor pedig pénteken
este játszottak ott a fesztivál résztvevõi.

Csütörtökön Telbisz Katalin (hegedû), Szilvágyi Sándor és
Csáki András (gitár) kamarakoncertjét hallhattuk, míg a záróesten
Kosza Ágnes (hegedû), valamint Pöllnitz Boróka (fuvola) és
Paulikovics Pál (gitár) elõadásában többek között Bach, Rossini,
Poe Paulson zenéjének tapsolhattunk. Mivel a gitárra írt mûvek
száma meglehetõsen csekély, folyamatosan születnek átiratok. Ezért
a koncertsorozatban nem egy õsbemutatónak is „tanúi” lehettünk.

Aligha telhetett volna meg szebb és nemesebb profán tartalom-
mal ez az öt este Balatonakali templomaiban. Ezen a településen
ennyi ember, ilyen gyakorisággal sohasem hallgatott még
komolyzenét. A klasszikus gitármuzsika kedvelõi minden alkalom-
mal megtöltötték a templomokat.

Mindez annak a mûvésznek köszönhetõ, aki a tanulni vágyó
fiatalokat és a mûvészbarátokat zenepedagógusi, mûvészi, emberi
vonzásával egy hétre Akaliba gyûjtötte, s ezáltal a településnek
hírnevet, a zenekedvelõknek sok-sok örömteli percet szerzett:
Paulikovics Pálnak hívják…

-kir-

Délelõtti tanítás a Mûvelõdési Házban

Pöllnitz Boróka és Kosza Ágnes

Mester és tanítványai

Paulikovics Pál a szólókoncerten

Telbisz Katalin, Szilvágyi Sándor, Csáki András
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

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

szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00.

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György

Hétfõ: 12,00–13,00,
kedd: 08,00–10,00,

szerda: 17,00–18,00,
csütörtök: 08,00–10,00,

péntek: 12,00–13,00.

Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelõintézet Balatonfüred,

Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap

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

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

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

szerda: 13,00–18,00,
csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086

VALENTIN
GYÓGYSZERTÁR

Tel.: 87/444-298
2009. május 1-tõl:

Hétfõ: 08-18-ig, kedd: 08-12-ig,
14-18-ig, szerda: 08-12-ig, 

14-18-ig, csütörtök: 08-12-ig,
14-18-ig, péntek: 08-18-ig,

szombat: 08-12-ig. 
Vasárnap: zárva

VÍZIRENDÉSZETI
RENDÕRÕRS

Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

VÍZIRENDÉSZETI
ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTÕK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA

Zánka. Tel.: +36-30-383-8383

POSTA
Kossuth u. 31.

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

FÉK ABC – ÉTTEREM
május 1-tõl

ABC: 
hétfõ–péntek: 06,30–18,00,

szombat: 06,30–14,00,
vasárnap: 06,30–12,00.

ÉTTEREM: 
hétfõ–péntek 10–22,

szombat 8–22,
vasárnap 08–20

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

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

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus szentmise: minden vasárnap 8.30 órakor.

Evangélikus istentisztelet: minden II. és IV. vasárnap 14.00 órakor.
Református istentisztelet: minden III. vasárnap 15.30 órakor.

Ismét vendégeket várunk. Testvértelepüléseink –
Balástya és Kövend szokásos nyári látogatása
következik.

A Csongrád megyei barátokkal 2004 óta, míg az
aranyosszékiekkel 2006 õsze óta tart a kapcsolat.
Számtalan szép élmény, mesés kirándulások, hajnalba
nyúló beszélgetések, viták, sok vidám perc és óra jelzi
a közös múltat. 

Most, a szezonzáró nap, napok adnak alkalmat
ismét az együttlétre. A balástyai csapat – jó szokása
szerint – kirándulást is tervez, a Káli medence
nevezetességeit szeretnék majd megnézni.

Az erdélyiek alig várják, hogy „megrohamozhas-
sák” a Balatont, hiszen számukra mindig a strandolás
jelenti a legnagyobb élményt, s erre soha nem jut annyi
idõ, amennyit szeretnének.

Az estéket természetesen együtt töltik majd
vendégek és vendéglátók, hiszen gazdag program vár
mindenkit a rendezvénysátorban. 

Reméljük, a „Sváb estek” sikert aratnak, hiszen új
színfoltként jelentkeznek az augusztus végi programok
sorában.

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Mindenkinek
kellemes idõtöltést, jó szórakozást kívánunk!

Vendégköszöntõ…

Az Aranyosszék táncegyüttes Akaliban

Balástyai „közönség” a Férfinapon…


