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PÜNKÖSDI SZOMSZÉDOLÁS
A „Balatonakaliért” Támogatási
Közalapítvány harmadik alkalommal rendezte meg Pünkösdi szomszédolás elnevezésû rendezvényét. A hagyományokhoz
híven szomszédos községeinkbe indultak
el a kerékpáros küldöttek. Balatonudvariból idén is szép számmal érkeztek,
Tóthné Ihász Csilla mûvelõdésszervezõ, valamint Hosszúné Gyöngyi vezetésével.
A Balatonakali SE által gondosan
elõkészített focipályán megkezdõdött a
bemelegítés a kispályás labdarúgásra.
A gyerekek óriáskép festésével
foglalatoskodtak, majd Hegedûsné Marika
néni és Bekéné Erzsi vezetésével mozgásos
játékokon vettek részt.
A sakk szimultán Heligermann Gábor
mesterjelölt irányításával indulhatott, idén
tucatnyi ellenfél mérette meg magát.
Egyetlen versenyzõnek sikerült azonban
gyõzelmet kiharcolnia, Kovács Gergõnek.
Molnár Lajosnak is gratulálunk, mert
sokáig talpon maradt.
Az I. Akali Ulti Bajnokságra négyen
jelentkeztek, (Akaliban csak hárman
tudnak ultizni?) a másik asztalnál
kötetlenül ment a játék. A helyezések a
következõképpen alakultak: Kiss János –
Balatonudvari, Koncz Imréné, Abán János,
Noth Péter.
Lazításként finomabbnál finomabb
süteményekbõl, helyi borokból fogyaszthattunk, a gyerekek frissítõirõl Gulyás Anti
helyi szódakészítõ gondoskodott. Ezenközben a Hosszú család és segítõik által
készített paprikás krumpli remek illatából
szippanthattunk, valamint a kispályán játszó focisták játékát kísérhettük figyelemmel.
Az eredményeket Kéri Árpád játékvezetõ hirdette ki: Zánka csapata, két
gyõzelemmel, Dörgicse–Akali vegyes
csapat, egy gyõzelem, egy vereség, Akali

fiatalokból álló megjegyezhetetlen nevû
csapata, két vereség.
Ifjúsági kategória: Akali vegyes fiúklányok csapata, Akali serdülõk.

Az ebéd elkészültével szünetet tartottunk, hogy a Vigyori módra készített ínycsiklandó étket kanalazhassuk.
Délután sárkányokat építettünk az
óvodások és szüleik aktív közremûködésével. Nagy örömmel figyeltük, hogy
a kicsi házi készítésû sárkányok milyen
magasra repültek. Szerencsére a zsúfolt
légtérben csak kisebb balesetek történtek,
melyeket néhány perces kigabalyítással
lehetett korrigálni.
A hagyományos talicskás kidobó Koncz
Imi vezetésével, a tavalyinál egyszerûbb
szabályokkal indulhatott. (Kipróbálása
mindenki számára ajánlott, hátha ezek után
jobban megbecsüljük a kétkezi munkások
napi fáradozását.)
A sülõ palacsinta hegyek lekvárral való
megkenésében Kovács Zsófi, Koncz Oti és
barátaik segédkeztek. Az elfogyasztása
szintén csapatmunkában történt.
A játékos vetélkedõre öt baráti társaság
nevezett. A szárazföldön fogott halak nagy
számából következtethetünk arra, bizony
Balaton-parti településen élünk.
A lovagi torna próbára tette az
indulókat, de mindenki derekasan megállta
a helyét. Nem úgy, minta a ,,kutyafogás

lasszóval” nevû játékban. A rendeletek
betartása-betartatása Akaliban nehéz feladat, sajnos az idõ ezt a problémát nem
tudja az illetékesek helyett megoldani.
Gyakoroljunk tehát szorgalmasan, ne
csak Csáji Vilmosnak és Dunáné Anettnak
sikerüljön ez a feladat! Akali annyiban
hasonlatos Rátót nevû községhez, hogy itt
is tudjuk a létrát keresztbe vinni.
A szelektívhulladék-gyûjtõ feladatot
mindenki, (a legkisebbek is!) hiba nélkül
oldották meg. Talán nem is az a kérdés
hogyan, csupán az hová is tegyük
szétválogatott szemetünket?
Reméljük a kérdés megválaszolására
nem kell további éveket várnunk! Akinek
lövése sincsen, nem lehet esélyes az óriás
csúzlizásban. Így sokan megpróbálkoztak,
kisebb-nagyobb sikerekkel. A helyes technika fontosabb az erõnél, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a gombaszedõ játék.
Csukott szemmel tájékozódni, ebben a
helyi óvodások verhetetlenek. No meg a
szüleik, akik sosem tudják a következõ év
milyen meglepetést tartogat számukra.
Helyezések: Malacka (33 pont), Akali
fiatalok (20 pont), Ovisok (20 pont),
Nyertes csapat (20 pont), Lúzerek (18
pont).
A vidám játékok sora befejezõdött,
azonban vasárnap a fövenyesi strandon
folytatódott. Csilla visszahívta az akaliakat, akik bebizonyították, nem csupán
helyi pályán verhetetlenek.
Az akali postás csapata megnyerte a
versenyt, az ovis csapat kiválóan szerepelt.
Köszönet minden résztvevõnek, aki
munkájával, részvételével, felajánlásával
támogatta a közös programot. Külön
köszönet Tilesch Attila stúdióvezetõnek,
aki minden körülmények között kiválóan
látja el feladatát, valamint Kovács Áginak,
aki állandó háziasszonya a közalapítványi
rendezvényeknek!
KRA
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Június 12-én rendezte meg ballagási
ünnepségét Zánkán a Bozzay Pál
Általános Iskola. Az intézmény
bõvelkedik az idén a jeles napokban,
hiszen tavasszal avatták fel új tor-

Ballagás Zánkán
natermüket dr. Schmitt Pál részvételével.
A búcsúzó nyolcadik osztályba járt

Búcsúzók és búcsúztatók…

Kovács Réka

Balatonakaliból két fiatal, Kovács
Réka és Nagy Flóra. A hetedikesek
szép mûsorral köszöntötték távozó
iskolatársaikat, s elbúcsúztak a ballagók is tanáraiktól és diáktársaiktól.

