
Február hónap elsõ felében
fõként a 71-es számú fõútra ter-
vezett forgalomlassító és gyalogos
átkelõ kapcsán beadott pályázat
megírásával teltek a hivatali na-
pok. A beruházás a tervek szerint
egy forgalomlassító szigetet, (a
település keleti határánál) egy
kijelölt gyalogos átkelõhelyet a
Pacsirta utca és a 71-es keresz-
tezõdésében, valamint egy felvil-
lanó sebességkorlátra figyelmez-
tetõ táblát (Akali Zánka felõli
bevezetõ szakaszán) foglalna
magába. Amennyiben megnyer-
nénk a pályázati támogatást, akkor
a kb. 8,5 M Forintos beruházást
90%-ban támogatná az állam. 

Zánka és Balatonakali önkor-
mányzata között, a közös fenn-
tartású iskola finanszírozásából
adódóan, sok éve húzódó prob-
lémát sikerült megoldani. A
februári Intézményi Tanácsi ülé-
sen a zánkai polgármesterrel
megállapodtam, hogy az általuk
idáig önkormányzatunk tartozá-
saként nyilvántartott összeg
kifizetésétõl eltekintenek. Ennek

fejében biztosítottam arról, hogy
Balatonakali továbbra is tagja
kíván maradni az Intézményi
Társulásnak. Önkormányzatunk
mindaddig vállalja a ráesõ részt,
amíg nem emelik drasztikusan a
tanulóink után fizetendõ, norma-
tíván felüli térítési díjat.

A települési munkanélküliek
foglalkoztatásával kapcsolatban,
március elején a Probio Zrt.
egyeztetésre hívta a környékbeli
önkormányzatokat. Az elõzõ két
évhez képest, sokkal kedvezõbb
feltételeket sikerült kiharcolnunk.
Az idei évben 10 munkavállalót
tudunk foglalkoztatni, várhatóan
április elejétõl december végéig, 8
órás munkaidõben. További két
helyi munkavállalót sikerült az
önkormányzatnál alkalmazni.
Mivel õk csökkent munkaké-
pességûek, ezért az állam szinte
teljesen téríti a munkabérüket,
valamint a járulékaikat. Így az
önkormányzat számára az õ napi 6
órás foglalkoztatásuk, nagyon
elõnyös. Az elõbbieken felül az
önkormányzat állami támogatást
kapott két 8 órás és egy 6 órás

munkavállaló foglalkoztatására,
amit szintén kihasználunk. Külön
örömömre szolgál, hogy a strandi
vizesblokkok takarítását az idei
évben, helyi munkaerõ alkalma-
zásával sikerül megoldani. A nyári
szezonban lehetõségünk lesz
olyan BPJ-ben részesülõ álláske-
resõket alkalmazni 4 órás foglal-
koztatásban, akik vállalják a max.
4 havi munkát. Ez iménti lehe-
tõség szintén nagymértékû állami
támogatással valósul meg. 

Székely Miklós unitárius lelkész
meghívásának eleget téve, a kép-
viselõ-testület teljes létszámában
Kövendre látogatott. Velünk tartott
Tóth Béla, dr. Szabó Sándor
jegyzõ, Tilesch Attila, az Akali Tv
munkatársa. Szeretetteljes baráti
fogadásban volt részünk, színes
programokon vehettünk részt. A
helyiek igazán figyelmes vendég-
látóknak bizonyultak, sokunknak
életre szóló élményt szereztek.
Reméljük augusztusi látogatásuk
alkalmával Balatonakali viszo-
nozni tudja az Erdélyben kapott
élményeket.

Koncz Imre

Az elmúlt két hónapról

Testvér települési látogatásunk so-
rán megismerkedtünk Palfi Melin-
dával, a kövendi és várfalvai gyerekek
angoltanárnõjével. 

A román állam az angol nyelv
tanításához kizárólag román nyelvû
szótárt biztosít az erdélyi kisdiákok-

nak. Az angol nyelv elsajátításához
azonban elengedhetetlen volna, hogy a
gyerekeknek legalább páronként le-
gyen angol–magyar, magyar–angol
szótáruk. 

Aki mellõzni tudja régebbi,
használaton kívüli szótárát és felaján-

laná számukra, nagyban hozzájárulna
nyelvi fejlõdésükhöz. 

Segítõ felajánlásaikat elõre is kö-
szönöm! 

(A szótárak leadhatók a polgármes-
teri hivatalban.) 

Koncz Imre

Segítsük közösen a kövendi iskolát!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ
TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük Balatonakali település
lakóit és üdülõtulajdonosait, hogy a
PROBIO ZRt. LOMTALANÍTÁST

SZERVEZ 2011. május 23-án, hétfõn.
A lomtalanítás problémamentes,

minél gyorsabb és tisztább lebonyo-
lításának érdekében szükségünk van az
Önök segítségére, ezért kérjük, hogy
az összegyûjtött lim-lomot 2011.
május 23-án reggel 7 óráig helyezzék
ki a megfelelõ helyre. Kérjük továbbá,
hogy a kihelyezett lim-lom hul-

ladékot, ahol lehetséges szelektáltan,

anyagfajtánként helyezzék ki, mert
ennek révén nagymértékben segíthetik
munkánkat. A hatékonyabb helyki-
használás érdekében a bútorokat szét-

szerelve szíveskedjenek kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomta-

lanításkor kommunális hulladékot,

építésbõl, bontásból származó

anyagot (ajtó, ablak, szigetelõanyag,

stb.), törmeléket, hulladékká vált

gumiabroncsot, kerti, valamint zöld-

hulladékot, akkumulátort és gyógy-

szereket, festékes és olajos flako-

nokat. 

Elektronikai hulladék gyûjtése

elkülönítetten történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká
vált gyógyszereket a gyógyszertárak-
ban, a hulladékká vált gumiabron-
csokat a gyártónál, kereskedõnél van
lehetõség leadni.

2011. évben Társaságunk külön
elektronikai hulladékgyûjtési akciót

is szervez az önkormányzat által

kijelölt helyszínen.

Az elektronikai hulladékokat (tv,
hûtõszekrény, mosógép, kisháztartási
gépek, számítógép, villanymotor,

bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre
kérjük szállítani a következõ idõpon-
tig: 

Elektronikai hulladékgyûjtés

helyszíne: Balatonakali, Kossuth u.

43. (fizikai udvar).

Elektronikai hulladék kihelye-

zésének idõpontja: május 16–22

(hétfõ–vasárnap) naponta 9–12

óráig.

A hulladék elszállítását költ-
ségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre.
A lomtalanítás napján az esetleges
észrevételeiket, bejelentéseiket a
87/342-633-as telefonszámon tehetik
meg.

Tevékenységünkkel segítsük elõ
környezetünk védelmét, és tegyünk
meg mindent környezetünk tisztasá-
gáért!

PROBIO ZRt.
Somogyi László vezérigazgató

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
Tegyünk együtt útjaink tisz-

taságáért! Csatlakozzanak országos
szemétszedési akciónkhoz, amelyet
2011. április 21-én, csütörtökön, a
Föld napja alkalmából országosan ren-
dez meg a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
hetedik alkalommal szervez országos
szemétszedési akciókat az általa
üzemeltetett 30 ezer kilométeres köz-
úthálózat és környezetének megtisz-
títására. 

A rendezvény az elmúlt három
évben az ország legtöbb önkéntesét
megmozgató környezetvédelmi moz-
galmává nõtte ki magát.

„A szemétszedési akcióink célja,

hogy a fiatalabb generációnak is ter-
mészetessé váljon a környezet
megóvása. 

Az akció megszervezésével a tár-
saság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy
az a több ezer – többségében –
fiatalember, akik részt vesznek a
szemétgyûjtésben, késõbb jobban
odafigyeljenek szûkebb és tágabb
környezetük megóvására. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja
az egyénileg és csoportosan jelent-
kezõket, számítunk az önkormányza-
tok, civil szervezetek, iskolák és baráti
társaságok csatlakozására is.” – mond-
ta Kovács Ákos, a társaság vezérigaz-
gatója.

Önkormányzatunk idén is csatlako-
zott az eseményhez, helyi vonatkozás-
ban az alábbiak szerint zajlanak majd a
nap eseményei:

7,30-kor találkozó, gyülekezõ a pol-
gármesteri hivatalnál. Rövid
megbeszélés, technikai eszközök
kiosztása után indul a szemétszedõ
akció. A közútkezelõ fõszervezõként,
az esemény gazdájaként minden csat-
lakozó számára térítés nélkül biztosít
kesztyût és láthatósági mellényt,
valamint gondoskodik az összegyûjtött
hulladék maradéktalan elszállításáról
is. A szemétszedést követõen egy kis
közös pihenõre, ebédre várjuk a
résztvevõket. 

Kérjük kedves olvasóinkat, iskolá-
saink szüleit, gondolkodjanak el – már
most – a nyári szünet közös, kellemes
eltöltésén. 

Önkormányzatunk felismerve a
problémát, miszerint sokan élünk a
„szezonból”, dolgozunk, és gyer-

mekeinket kényszerûségbõl ez idõre
magára hagyjuk, tábort szervez. Idén
próbaként 3-szor egy hét (hétfõtõl pén-
tekig) tartó napközis tábort kívánunk
biztosítani, csekély térítés – étkezés
díja mindenképpen – ellenében.
Lehetséges témák: sport, túra, tánc-

dráma, fafaragás, horgászat, mese-rajz,
közösségfejlesztés stb. 

Akit érdekelne konkrétan egy-egy
hét, de akár mindhárom hét tábora,
jelezze Ihász Csillánál. Elérhetõségei:
06-30-226-83-46, program@balaton-
akali.hu.

Nyári napközis tábor
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2011. január végén a Balatonakali
Forraltbor Fõzõverseny és Fánkbál
során találkozott az új képviselõ-
testület testvérfalunk, Kövend képvi-
selõivel: Kanyaró Pál polgármester
úrral és feleségével Katalin asz-
szonnyal, valamint Székely Miklós
unitárius tiszteletessel és feleségével,
Ilona asszonnyal. Egy közös ebéd
alkalmával ismerkedtünk meg a két
falu, valamint a faluk közötti kapcsolat
történetével. 

Másnap a kastélyhoz kirándultunk
közösen, este a vacsora során hív-
ták meg a képviselõ-testületet Kö-
vendre, a március 12-i nõnapi elõadás-
ra és bálra.

Március 11-én, péntek hajnalban
indultunk. A testületi tagok mellé csat-
lakozott dr. Szabó Sándor jegyzõ,
Tilesch Attila az Akali TV munkatársa,
valamint Tóth Béla, aki egész útunk
során kalauzolt bennünket. 

A magyarországi pihenõk és a
határátlépés után Erdélyben az elsõ
pihenõt a Királyhágó tetején tartottuk,
ahol elõször tárult szemünk elé Erdély
– méltán híres – természeti szépsége.
Aztán folytattuk útunkat az erdõkkel,
kõbányákkal, kis falvakkal szegé-
lyezett kanyargós kis utakon. Késõ
délután értünk Kövendre, ahol elsõ
útunk a paplakba vezetett, ahol a
tiszteletes úr és felesége már várt min-
ket. 