Nagy Flórának, kiváló közösségi munkájáért jutalomkönyvet
nyújt át Horváth Lajos igazgató

Támogatás Sajópetrinek
Balatonakali
Önkormányzata
2010. július 6-i határozata szerint
200.000 Ft összeggel támogat egy
olyan természeti katasztrófa sújtotta
települést, amely hasonló nagyságú
Akalihoz. A térségi, majd országos
katasztrófavédelmi szolgálatokat megkérdezve végül a Borsod-Abaúj-

Zemlén megyei közgyûlés elnökének
ajánlására Sajópetri településig jutottunk a keresésben. Az ajánlott
települést árvízkárok érték (képek
mellékelve) de csak igen csekély
támogatásban részesült a rendelkezésre álló források miatt.
Debreczeni Balázs sajópetri pol-

gármesterrel megegyeztünk a támogatás átutalásában, õ ezért hálás
köszönetét fejzte ki az Akaliaknak.
A polgármester úrral továbbra is
kapcsolatba állunk.
(A képek és egyéb információk
Sajópetri internetes honlapján is
megtekinthetõk.)

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
Június 1-jén hajnali 4 órakor indultunk autóbusszal mi, egyesületi tagok,
és az Erdély iránt érdeklõdõ ismerõsök, barátok. Ártándnál léptük át
a határt. Nagyvárad, Királyhágó
(582m), Kalotaszeg vidékén áthaladva
Bánffyhunyadra érve a gomba módra
szaporodó indiai középkori „cifra
paloták” ejtettek ámulatba bennünket.
Ezeket az épületeket többnyire
engedély nélkül építtetik a Nyugat
Európában dolgozó romák. Az épületek „éke”a sok-sok millió forint
értékû, messzirõl csillogó bádogos
munka. Ha sikerül is befejezni az
épületet, nem lakják. Maradnak az
épület mögötti viskóban.
Kár hogy nem rombolják le a tájba
nem illõ épületeket. Kora délután
érkeztünk Kolozsvárra. Idegenvezetõnk a Fõ téren várt ránk.
Kolozsvár a magyar történelem és

mûvészettörténet emlékeiben gazdag
város. A Szent Mihály-templom megtekintése után elsétáltunk Mátyás király lovas szobra mellett, amelyet
restaurálás miatt nem láthattunk.
Megcsodáltuk a Bánffy-palotát, az
erdélyi világi barokk építészet legszebb alkotását. A Szépmûvészeti
Múzeum és a Gyógyszerészeti Múzeum után Mátyás király szülõházához
érkeztünk.
A Ferences templomban is betértünk. Sorra érkeztek a hívek, akik
szeletelt, csomagolt kenyeret tettek
egy asztalra. Megtudtuk, hogy a ferences atyák este szétosztják a
szegényeknek.
Középiskolái és egyeteme is van
Kolozsvárnak. Híres a Babes-Bólyai
Tudományegyetem, több tízezer diákjával.
Autóbusszal felmentünk a Felleg-

várba, ahonnan szép kilátás nyílik a
városra. Fáradtan érkeztünk szálláshelyünkre, ahol bõséges, finom vacsorával vártak bennünket.
Szerdán kakasszóra ébredtünk. (Éjjel 3 órától kukorékolástól zengett a
környék.) A finom, svédasztalos reggeli után Segesvárra indultunk.
Tordán felvettük Kiss Zoltánt, régi,
kedves barátunkat, aki vállalta két
napra az idegenvezetést. A Maros,
majd a Küküllõ völgyén át érkeztünk
Segesvárra.
A Világörökség részét képezõ segesvári vár falain belül találjuk Erdély
legfestõibb középkori várnegyedét. A
várba a fõbejáraton, az óratorony
kapuján léptünk be. A torony színes
mázas cseréppel fedett, Segesvár szimbóluma.
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
Az órajáték ma is mûködik, a hét
napjain más-más szoboralak jelenik
meg. A figurák éjfélkor váltják
egymást. Az óratoronyban várostörténeti múzeum látható.
Sokan felkaptattatunk a toronyba,
ahonnan szépséges a kilátás, mindenki
fotózott, hogy a sok szépséget majd
otthon vissza tudja nézni. Innen a fából
készült, fedett lépcsõsoron, – a Diáklépcsõn – (172 lépcsõ) a híres vártemplomhoz mentünk. A lépcsõ onnan
kapta nevét, hogy a vártemplom melletti iskolába minden reggel ezen a
lépcsõn mentek fel, és máig ezen mennek fel a diákok. A vártemplomban
választották fejedelemmé I.Rákóczi
Györgyöt.
Szépek a padokat díszítõ címerek, a
passió jeleneteket ábrázoló freskók,
közöttük található egy egyedülálló
Szentháromság ábrázolás is.
Kedves emlék marad a két díszruhába öltözött katona, akik a városháza
elõtt köszöntötték csoportunkat,
elénekelték „Az a szép” kezdetû nótát,
(mi is velük énekeltünk), majd „fotózkodtunk”. Hûsítõ söröcske után
Fehéregyháza felé vettük útunkat.
Egykori harcostársai itt látták
utoljára élve a forradalmár költõt,
Petõfi Sándort. A Petõfi Emlékmúzeumban
kiállítás látható. A
múzeum kertjében az elesett honvédek
emlékére turulos emlékmû áll. Petõfi
egészalakos szobránál szalagot kötöt-

tünk. (Hudák Józsefné, Krajcz Józsefné, Osváth Pál).
Továbbhaladva Székelyderzsre érkeztünk.
Székelyderzsi erõdtemplom az
egyik legkülönösebb, legérdekesebb
látnivaló egész Székelyföldön. Egyetlen olyan székelyföldi mûemlék,
amely az UNESCO Világörökség
része. Freskója a Szent László legenda
ábrázolása, a 15. században készült.
Érdekessége az erõdtemplomnak,
hogy a falon belül levõ, családon belül
öröklõdõ és el nem adható – tárolókban gabonát, a toronyban az ugyancsak
öröklõdõ kampókon szalonnát tároltak, és ezt a középkori szokást a falu
unitárius közössége a mai napig megtartotta. A gabonát minden reggel, szalonnát csak egy héten egyszer lehet
hazavinni (kedden). Harangszó jelzi,
mikor lehet menni.
Székelyudvarhely: rövid séta a
város központjában. Megnéztük a magyar–székely történelem tizenhárom
kiemelkedõ
alakját
megörökítõ
szoborparkot, amely Erdélyben elõször a székelyek mitikus õsének,
Csaba királyfinak állít emléket. Farkaslakán emlékszalagot kötöttünk
Tamási Áron sírjánál. (Nyéki Mihályné, Palásthy Julianna, Pordán
Gyuláné).
Parajdra érve elfoglaltuk szálláshelyünket, majd elfogyasztottuk 3 fogásos, finom vacsoránkat.
Csütörtökön reggeli után indultunk
a Szent Anna-tóhoz.

A Nyerges-tetõn

A Szent Anna-tónál

Máréfalván gyönyörködtünk a
szebbnél szebb székelykapukban,
majd a Hargitán át az 1848-49-es
szabadságharc egyik utolsó erdélyi
ütközetének emlékére állított Nyergestetõi emlékmûnél álltunk meg (850m).
A 200 székely szabadságharcos
tömegsírja felett ma kopjafa „erdõ” áll.
Az egyesület szalagját Királyhegyi
Ottília, Osváth Pálné és Tóth
Istvánné, Balatonakali önkormányzata szalagját Kemendy Miklós, Krajcz
Józsefné és Varga Imréné helyezte el.
Következõ megállónk a Szent Annató, Délkelet-Európa egyetlen vulkáni
krátertava. Igazi természeti ritkaság.
A tó melletti domboldalon találjuk a
pici Szent Anna kápolnát. A kápolna
melletti padokon kicsit megpihentünk,
majd Csíksomlyó felé vettük útunkat.
Erdély leghíresebb búcsújáró helye,
a római katolikus székelyek és
csángók vallási központja. A ferences
templomban látható a fából készült
Mária szobor, mely feltehetõen a legnagyobb kegyszobor a világon. A
templom jobb oldalán áll a ferences
kolostor épülete.
Parajd felé haladva Madéfalván, az
országút mellett emlékoszlop áll,
melyet a madéfalvi áldozatok
emlékére állítottak, tetején turulmadár.
Egyetlen éjszaka az osztrák császári
hadsereg kétszáz székelyt gyilkolt le,
mert nem mondtak le õsi jogaikról. Az
emlékmû felirata a következõ:
„SICULICIDIUM a határõrség
erõszakos szervezésekor Madéfalva
határában 1764. I. 7-én hajnalban a
császári katonaság által védtelenül
lekaszabolt Csík és Háromszéki 200
vértanú emlékére, kik az õsi szabadság
védelméért véreztek el. Emelte a hálás
utókor kegyelete 1899.”
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. olalról)
Fáradtan, de lelkileg feltöltõdve
értünk Parajdra. A kimerítõ nap és vacsora után hamar pihenõre tért mindenki.
Pénteken korán reggeliztünk és 8
órakor már indultunk a parajdi
sóbányába.

emeleten a Tükörterem látható. Kis
hangversenyterem és képtár is van.
Tordán elköszöntünk Kiss Zoltántól, a másnapi viszontlátás ígéretével.
Kövendre döcögtünk a rossz úton
Bágyonon át. Szólt a harang mikor
beértünk a faluba.
A templom elõtt fogadtak bennünket

A rácsodálkozó megajándékozottak

Vasárnap reggel 8 órakor indultunk
Tordára. A kövendiek ajándékaként
megnéztük a Tordai sóbányát. Nagyon
szépen megújult, új bejárata van, üveglifttel lehet leereszkedni a bányába.

A kövendi iskolában

Csuklós busszal vittek bennünket a
hegy gyomrába (bõ 1 km), majd 95
lépcsõn jutottunk a ma is mûködõ
bányába.
A holdbéli tájra emlékeztetõ
sóbánya mélyében Nepomuki Szent
Jánosnak, a sóbányászok védõszentjének szentelt kápolnában ökumenikus
istentiszteletet tartanak.
A hatalmas só termekben van szuvenír bolt, könyvtár, gyermekjátszó és
presszó.
Asztmások, légúti betegségben
szenvedõk keresik fel orvosi beutalóval. Parajdtól elköszöntünk, Korondon lazítottunk. Mindenki vásárolt
kedves emléket.
Szovátán megnéztük a Medvetavat. Innen a székelyek legnagyobb
városába, Marosvásárhelyre érkeztünk. A Rózsák terén a Kultúrpalotát
kerestük fel. Külsõ homlokzatát
gyönyörû mozaikok díszítik. Az
épületbe belépve elõször az indiai
templomok hangulatát idézõ, gazdagon díszített elõcsarnokot csodálhatjuk meg. Az elõcsarnokból nyílik a
nagy hangversenyterem. Az elsõ