Kötetlen beszélgetés után mindenki
a fogadó családok házai felé indult,
hogy rövid megismerkedés után, velük
közösen, visszainduljunk az imaházba,
ahol a helyi asszonykör vacsorával
várt minket. Itt találkoztunk Várfalva
(7 falunak van közös polgármestere és
hivatala, ami Várfalván, az egyik
szomszédos faluban található) testvér-
falujának Farmos képviselõivel. A
közös vacsora során beszélgetõ és
daloló kis csoportok alakultak, ami
mellé prímás, hegedûs és nagybõgõs
kíséretet is kaptak, falubeli zenészek
csatlakozásával, velük húzta Kanyaró
Pál polgármester úr is. 

A vacsora – a jó hangulatnak
köszönhetõen – a hajnali órákig foly-
tatódott. Itt meghívást kaptunk szom-

bat délelõttre, amikor is Kövend és
Szentmihályfalva focicsapata mérkõ-
zött meg egymással és a mi kis csa-
patunkat is szerették volna a pályán
látni. Színvonalas mérkõzésüket látván
visszaléptünk és megegyeztünk egy
papíron lejátszott gyõzelemben Bala-
tonakali javára. Ebéd elõtt kihasznál-
tuk az idõt és kirándultunk pár órát a
Tordai-hasadéknál. 

Bár tavaszi idõ volt, a hasadék
fákkal és sziklafalakkal árnyékolt
részein még hó és jég borította a
hidakat és ösvényeket, emiatt még
bátrabb társaink sem jutottak messzire. 

Felmásztunk viszont egy magaslat-
ra, ahonnan gyönyörû kilátás volt a
hasadékra. Ebédre visszaautóztunk
Kövendre, ahol a falu asszonyai ismét
finom ebéddel vártak minket. A délutá-
nunk szabad volt, mert az asszonykör
tagjai és segítõi szorgosan készülõdtek
az esti elõadásra és bálra. A délutánt
Torockó faluban töltöttük, ahol a me-
leg, csendes, tavaszi idõben végigsé-
táltuk a falut, ahol megcsodáltuk a
hagyományos épületeket, építészeti
stílust õrzõ kis utcácskákat és házait. A
falu felett emelkedõ hegyoldal mesés
képét sokáig nem lehet elfelejteni.

Este igyekeztünk vissza Kövendre,
mert az elõadás elõtt még vacsorával
vártak minket, ahonnan az elõadásra

sétáltunk át a kultúrházba, ahol a falu
apraja-nagyja gyülekezett. Az utolsó
érkezõnek csak az ajtóban jutott hely. 

És elkezdõdött az elõadás: a köszön-
tõk után adták elõ vidám, humoros
színdarabjaikat az asszonyok.
Mindegyiket színészeket megszé-
gyenítõ módon, hibátlanul adták elõ, a
díszletek és jelmezek tökéletesek
voltak. Meglepetéssel is készültek:
cigánytánccal, amelyben a képviselõ
urak is megforgathatták a lányokat-
asszonyokat, balett paródiával és a
végén a sikert megkoronázó kánkánnal
– vissza is tapsoltuk õket. Színvonalas
elõadásukat az Akali TV-ben is láthat-
(ták)ják. Ezután adták át falunk férfi
képviselõi az asszonyoknak Tóth Béla
által felajánlott nõnapi ajándékait, nem
kis meglepetést okozva ezzel, de a
gyerekek sem maradtak ki, mindenki
egy-két nyalókával lett gazdagabb.

Rövid székpakolás és rendezkedés
után kezdõdött a bál, ahol Várfalva
testvérfalujának együttese játszott,
egészen a hajnali órákig. Fergeteges
hangulat, pörgõ táncok, vidám társaság
jellemezte az összejövetelt. Eközben
az imaházban pótvacsorát, és minden-
féle finomságot szolgáltak fel, itt az
elõzõ este megismert zenészek húzták
a nótákat hajnalig. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Testvértelepülésünkre látogattunk
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(Folytatás a 3. oldalról)
Vasárnap délelõtt pihentünk, majd

részt vettünk az istentiszteleten, ahol
Székely Miklós tiszteletes úr által
vezetett szertartás után elhelyeztük
koszorúnkat a 1848–49-es szabad-
ságharc emlékére.

A fáradhatatlan asszonykör ebéddel
várt minket, ezután a délutánt ismét
kirándulással töltöttük. A Tordai
sóbányába látogattunk el. 

Felejthetetlen élmény, amikor
elõször lenézhettünk a több tíz méteres
mélységbe, ahová végül lifttel men-
tünk le. Lent óriáskerék, ping-pong
terem, mini-golf, csónakázótó várt
minket, de az idõ rövidsége miatt csak
sétáltunk egyet és kipróbáltuk a pihenõ
padokat. Felfelé a csapat egy része
lépcsõn indult felfelé, de pár szint után
inkább liftbe szállt. A kellemes tavaszi

idõt kihasználva sétáltunk, Torda
városközpontjában megnéztük a helyi
érdekességeket. Estefelé visszaindul-
tunk a vendéglátó családokhoz, mert
mindenki családi körben vacsorázott,
utána velük közösen találkoztunk
ismét a tiszteletes úrral és pol-
gármester úrral az imaházban. Itt adtuk
át ajándékainkat és mindkét fél
megerõsítette, hogy mindent megtesz
majd a jövõben, hogy a jelenlegi
baráti-testvéri viszony fennmaradjon a
két falu között. 

Átadtuk jelképes meghívónkat a
falu képviselõinek, hogy augusztus
végén szeretettel várjuk a falubelieket
a nyárbúcsúztató rendezvényünk al-
kalmával.

Hétfõ reggel búcsúztunk a falutól,
vendéglátóinktól, Erdélytõl. 

Hazafelé megálltunk Kolozsváron,

egy rövid séta során megnéztük a
Szent Mihály templomot, Mátyás ki-
rály lovas szobrát és szülõházát. 

Utolsó erdélyi megállónk Kõrösfõn
volt, ahol a helyi népmûvészeti ter-
mékekbõl lehetett vásárolgatni.
Hosszú utazás végén érkeztünk haza
Akaliba.

E pár nap alatt Erdélynek csak egy
kis részét láthattuk, de az ott élõ
emberek méltán híresek vendégszere-
tetükrõl és vendéglátásukról. A köven-
di asszonyok-emberek is fáradhatatla-
nul, szívélyesen gondoskodtak rólunk,
amit ez úton is köszönünk: a vendég-
látó családok tagjainak, a minden
finomságot megfõzõ-sütõ asszonyok-
nak, a poharakat mindig újratöltõ End-
rének és Pálnak, a közösséget össze-
tartó tiszteletes úrnak, polgármester
úrnak és feleségeiknek.

Horváth Anett

Február 14-én elfogadta meghívá-
sunkat Balla György doktor úr.

Tiszteletben álló orvosunk mesélt
tagjainknak, hogyan és miért lett
orvos. Háziorvos apukájától már gyer-
mekkorban megszerette a gyógyítás
mesterségét. Ott téblábolt a ren-
delõben, és ha tudott a kezek, lábak
kötözésében is segített. Magyarország
több nagyvárosában is dolgozott, mire
elkerült Balatonakaliba. Józsa Tivadar
doktor urat váltotta. Nagyon megsze-
rette Akalit. Családjával, Évikével, két
nagy lányával jól érzik magukat a
községben.

A beszélgetés során szóba került a
jelenlegi orvosi fizetés, a fiatal végzõ
orvosok anyagi helyzete, a nagy számú
kivándorlás. Bár megoldást nem talál-
tunk, de örültünk, hogy doktor urat egy
másik oldaláról ismerhettük meg.
Most nem tagjaink panaszkodtak, most
az orvos mondta el mi foglalkoztatja,
mi bántja.

Február 21-i klubfoglalkozásunkon
köszöntöttük Hudák Józsefné, Évát,
tagunkat, abból az alkalomból, hogy a
KULTÚRA LOVAGJA lett.

50 év pedagógusi, a faluban végzett
helytörténeti, a településen folytatott
közmûvelõdési munkájáért kapta meg
2011.január 22-én a kitüntetést. Varga
Imréné, Irénke, Bródy János Légy hû
önmagadhoz c. versét mondta el.
Simonné Bartók Lujza saját készítésû
ajándékkal lepte meg a meghatott
kitüntetettet. A díszes keretezésbe
foglalt képet, mely a kitüntetés
eseményének egy pillanatát örökítette
meg mindenki aláírta. Éva finom
süteménnyel hálálta meg a köszöntést.

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁD, ÉVA!

Március 7-én a klub férfi tagjai lep-
ték meg a hölgyeket. József 1–1 szál
tulipánt adott, Dezsõ köszöntõt mon-
dott, Gyula pezsgõt hozott és hosszú

életet kívántak a „lányoknak”. Nél-
kületek élni nem érdemes – mondták.
Sokáig így legyen.

A következõ klubestre a helyi
körzeti megbízott jött el. A bûn-
megelõzésrõl volt szó. A nyugdíjasok,
egyedülállók sokszor válnak bûnözõk
áldozataivá. Példákkal színesített elõ-
adásában felhívta a figyelmet bizonyos
esetekre:

– Soha ne engedjünk be ismeretlent
a lakásba, ne adjunk pénzt adomány-
gyüjtõknek, ajtónyitás elõtt gyõzöd-
jünk meg róla, hogy ki akar bejutni,
valóban víz, villany leolvasó?

– Ne tartsunk otthon nagyobb
pénzösszeget, ha idegen, gyanúsnak
vélt autót látunk, jelentsük a helyi
körzeti megbízottnak.

Vagyis, vigyázzunk magunkra,
értékeinkre és figyeljünk egymásra is.

Hegedûs Dezsõné

Levendula-hírcsokor

Óvodai beíratások

A balatonakali Napköziotthonos
Óvoda beíratást szervez azoknak a
gyermekeknek, akik 2012. május 31-ig

betöltik a harmadik életévüket, illetve
két és fél évesek, szobatiszták.

Beíratás helye: Napköziotthonos
Óvoda, Balatonakali, Hóvirág u. 21.

Beíratás ideje: 2011. áprillis 11.
délelõtt 10–11., 2011. április 12.

délelõtt 10–11., 2011. április 13. du.
13–14.

Szükséges okmányok: személyi iga-
zolvány, lakcímkártya, gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonata.
Sárándiné Németh Hajnalka óvodavezetõ
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A múlt évben bejegyzett Akali Borút
Egyesület a február végi gazdafórum
után új szakmai rendezvénnyel jelent-
kezett.

Mint ismeretes a Balaton-felvidéki
tájnak – és különösen Balatonakalinak
– a szõlõ mellett másik jellegzetes
növénye a mandula.

Évek óta megszokott, hogy a mandu-
lafák virágzásakor még fokozottabb az
érdeklõdés településünk iránt. Ezért is
választotta a borút egyesület vezetõsége
március végét, tagjai bemutatására egy
háromnapos rendezvény keretében.

Ezúttal a FÉK Étterem elegáns
pincéjére esett a választás, ahol mint-
egy 40–50 érdeklõdõ gyûlt össze a
borünnep megnyitójára március 25-én.
Amíg a hallgatóságot Koncz Imre pol-
gármester köszöntötte, a teraszon már
elkészült az a termékasztal, melyre
palackozott borral rendelkezõ tagjai
állították ki kínálatukat.

Polgármester úr üdvözlõ szavai után
Nagy Imre, a borút egyesület elnöke –
egyben a helyi hegyközség vezetõje –
foglalta össze a rendezvény céljait.
Hagyományteremtõ szándékkal indítot-
ták el – az önkormányzat elvi támo-
gatásával – az akali bor ünnepét, ami
egyben a történelmi pincék és tulaj-
donosaik bemutatkozását is célozza. 