a megszokott örömmel, szeretettel.
Egy koccintás és kalácskóstolás után
elfoglaltuk a szállásunkat. Vacsora a
szállásadóknál volt.
Az iskolában reggel 8 órakor
találkoztunk az óvódásokkal, iskolásokkal, átadtuk az ajándékainkat.
Édességet, ajándéktárgyakat, iskolai
eszközöket kaptak a tanulók. Az
Apáczay Kiadó gesztusaként könyveket, munkafüzeteket kapott minden
alsó tagozatos.
Ennek az értékes ajándéknak nagy
jelentõsége lesz a szeptemberi
tanévkezdéskor, hiszen lényegesen
megkönnyíti a nevelõk és a tanulók
munkáját egyaránt. 11 órakor istentisztelet volt a templomban, majd Ádámosy Gábor, Fikker János és Kiss
Zoltán lelkészek kövendi egyházközségi szolgálata emlékére dombormûveket lepleztek le a templom
falán.
Az istentisztelet után a kultúrházban
ebédeltünk. Vidám zeneszó mellett
beszélgettünk az ismerõsökkel. Volt
idõ kiadós kövendi sétára, kicsit több
idõt tölteni a háziakkal, azok szomszédaival.

...ezt biztos, hogy én kaptam...?

Az ott lévõ tavat csónakázó tóvá
alakították úgy, hogy oda is lifttel lehet
lejutni, igaz a hagyományos fa lépcsõket is meghagyták. Körösfõn
megálltunk még a maradék pénzünket
elkölteni.
Ismét Ártándnál hagytuk el Romániát. Kora esti órában érkeztünk
Akaliba. A FÉK abc elõtt Tóth Béla és
csapata finom bóléval, pogácsával
fogadta a hazatérõket.
Kellemes, élményekben gazdag
útunk volt.
Köszönjük, jól éreztük magunkat!
Hudák Józsefné-Nyéki Mihályné
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Szilánkok...
Rettenetes, hogy ebben a faluban az
elmúlt négy év alatt is folyamatosan
ment a gyûlölködés, egymás gyalázása, rágalmazások és hasonlók,
miközben más települések összefognak és elõrejutnak számtalan dologban. Akali meg évrõl-évre inkább viszszafejlõdik.
Miért nem beszélünk errõl nyilvánosan most, a ciklus végén, hogy
még egyszer ne ismétlõdhessék meg
mindez? – mondja felháborodottan X.
Miért nem állsz ki – szóban, vagy
írásban az emberek elé ezzel a kérdéssel? – tudakolom én.
Csak nem képzeled, hogy a nevemet
adom, aztán, ha elindulok, kiderül,
hogy nem jön sem mellettem, sem
mögöttem senki? – hangzik a dühös
válasz.
Hm… Évtizedeken keresztül hiányzott a lehetõség a szabad véleménynyilvánításra. Aztán volt olyan szakasz
az életünkben, amikor nem volt tanácsos kimondani, amit gondolunk. De
most, de ma, tessék mondani, mitõl,
kitõl félünk?
Ideje végre felnõttként, egyenes gerinccel megélni állampolgárságunkat…
*
„Aki többet tud, többel álljon elõ,
Csakis nagyobb csontból adatik több
velõ”

– írja egy helyen legnagyobb költõink
egyike, Sinka István.
Sorai sokszor eszembe jutnak, hiszen napjainkban különbözõ anyagi
helyzetben, eltérõ jövedelmi viszonyok között létezünk itt, Pannóniában,
sõt, szûkebb hazánkban, lakóhelyünkön is.
Bérbõl, fizetésbõl élõk és vállalkozók egyaránt lehetnek szponzorok,
ha támogatni akarnak általuk hasznosnak, értékesnek vélt kezdeményezéseket.
Van, aki évek óta természetesnek
tartja ezt, s rendszeresen, gyakran
külön kérés nélkül is hozzájárul a
közösség támogatandó ügyeihez.
Bizony elõfordul, hogy néha magára
marad e szemléletben, de ez sem tántorítja el attól, hogy mecénása legyen –
mondjuk – a falunak.
Mások alkalmanként támogatnak
különbözõ ügyeket, megint mások
erõs morgolódások közepette (vagy
egyáltalán nem) adnak, ha arra kerül a
sor.
Ha nyugatra tekintünk, látjuk,
hogy az általunk követendõnek tartott
társadalmakban természetes, és természetes módon mûködik mindez, a
közösségi érzés és a szociális
érzékenység jeleként. Ebbe az irányba
tartunk (remélhetõleg) mi is.
Addig is, jó lenne, ha nem baleknak,

Csángó világ
A Balatonakali Erdélyi Kör
Egyesület, Balatonakali Község Önkormányzata, valamint a Balatonakali
Községi Könyvtár június 18-án íróolvasó találkozót rendezett Duma
István András moldvai író, költõvel.
Duma András 1955-ben született a
Bákó megyei Klézsén, ma is ott él,
dolgozik.
„Az iskolát román nyelven végeztem. A magyar nyelvet a szüleimtõl
tanultam, magyarul írni és olvasni
magamtól tanultam meg” – mondja az
író magáról.
Szervezõje a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének, a SzeretKlézse alapítvány létrehozója. 2000-

tõl kétnyelvû lapot is szerkeszt „Mi
magunkról címmel”. Leghíresebb
munkája a Csángó mitológia, korábbi
verseskötete az „Én országom
Moldova”.
A meghívott szerzõ érdekes, az
itteni füleknek sok újdonságot is
magában foglaló elõadást tartott a
csángó világról, majd bemutatta és
dedikálta „Csánglia” címû új verseskötetét.
A találkozót – énekükkel – csángó
gyermekek színesítették.
Képünkön Duma András a kezében
lévõ keptár titkairól magyaráz.

hanem követendõ példának tekintenék
azokat, akik már közülünk is
odaértek…
*
Tavalyi adatok szerint Akali
lakosként több mint 50 gyermek jár
általános iskolába a környezõ településekre.
A középiskolások száma meghaladta a 30-at, a felsõoktatásban pedig 10nél valamivel több fiatal vett, vesz
részt.
Mit tudunk róluk? Érzik-e, érezhetik-e, hogy a falu közössége (az õszi
beiskolázási támogatáson túl is) figyel
rájuk?
Zánkán, az általános iskolai évzárón
például senki sem képviselte Akalit. És
a többi intézményben?
Az egyetemisták, fõiskolások még
„távolabb” kerülnek a falutól, nem
csak fizikai értelemben. Mintha mindez már csakis a családok magánügye
volna.
Az ösztöndíj rendszerrõl évek óta
csak a szó folyik… Igaz, arról is
beszélgetünk, s mostanában egyre
gyakrabban, hogy miért nincsen
Akalinak tanult „kádere” fontos
feladatokra, vagy teszem például vezetõi posztokra.
Lehet, hogy nem is kell olyan
messzire menni a válaszért.
-kir-
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Gyermeknap – 2010
Kora délutántól estig tartottak az
idei gyermeknapi programok a sportpályánál. Az állatbarátok számára 14
órától lehetõség nyílt lovaglásra –
Szabó Szabina és Deák Attila felügyelete mellett.
A felfújható, közösségi tereken
használatos játékokból egy légvár és
egy teáskanna jelentette a kínálatot. A
közelében – nem csak egymással,
hanem a nagy meleggel is küzdve –
„sumo”zók próbálgatták erejüket és
egyensúly érzéküket.
Lufibohóc(lány) segítségével a

Küzdenek a sumo-zók

legkülönbözõbb arcvariációkkal találkozhattunk, bizonyítékául annak, hogy
az arcfestés még mindig igen népszerû.
A színpadon Zsongi bohóc mutatványai arattak sikert.
Zsongi helyet adott a gyerekeknek is
a világot jelentõ deszkákon, produkciója után pedig zsonglõr oktatást tartott egy nagy csapat érdeklõdõ fiatal
számára.
Újdonságként ezen a napon gyermekek részére volt fõzõverseny.
A csapatoknak paprikáskrumplit
kellet készíteni – legjobb tudásuk
szerint. A versenyt „Dr. Szöszyk”
csapat nyerte.
Hagyományaink szerint ez a nap
egyben a májusfa kitáncolás ideje is.
Ehhez persze szükséges az az alap,
amelyet évrõl évre Tóth Béla biztosít;
májusfát állíttat, majd amikor – a népszokás szerint – a fa szerepe lejár, gondoskodik a kidöntésrõl is.
Elõtte azonban szép hagyományként
a májusfa kitáncolása következik. A
Balatonfüred Néptánc Együttes Bácsi
Gabriella vezetésével az utóbbi évek
legszínvonalasabb programját hozta el.
Színpadi mûsorukat követõen pedig,
annak rendje és módja szerint „kitáncolták” a fát.

A fõzõverseny gyõztesei

Kitáncolták a májusfát…

Óvodai híreink

Az óvoda évzáró ünnepélyére június 4-én,
pénteken délután került sor. Elsõként Hajni néni
köszöntötte a megjelent családtagokat, barátokat, majd megkezdõdhetett az ovisok játékos
mûsora.
A kiscsoportosok közösen énekeltekmondókáztak, a nagyobbak felszabadultan vettek részt a közös bemutatóban. A gyerekeket a
nézõközönség soraiból bíztatta Csöpi néni,
akinek a keze alatt cseperedtek fel a ballagó
nagycsoportos óvodások.
Öten búcsúztak: Koncz Ábel, Molnár Fanni,

Navratyil Benedek György, Szabó Márk,
Szalontai Sára. Õk szeptembertõl iskolába járnak, számukra lezárult kisgyermekkoruk talán
legfelhõtlenebb szakasza. Sok élménnyel,
tapasztalattal gazdagodtak, reméljük soha nem
feledik az akali óvodában eltöltött éveket.
Mindezért köszönet illeti a lelkes pedagógusokat, akik a nehézségek ellenére is teljes
odaadással állnak a gyermekek mellé.
A mûsor után kezdõdhetett a kötetlen beszélgetés, az asztalokra Halasi István
élelmezésvezetõ jóvoltából finom sütemények
kerültek. Jólesõ érzés volt látni a legkisebbeket.
Gabót a néhány hetes testvére Imre Barnabás,
Sárit és Somát Kincsõ „kísérte” el a nagy napra.
Szofi kíváncsian szemlélõdött, nemsokára õk is
az ovisok soraiba lépnek.
Az idei kirándulás elsõ állomása a balatonfüredi vasútállomás volt, ahol a gyerekek az Alma együttes koncertjét hallgatták meg, majd a
„Hulladékból termék” kiállítást tekintették meg.