Ezek a pincék a XVIII–XIX. század-
ban épültek és egyik-másik mûem-
lékvédelem alatt is áll. Így a nyitott
pincék napja alcímet viselõ rendezvény
kitûnõ alkalom arra, hogy a népi
építészet iránt érdeklõdõ – és borked-
velõ – nagyközönség megismerje
azokat. 

Az akali gazdák már régóta felis-
merték, hogy a rendkívül magas mész-
tartalmú talajokon a mandula jól érzi
magát. Itt korábban kutatóintézet is
kísérletezett helyi fajták elõállításával.
Hasznos lenne ezt az úttörõ munkát
folytatni és akár helyi védelemben
részesíteni a történelmi mandulaül-
tetvényeket, és az itt honos fajtákat. Ezt
már Pálmüller József a borút egyesület
alelnöke fûzte csokorba, bemutatva
azokat a saját pincéjénél termett man-
dulafajtákat, amelyek 120 éves fáján és

az utat szegélyezõ fasoron termettek.
Ezt követõen a mandulatermesztés
lehetõségeirõl, gyakorlati fortélyairól
szólt Gyõrffy Szabolcs megyei fõker-
tész, valamint Isó László mezõgazdasá-
gi vállalkozó. 

Felhívták a figyelmet a mandulafák
növényvédelmi problémáira, és a fajta
megválasztásának fontosságára.

Személyes tapasztalatairól számolt
be Ordódy Józsefné – a település koráb-
bi polgármestere is – aki fiatal házas-
ként férjével csemetefák elõállításával
foglalkozott.

Mielõtt a mandulából készített ételek
kóstolójára került volna sor, Dr.
Limbacher Gábor a Veszprém Megyei
Múzeumi Igazgatóság vezetõje idézte
meg március 25-ét – Gyümölcsoltó
Boldogasszony napját – és a Húsvét
közötti idõszakot a történelmi idõkbõl.
A „Jeles Napok” közé sorolt ünne-
pekrõl sok népi szokás elevenedett fel,
melyet áhítattal néztünk és hallgattunk
a zsúfolt teremben.

S az igazi meglepetés ezután
következett, hiszen senki nem sejthette,
hogy a helyi asszonyok mennyi min-
dent sütöttek és kínálnak a hallgatóság-
nak – ezúttal mandulából. 

Volt itt mandulás kifli, grillázs,
mézes-mandulás puszedli, mandulával
töltött kifli kelt tésztából, valamint mar-
cipánból készült mandulavirágok, s a
mindig jólesõ borkorcsolya, a pirított
sós mandula.

A sok finomság után már mindenki
vágyott néhány korty borra is. A
palackos kínálatot Tóth Béla az étterem
tulajdonosa állította csatasorba egy
kínáló pulton a teraszon.

A borút egyesület és a környék tíz
termelõje hozta el palackozott borát

erre az alkalomra. Ezenkívül a délelõtt
lezajlott borverseny borait is meg
lehetett kóstolni ezen a derûs, tavaszt
ígérõ délutánon. 

Ezen az eseményen már több
„elõadó” is volt, – igaz nem mikrofon-
ba beszéltek és nem is tudományos
igénnyel. Kisebb társaságok alakultak,
majd vegyültek el a forgatagban, kós-
tolgatva és értékelve a múlt évi termést.

Másnap már a gazdáknál folytatódott
a kóstoló az Akali határában található
Fenye-, és Les-hegyi pincékben. 

Szombaton még kegyes volt a bor-
turistákhoz az idõ, így gyalogosan és
kerékpárral folyamatosan érkeztek a
nyitva tartó pincékhez. Ez alkalommal
mindenki térítésmentesen kóstolhatott,
hiszen ez a rendezvény a pincék bemu-
tatását, reklámozását is célozta. No meg
a borút egyesület elõzetesen pályázatot
nyújtott be az Agrármarketing Cent-
rumhoz, némi támogatásért.

Reméljük a rendezvény elérte
kitûzött célját.

A mintegy 2–300 érdeklõdõ elviszi a
hírét az akali bornak és az akali
vendégszeretõ gazdáknak szerte az
országban.

A borút egyesület pedig már készül a
következõ rendezvényükre: az Akali
fröccsfesztiválra.

Ezt május végére tervezik, s szlogen-
jük is van már: „Az akali fröccs párat-
lanul finom! 3…5…7…”.

Megkóstoljuk!
Müller István

Borút egyesületünk április 30-án
közgyûlést tart Balatonakaliban a pol-
gármesteri hivatal tanácstermében.

A közgyûlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló jelentés az egyesület

2010. évi mûködésérõl.
2. Közhasznúsági jelentés, mér-

legbeszámoló.
3. Felügyelõ-bizottság jelentése az

egyesület 2010. évi tevékenységérõl.
4. Az egyesület 2011. évi rendezvény

terve.
5. Új tagok felvétele.
6. Vegyes ügyek.