A kirándulás legérdekesebb része a veszprémi állatkert volt, ahol a gyerekek szabadon
szemlélõdtek, megfigyelték az állatok
viselkedését, megismerkedtek szokásaikkal.
A nemrégiben megnyitott kölyökdzsungelben
pedig nagy lelkesedéssel, szabadon játszottak.
Az óvoda nyári napirendje némileg eltér a
megszokottól. A rekkenõ hõségben lehetõség
van a kinti fürdésre, az árnyékos homokozóban
óriásvárak készülnek, délután pedig a pihenésé a
fõszerep.
A nyári szünet augusztus 2–22-ig tart.
Ezután az óvoda újra kitárja kapuit. Addig is
köszönet Csöpi néninek, Hajninak, Mártnak
és Ildinek az egész éves kitartó, szeretetteljes
munkájáért!
Szeptembertõl pedig, kibõvülve a két és fél
évesekkel, kezdõdhet a folytatás!
Konczné Rédling Anikó
SZM
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Szent Iván ünnepén
Balatonakali legszínvonalasabb
rendezvényeinek egyikévé vált a hagyományos Szent Iván ünnep.
Július 19-én délutántól vasárnap
éjjelig tartott a rendezvénysorozat.
Szombaton elõször Blaskovics
László játszott népi hangszereken,
majd a csángó és kárpátaljai gyerekek
mûsora következett a Tájház elõtt
felállított szabadtéri színpadon.
„Vigadj boldog Pannónia...!” címmel ökumenikus dicsõítõ dallamok,
népénekek hangzottak fel a római
katolikus templomban Környei Alice
és zenésztársai (leányai) elõadásában.
Este 9-kor a Daruszegi vasárnap
címû, hajdan Akaliban forgatott filmet
nézhették meg, akik még nem látták,
illetve, akik ismét meg szerették volna
nézni a benne szereplõ akaliakat.
Vasárnap hajnalban elkezdõdött a
kenyérsütés a Tájház kemencéjénél, s
a vigasztalanul szakadó esõ ellenére az
agyagozás, korongozás sem maradt el.
A foglalkozás iránt érdeklõdõ gyermekek Kapás Kriszta vezetésével dolgoztak.
Délután ünnepi külsõségek között
történt az elkészített kenyér megszegése és kóstolása a Tájház elõtt. A
sütés az idén Konczné Rédling Anikó,
Dunáné Czaun Anett, Horváth
Kálmánné és Bakonyi Istvánné
munkája volt.
Egy új könyvnek is örülhettünk.
Most jelent meg Lengyel Ágnes és
Limbacher Gábor munkája „Az Akali
Tájmúzeum látnivalói: Tárgyi és

Kenyérszelés…

szellemi kultúra a Balaton északi
térségében I.” címmel.
Csángó és kárpátaljai gyermekek
mûsora majd a „Tüzes borok bemutatója” (a Barátcsuha borház és a

… és egy sikeres tûzugrás

Krajcz pince közremûködésével) és
borkóstolás következett a Fõtéren.
A szabadtéri színpadon „Tücsöklakodalom” elnevezéssel játék és táncdallamok következtek apróknak,
Környey Alice és zenésztársai –
akikhez Blaskovics László is csatlakozott –, elõadásában. Utána felnõttek
számára hangzott fel a „Szép
muzsikaszó Virágos Szent János
ünnepére” címû mûsor.
Minden tekintetben a nap fénypontjaként este 8 órakor indult el a
Napkerék a Fõtérrõl.
Az állomások közül most a Hóvirág
utca szervezése lett a legemlékezetesebb. Gazdag programmal, vidámsággal, tánccal ünnepelték a kerék
megérkezését, a menetet pedig finom
inni- és ennivalókkal kínálták meg.
Innen a Fék kávéház elé vonultak,
ahol a hagyományos bõségben állt rendelkezésre étel és ital. A Balaton
vizébe görgetett kerék az útvonal vége,
ám a program tovább folytatódott a
parton meggyújtott tábortûznél, ahol a
strandi büfék voltak a vendéglátók.
Akadt most is bõven vállalkozó a
tûz átugrására, majd a moldvai táncosok és zenészek irányításával
kialakult a táncházi hangulat is.
A tervek szerint hétfõn hajnalban,
csónakos napköszöntéssel fejezõdött
volna be a program, de az idõjárás, a
viharos Balaton nem adott módot az
elképzelés megvalósítására.
Reméljük, jövõre sikerül!

Vendégeink voltak
Egyetlen napra érkeztek vendégek
testvértelepülésünkrõl, Balástyáról
július 10-én.
Szombaton délelõtt Kiss József,
alpolgármester, Kordás Nándor,
Csáky József képviselõk, Csányi
József képviselõ és neje, valamint
Csománé Veselka Anikó és kislánya
szálltak ki a kisbuszból a Fék kávéház
elõtt.
Kemendy Miklós polgármester,
Móró Károly alpolgármester, valamint

Kéri Árpád, Molnár Lajos és Sümegi
László képviselõk fogadták õket.
A vendéglõ teraszán folyt a baráti
beszélgetés, többek között arról, hogy
jó lenne a testvértelepülésekrõl bemutatkozó, bemutató táblákat elhelyezni
Balástyán és Akaliban egyaránt.
A hõség – és a Balaton csábítása –
ebéd után kötetlen, fürdési programot
kínált a balástyaiaknak, akiket
(reméljük, ennél nagyobb létszámban)
augusztusban várunk ismét.

Képünkön a vendégek és vendégfogadók láthatók, valamint a „házigazda”, Tóth Béla
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FALUNAP
A szezonnyitó Falunap, ahogy az
már lenni szokott, kikötõi „Évadnyitóval” kezdõdött. A protokollvendégeket, Dr. Horváth Gyulát, a
BAHART ZRT vezérigazgatóját és
Kapócs Ferenc kereskedelmi igazgatót, akiket Kemendy Miklós,
Balatonakali Község polgármestere
fogadta.
A hajózási társaság gesztusaként
kedvezményes áron lehetett sétahajózni a Saturnus vitorláson ezen a
napon.
Majorettfelvonulással helyezõdött át
a program a vízpartról a sportpályához,
ahol tûzoltóbemutató fogadta az érdeklõdõket.
A színpadon a veszprémi majorett
csoport mutatta be táncait.
Délután „Leves a bográcsban” jelszóval kezdett a fõzéshez a versenybe
benevezett 15 csapat.
A zsûri – Domonkos Miklós, a
Veszprém Megyei Gasztronómiai
Társaság elnöke, Varga Ibolya
újságíró, Hervai Katalin (Zánka),
Tiegelman János (Fövenyes).
Végh Endre, a Balatonfüred és
Környéke Borút Egyesület elnöke –
ennyi étel közül választotta ki a legjobbakat.
Az eredmények: I. Akali Öregbikák, II. Béla bácsi nagy bográcsa,
III. Alsõörsi szûz kezek, IV. A Vén
kecske és a gidák (a legjobb tesztért),
OneÁsz (különdíj), Bolondkolbász

A két legerõsebb 2010-ben

Fegyverpróba

Tiszteletbeli akali lakosok és a polgármester

(Simon Tamás mesterszakács különdíja).
Volt közben rendõrségi bemutató és
elkezdõdött a hagyományos „Akali
legerõsebb embere” küzdelem is. Az
eredmények kihirdetésére várakozókat
Blaskovics László tekerõlant játéka
szórakoztatta.
Rendhagyó, de hagyományossá válható színfoltja is volt az eredményhirdetésnek. Anna és Uwe Klaus 26 éve
járnak nyaralni Akaliba, megszakítás
nélkül minden évben megjelennek, s
részt vesznek a fõzõversenyeken is.
„Hûségükért” „Tiszteletbeli Akali
lakos” oklevelet és ajándékot nyújtott
át részükre Kemendy Miklós polgármester.

Az „Erõs ember” versenyt az idén is
Süveges Csaba bonyolította le, s most
is 3 kategóriában folyt a küzdelem.
Sajnos ez az év nem hozott szerencsét
az akaliaknak, a teljesítmények alapján
minden tavaly megnyert kupát más
versenyzõ vihetett haza.
Az eredmények: Nõk: 1. Császár
Erika, 2. Stáhl Anita, 3. Nagy Flóra
Ifi: 1. Kajdi András, 2. Krajcz Dániel
(feladta sérülés miatt).
Férfiak: 1. Magyar László, 2.
Mórocz Adrián, 3. Hosszú Richárd, 4.
Magyar Attila
Este a Hotel Mentol címû musicalt
mutatta be a Tapolcai Musical Színpad
társulata, az utcabál zenéjét pedig a
FÁMA duó szolgáltatta.
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Strandszépségverseny –2010
Meg kellene rendezni az „Akali strand
szépe” versenyt, jót tenne a falu hírnevének,
ha beválik – mondta az év elején Molnár
Lajos. Õ tehát az „ötletgazda”, s felvetése
nyomán megindult a tervezés, néhány hete
pedig az elõkészítõ munka.
Az efféle verseny (persze csak a benevezõk oldaláról!) fõként a tizen- és a huszonéves korosztályt érdekli, az õ lelkesítésük,
mozgósításuk Süveges Csaba feladata lett,
aki fõszervezõként mindent megtett a sikerért. A színpadon zajló vetélkedést Titz Tibor
mûsorvezetése tette igazi „bulivá”, az éjfélig
tartó zenei szórakoztatásról pedig a Rulett
együttes gondoskodott.
Július 16-a, péntek lett a kiválasztott
idõpont, amelyrõl – a hangos és a hagyományos plakátnak és szórólapoknak köszönhetõen – tudtak a környezõ településeken is,
Akali területén pedig a kempingek és a

táborok lakóinak egyaránt jutott bõven információ.
Az érdeklõdés meglepõen élénk volt, a
verseny kezdetére 26 jelentkezési lapot
töltöttek ki az indulni szándékozók.
Versenyen kívül indult 3 tíz éven aluli
„apróság” is, akik ügyes mozgásukkal, rokonszenves megjelenésükkel azonnal elnyerték a
közönség tetszését.
A zsûri, Sárközi Istvánné, Simon Tímea,
Lantai Balázs, Martényi Árpád, Molnár
Lajos, utcai ruhába, majd fürdõruhába
öltözötten (vetkõzötten?) szemlélte meg a
jelölteket.
A legjobbnak bizonyult 9 lánnyal azután
Titz Tibi villáminterjúkat készített, s így megtudhattuk, ki honnan érkezett, mi érdekli, mi
szeretne lenni, és így tovább.
A strandon hatalmas tömeg gyûlt össze a
jó zenére, no meg azért, hogy szurkoljon a

lányoknak. Különösen a táborok lakói biztatták nagy lelkesedéssel társaikat.
Sajnos Akaliból nem akadt vállalkozó
szellemû hölgy, pedig neki lett volna –
valószínûleg – a legeslegerõsebb szurkolótábora.
A szépségkirálynõ, azaz az „Akali strand
szépe” Kolesár-Szundy Kinga lett.
Az elsõ udvarhölgy Tóth-Pál Enikõ, míg
a második udvarhölgy Czikó Enikõ.
Közönség-díjas: Sallay Laura.
A rendezvény támogatói voltak: Jutka
fodrászat (Hóvirág utca), Tóth László (Zánka), Balatonakali Község Önkormányzata,
Simon Tímea, Molnár Lajos, Sárközi
Istvánné, Balogh Tibor, Fincsi büfé, Lángos
büfé.
A tapasztalatokat összegyûjtöttük, számtalan újabb ötletünk van. Jövõre újabb bulik
várnak a mûfaj kedvelõire – ugyanitt!