BORÚT

„Az akali bor napja mandulavirágzáskor”



6 – 2011. ÁPRILIS IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A hagyományoknak megfelelõen,
mégis kicsit másképp zajlott az idei
farsang az iskolában. Végre nem kel-
lett az iskola épületét elhagyni, az új
tornaterem adta lehetõséget kihasznál-
va helyben mulathattak a gyerekek, s a
szép számmal összegyûlt vendégsereg.
Az esemény ünnepélyességét a gyö-
nyörû nyitótánc biztosította, ebben az
évben is bizonyítva a fiatalok szor-
galmát, és tehetségét. A betanítást most

is Kruczler Ágnesnek köszönhetjük, s
bizonyára a szülõk is sok segítséggel
járultak hozzá a sikerhez. Beöltözõk-
ben most sem volt hiány, s egyre
inkább teret hódít a csoportos jel-
mezválasztás, ily módon is össze-
kovácsolva az osztályközösséget.
Ennek jutalmazása most sem maradt
el, a szülõi munkaközösség idén is
gondoskodott a díjakról. Nekik
köszönhetõ a Büfé, és a Zsákbamacska

összeállítása is. A tornaterem díszíté-
sébe a gyerekek is besegítettek, ezt az
új kihívást is gond nélkül vette a már
összeszokott csapat. Bene Kinga
(Diána) konferálása mellett nagyon
vidám délutánt tölthettünk el, melyet
színessé tett a Rockysok mozgalmas
elõadása.

Jövõre megint vár mindenkit a
Bozzays Farsang!

Kovács Ágnes

AZ ISKOLAPADBÓL

Farsang a Bozzayban

Tanulói laptopok a tihanyi
iskolában – diákszemmel

Nagyon tetszik a laptop, mert így könnyebben, izgal-
masabban tanulunk. Jó, hogy a mai kor igényeinek megfelelõ
eszközöket kaptunk. (Bakos Dorottya)

Én azt gondolom, hogy sokkal jobbak vele az órák.
Érdekesebb a matek vagy az informatika. Nekem tetszik,
mert nagyon praktikus dolog. (Lakner Viktor)

Szerintem színesebbé teszi az órákat. Nagyon tetszik.
Örülök, hogy kaptunk ilyen eszközöket. (Tóth Kata)

Szerintem jó, hogy a diákoknak van saját laptopjuk, mert
így mindenki a maga tempójában haladhat feladatmegoldás-
nál. Ez nem mindennapi dolog. Úgy gondolom, mindenki
szereti, és alig várja a következõ alkalmat, amikor
használjuk. (Horváth Bianka)

Abban is hasznosak, hogy ha valaki még nem tudja kezel-
ni, hamar hozzászokik és megszereti, így a tanárok nem csak
a tanulásban, hanem az eszközök használatában is segítenek.
A vizuális típusúaknak sokat segít. (Teleki Fruzsina)

Segítségükkel jobban megértjük az anyagot. Nekem
például sokat segítenek a videók. Köszönöm! (Csizmazia
Flóra)

Nagyon tetszik és könnyû használni. Ha valamire a tanár
azt mondja, hogy „Nézz utána az interneten!”, akkor már
órán is rákereshetünk. (Cserni Viktória)

Szerintem erre a kis „netbokra” tényleg igaz a mondás,
hogy „kicsi a bors, de erõs”. (Petõ Zsófi)

Azért jó, mert nem kell a számítástechnika terembe menni
a használatakor. (Gulyás Donát)

Jó, hogy bármilyen órán használhatjuk, és ráadásul 
könnyen elfér a padon. A legújabb szoftverekkel telepítették
és internetezni is lehet vele. (Heilig András)

Én is szeretnék egy ilyent! (Tóth Gábor)
Kicsi, okos és szép. Bár örülnék, ha nem kék lenne.

(Siklósi Anna)
Azért jobb a tanulói laptop, mert így korszerûbb az

oktatás. Jó térlátás fejlesztésére, új ismeretek szerzésére és
sok oktatóanyag van az interneten. (Varró Bálint)

Könnyebb vele kompetenciamérésre készülni. El tudnám
képzelni, hogy minden órán használjuk. (Csizmazia Mátyás)

Köszönjük, hogy van ilyen! (Bölcs Rebeka)
Gulyásné Hegedûs Nóra

„Nagy Vagy” 
Hajrá Zánka! Hajrá Bozzay!

Minden más iskolai sikert elhomályosított a budaörsi
diadalunk, talán azért is, mert a sok szép egyéni teljesítmény mel-
lett ki vagyunk éhezve a közösségi összefogás erejét felmutató
sikerekre!

Évek óta foglalkoztatott a gondolat – a szervezõkkel már három
éve kapcsolatban voltam –, hogy egy alkalmas pillanatban bene-
vezzem iskolánkat erre az országos publicitást biztosító,
közösségünket megerõsítõ rendezvényre. A TV2 által rendezett
„Nagy vagy!” országos családi-iskolai sport-ügyességi
versenyen azonban csak felkészülten illik megjelenni, annál is
inkább, mert a csapatoknak földön-vízen-levegõben bizonyítaniuk
kell! Sajnos tornaterem hiányában mind ez ideig nem voltak meg
a felkészülés feltételei, 2010-ben azonban nagyot fordult a kocka,
tornatermet avattunk!

Így hát az elsõ adandó alkalommal beneveztünk a nemes meg-
mérettetésre, amelyet – már most is elmondhatjuk – nem bántunk
meg! Iskolánk nagyon szerethetõ, kitûnõ csapata – száz torok
buzdításától kísérve – 2011. március 5-én, szombaton a vadonatúj
budaörsi sport-komplexumban diadalt aratott és a 2. csoport
gyõzteseként bejutott a május 8-án rendezendõ elõdöntõbe!

A szülõk részérõl Takács András (csapatkapitány), Bárány
Gyuláné Ágnes, Kelemen Kriszián, Lakosiné Mészáros Judit,
tanulóink részérõl Bárány Fanni (4. oszt.), Bor Dávid (8. oszt.),
Gaál Levente (5. oszt.), Lakosi Lívia (8. oszt.), Mihalkó
Johanna (7. oszt.) alkották a Vincze Ottó országos ismertségû,
volt válogatott labdarúgóval kiegészült 10 fõs csapatot. Vincze
Ottóval és egymással is kitûnõen együttmûködõ válogatottjaink
nagyszerûen versenyezve, mindvégig vezették a vetélkedõt. A
csapatunkat szponzoráló E-on piros pólójában és a „Zánkavics”-os
pólókban ezen a napon egyaránt jó volt játékosnak és szurkolónak
lenni. A két busznyi zánkai szurkolótábor – élén Filep Miklós pol-
gármester úrral – pirosra tapsolta a tenyerét és rekedtre kiabálta a
torkát! Örömmel teszem közzé, legyõztük  nemes ellenfeleinket az
embertpróbáló feladatok során.