A zsûri
Fellépésre várva

Elsõ udvarhölgy: Tóth-Pál Enikõ
és második udvarhölgy: Czikó Enikõ

A közönség

A mezõny egy része – elöl a három
„apró”

A négy legsikeresebb versenyzõ

„A közönség kedvence” – Sallay Laura

Kolesár-Szundy Kinga,
a szépségkirálynõ civilben...
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A dobhártyánk védelmében
(Válasz a májusi Akali Hírekben megjelent „Gyermekünk védelmében” címû írásra)
Elõször a stílusról. Tényleg helytelen volt, az utcában, és vannak (rajtunk kívül is), akik hajezért az érintett(ek)tõl elnézést kérünk!
nalban kelnek, korán mennek dolgozni.
A gyerek tényleg nem tehet róla, a szülõknek
Javaslat: A sárkányrepülõk által használt hatalkellett volna gondolni arra, hogy ez a zaj nem arat mas rét, ahol tövig lehet nyomni a gázt, „bõgetni”
majd osztatlan sikert ebben a mi „csendes” kis a motort, ott nem verik vissza a házfalak a hanfalunkban!
got!
Még lenne pár apró megjegyzésünk az üggyel
Végül, de nem utolsósorban: 14 éven aluli
kapcsolatban.
gyerek quaddal, KÖZÚTON nem közlekedhet!
Tény, hogy nem volt késõ, csak délután 6 óra Még segédmotorkerékpár jogosítványa sem
múlt. Ideális (lett volna) az idõpont üldögélésre a lehet, a koránál fogva. Ezt nem mi találtuk ki,
kertben, beszélgetésre, kisbaba szunyókálására szerintünk nézzetek utána, mert lehet, hogy itt
stb…
mégis „beleütköztetek” a törvénybe! (Bár hivatáTalán Ti is megkérdezhettétek volna a tágabb sodnál fogva ezt nálunk jobban kellene tudnod!)
környezetet, mit szólna egy kis május elsejei dob„A KRESZ szabályai határozzák meg, hogy ki
hártya-hasogatáshoz?
és milyen feltételekkel használhat quadot.
Mi minden fordulónál – és egyre hangosabban Amennyiben a meghajtómotor hengerûrtartalma
kértük, hogy hagyjátok abba! Nem hallottátok, az 50 köbcentit nem haladja meg, tervezett
vagy egyszerûen nem akartátok meghallani? Úgy végsebessége nem nagyobb, mint 45 km/h,
tûnik, nem tudtuk túlkiabálni a „kicsit” hangos valamint nem nehezebb, mint 350 kg, akkor a
motort!
segédmotorkerékpárra vonatkozó szabályok az
Szerintünk versenyezhetne (hangerõben) 2–3 irányadóak.
fûnyíró vagy fûkasza egyidejû használatával!
Ha a jármû bármely paramétere ezeket meghaTavaly nyáron 21.30-kor is volt részünk ebben. ladja, akkor már szigorúbb kategóriáról, a
Persze lehet mondani, hogy még nincs akkor motorkerékpárról beszélünk. Ilyen esetekben „A”
csendrendelet!
kategóriás jogosítvány kell a közlekedéshez!”
Mégis, úgy gondoljuk, pont a zaj miatt, hogy
Kisfiatok védelmében ajánljuk a fentieket
tekintettel kell(ene) lenni másokra, példát mutat- szíves figyelmetekbe!
ni a gyereknek szülõként. Többen is lakunk ebben
Bognárné Varga Katalin, Bognár László

Programok júliusban, augusztusban
Július 30-án, pénteken 20 órakor, a strandon.
Kovács Kati koncert.
Augusztus 14. szombat délelõtt: Lecsófõzõ
verseny a sportpályánál.
Augusztus 20. péntek: Ünnepi megemlékezés
Kossuth u. 45. 18 óra. Virágos Akaliért eredményhirdetés, A Veszprém Táncegyüttes
ünnepi mûsora. Tábortûz, tárogatózene

Strand 20 óra. Gergely Robi-koncert Strand
21 óra. Bál Strand 21 óra.
Augusztus 21.szombat:Sebõk Mónika kvintett
Strand 21 óra.
Augusztus 19–27: Gasztronómiai Hét II.
Augusztus 28. szombat: Szüreti felvonulás,
fõzõverseny, utcabál.
(Nincs még végleges helyszín).

A Mozaik Art Galéria az idei szezonban is várja a képzõmûvészet iránt
érdeklõdõket. A Vasút tér 4. szám alatti kiállítóteremben, augusztus 20-ig minden
nap 17–21 óráig tekinthetik meg az érdeklõdõk Blaskovics Attila alkotásait.
Az idei kiállítás fõként a lovas és vadász témákat kedvelõk számára tartogat
kellemes meglepetéseket. A tárlat megtekintése ingyenes. Tekintse meg Ön is
a közel 50 alkotásból álló anyagot! Információ: Koncz Imre 06-30/9464-673

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus szentmise: 2010. július 3-tól szeptember 19-ig, a templom búcsújáig, minden szombaton
19 órai és minden vasárnap 11.15 órai kezdettel
Evangélikus istentisztelet: minden II. és IV. vasárnap 14.00-kor
Református istentisztelet: minden III. vasárnap 15.30-kor

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–15,30,
szerda: 8–15,30, péntek: 8–13,00.
TELEPÜLÉSÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGEI
Bóday Gyula: +36-70/200-4422
Hosszú László: +36-70/200-4637
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
Pántlika u. 26.
Hétfõ: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Kedd: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Szerda: 12.00–18.00
Csütörtök: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Péntek: 7.30–10.30, 12.00–17.00
Szombat: 8.00–12.00
RENDÕRSÉG
A rendõrség megbízottja minden hónap
harmadik csütörtöki napján
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3.
alatti KMB irodában.
Körzeti megbízott: Bódis István
rendõr fõtörzsõrmester.
T.: +36-30-650-7169
VÍZIRENDÉSZETI RENDÕRÖRS
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
ABC:
hétfõ–péntek: 06,30–19,00,
szombat: 06,30–18,00,
vasárnap: 06,30–14,00.
ÉTTEREM:
8–22

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