Ezúttal is szeretném megköszönni a csapat helytállását, a
szurkolók buzdítását, Kereszturi László (csapatvezetõ) és
Dobosné Varró Anna kollégáimnak a gondos kiválasztást és
felkészítõ munkát, Bogó Ágnes ügyvezetõnek a Gyermek és
Ifjúsági Centrum támogatását, Kamondi Tamásnak (Theodora
Étterem) a mozzarellás étek elkészítését!

Újabb sikerekre fel! Hajrá Zánka! Hajrá Bozzay!
Horváth Lajos, iskolaigazgató
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TAVASZI HÚSVÉTVÁRÓ 

JÁTSZÓHÁZ

Április 9-én, szombaton, délelõtt 10
órától minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk tavaszi játszóházunk-
ba a kultúrházba. A húsvéti ajtódísztõl a
színezõkön át a szobai-kerti dekorá-
ciókig kínálunk egy-egy könnyen
kivitelezhetõ ünnepi, ünnepváró ötletet. 

Készüljünk együtt a húsvétra, ollót-
ragasztót, szülõt, nagyszülõt, segítséget,
de akár ötletet is hozhatsz magaddal!

2011. április 16., szombat

GERNYE TÚRA

Vidám, játékos vetélkedõvel egy-
bekötött kirándulásra invitáljuk a ter-
mészetbarátokat a dörgicsei Gernye
romtemplomhoz.

Indulás: 10 órakor a Hóvirág és
Gyöngyvirág utca találkozásánál. 

Program: a helyszínen játékos
vetélkedõk a vállalkozó kedvû csapatok
részére, majd Nagy Tamás által készített
ínycsiklandó ebéd elfogyasztása.
Hazaérkezés a délutáni órákban. 

Sok szeretettel várjuk a túrázókat, a
játékos kedvû csapatokat és a kikap-
csolódni vágyókat. 

Szívesen fogadjuk az akali hölgyek
süteményeit, finomságait. Esõ esetén a
rendezvény elmarad.

„Balatonakaliért” Támogatási
Közalapítvány

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

Az elmaradt akadályverseny pótlását
április 30-ra, a májusfa állítást
megelõzõen tervezzük. 

Ismét várjuk tehát a gyerekeket, akik
egy rövid, több állomásos pályán
végighaladva a Fék Étteremtõl a Fék
Étteremig haladva izgalmas feladatokat
teljesíthetnek. A jókedvûnek ígérkezõ
délutánhoz kérjük a kisebbek szüleit
ezúttal is kísérjék el csemetéiket, hiszen
nekik még kísérõ kell a rövid túrához.
Ajándékaink között most is lesz külön
program az elsõ csapatnak. Várunk min-
denkit megmérkõzni, majd az ezt kö-
vetõ esti közös májusfaállításnál is

számítunk vendégeink közremûködé-
sére.

PÁLYÁZAT
Fantáziát nem kímélve április 30-ig

várjuk ötleteiket egy hangzatos,
blikkfangos, az Akali Nyári Fesztivált,
nyári programjainkat felölelõ elne-
vezésre, logóra. Nem titkolva a man-
dulás-boros vonalon kívánunk haladni e
téren is. 

A javaslatokat e-mailben várjuk a 
program@balatonakali.hu címen, de
akár személyesen, ill. levél útján a pol-
gármesteri hivatalban is leadhatják.

TOVÁBB INFORMÁCIÓK 

PROGRAMJAINKRÓL

Aktuális programjainkat honlapunkon
a hírek rovatban olvashatják, hírlevelünk
pedig külön ráirányítja figyelmüket egy-
egy eseményre, ha még nem tették meg,
regisztráljanak e modern kor vívmányait
követõ tájékoztatónkra is. 

NYÁRI ELÕZETES 

– MANDULAHÉJBAN

Június 25. Szent Iván Ünnep, Tájház,
utcáink, strand.

Július 2. Szezonnyitó falunap fõzõ-
versennyel, programokkal, Kikötõ,
szabadtéri színpad környéke.

Július 6–10. Pedál Színház – nyári
vándor színházi tábor településünkön és
környékén vásári komédiákkal.

Július 16. Hetedhét Mesehétvége
(Balatonudvari, Fövenyes, Balaton-
akali) meseelõadásokkal, egyéb izgal-
mas attrakciókkal, záró koncert az Alma
Együttessel a szabadtéri színpadon.

Július 23. Halászléfõzõ verseny a
Kikötõ étteremnél, mólónál.

Július 30. Strandkoncert: Tóth Vera
élõ koncert.

Augusztus 12., péntek Török Ádám
koncert a szabadtéri színpadon.

Augusztus 13., szombat Lecsófõzõ
verseny és kísérõ programok a Fék
étteremnél.

Augusztus 20., szombat Ünnepi
megemlékezés, elismerések átadása a
polgármesteri hivatal udvarán, fellépõk:

Póka Éva (Madách Színház) és Mohácsi
Attila (Gyõri Nemzeti Színház). További
esti strandprogramok tûzgyújtással.

Augusztus 26–27. Testvérvárosi
találkozó.

Szeptember 17., szombat  Szüreti és
búcsúi programok.

További programjaink egyeztetés,
szervezés alatt, ill. pályázati forrás függ-
vényében folyamatosan alakulnak, hon-
lapunkon, rendezvénynaptárunkban
nyomon követhetik ezeket.

HORGÁSZVERSENY

Egyesületünk tagjai részére április 9-
én, szombaton, horgászversenyt ren-
dezünk.

A verseny helye: Balatonakali Strand.
Program: 7:00–7:45: Regisztráció
7:45–8:00 Technikai értekezlet, sor-

solás.
8:00–8:25 Rajthelyek elfoglalása,

felkészülés a versenyre.
8:25–8:30 Alapozó etetés.
8:30–12:00 VERSENY.
12:00-tõl Mérlegelés.
12:30-tól EBÉD, EREDMÉNY-

HIRDETÉS.
Horgászni egy bottal, egy horoggal,

úszós vagy fenekezõ készséggel lehet. A
kifogott halat a mérlegelésig haltartó
hálóban kell tartani, mérlegelés után
azokat kíméletesen a vízbe vissza kell
helyezni.

Nevezési díj nincs.
Díjazás: oklevél, serleg, ajándékcso-

mag.
Halban gazdag versenyt és kellemes

idõtöltést kívánunk!
Balatonakali és Vidéke 
Sporthorgász Egyesület

EZ NEM AZ UTOLSÓ TÁNC!

Április 15-én, pénteken 18,30 órától
tartjuk utolsó táncfoglalkozásunkat a
kultúrházban. Áttáncoljuk eddigi isme-
reteinket, majd egy kis „házi bankettet”
tartunk. Folytatás: októbertõl. Köszön-
jük Kulcsár László táncpedagógusnak az
önzetlen munkáját, reméljük legköze-
lebb is botlodozhatunk.

PROGRAMSOROLÓ

Áprilisi programok



Nem kérkedve magyarságukkal, de
megmutatva annak értékeit versben,
prózában, táncban és dalban. Így
idézték meg a tihanyi általános iskola
negyedikesei nemzeti ünnepünket. 

Egyszerûen, változatosan, közért-
hetõen, összeszedetten, színházat te-
remtve kultúrházunkba. Nem véletlen
volt lelkes a közönség a tartalmas pro-
dukció láttán. 

Köszönjük Arninak és Noelnek,
hogy elhozták osztályukat, iskolájukat.

Ezen az esten hosszú évek munkáját
köszönhettük meg dr. Józsa Tivadar-
nak és Hudák Józsefnénak. 

Hagyományosan március 15-e al-
kalmából köszönthetünk új tiszteleti
polgárt, ezúttal a harmadikat, ha
jelölés érkezik erre a posztra, és a
személy alkalmasnak találtatik, találta-
tott. Érdemei ismertek, tapasztalatból,
emlékekbõl, mesékbõl. Életét, verseit
hallhattuk-láthattuk író-olvasó találko-
zóján is, hamarosan honlapunkon is
olvashatják.

Megismételve a Magyar Kultúra
napján felemlegetett lovagi tetteket
köszöntöttük Éva néninket, hogy
további jó munkát kívánva, hivata-
losan megszólítva, a helyi nyil-
vánosság elõtt is gratuláljunk lovagi
címéhez.

Az ünnep margójára ide nem

kívánkozik ugyan, de, megemlítendõ
az eltûnt kokárda esete. Az elõzetesen,
a mûsor elõtt már napokkal, a szín-
padra készített háttér függönyök között
tárolva, a tihanyi iskolások mintegy
50–60 cm átmérõjû vászon kokárdája
szõrén-szálán eltûnt. Egy kulccsal,
riasztóval felszerelt kultúrházból. 

Míg egyesek magyarságukat, vagy
nevezzük vagányságuknak – esetleg
teljesen másnak…, ily módon tárják a
világ elé, addig kevés vigasz, hogy
vannak lovagjaink, tiszteleti polgá-
raink, és kisdiákjaink, akikre büszkék
lehetünk. Büszkék vagyunk, s közben
csendben szorítunk, hogy egyszer
majd csak ezt jelentse, magyarnak
lenni.

(További felvételek a facebookon és
honlapunkon a Képgalériában megte-
kinthetõek!)

Gyönyörû ünnep – kokárda nélkül

DÖRGICSE–BALATONAKALI HEGYKÖZSÉGI 

BORVERSENY EREDMÉNYEK
(100 pontos bírálati rendben)

2011. március 25.

Borfajta Évjárat Termelõ Elért eredmény
Pontszám Minõsítés

Sauvignon blanc 2010 Dörgicse–Bor Kft. 91 Arany
Olaszrizling 2010 Dörgicse–Bor Kft. 89 Arany
Zweigelt 2010 Pálmüller József 88 Arany
Szürkebarát 2007 Lakatos Tibor 88 Arany
Olaszrizling 2010 Mlinkó István 87 Arany
Sauvignon blanc 2008 Isó László 87 Arany
Szüekebarát 2010 Pribék Ferenc 84 Ezüst
Rizlingszilváni 2010 Mlinkó István 82 Ezüst
Zenit 2010 Isó László 81 Ezüst
Olaszrizling 2010 Kiscsutorás Pince 80 Ezüst
Chardonnay 2009 Kiscsutorás Pince 79 Ezüst
Olaszrizling 2010 Pribék Ferenc 78 Ezüst
Zweigelt 2010 Vági Gyula 77 Ezüst
Szürkebarát 2010 Nagyleshegy Kft. 77 Ezüst
Merlot 2010 Isó László 75 Bronz
Chardonnay 2010 Kiscsutorás Pince 74 Bronz
Olaszrizling 2010 Vági Gyula 72 Bronz
Zweigelt rozé 2010 Vági Gyula 72 Bronz
Olaszrizling 2010 Pintér Csaba 69 Bronz
Kékfrankos rozé 2010 Dörgicse–Bor Kft. 69 Bronz
Olaszrizling 2009 Nagyleshegy Kft. 68 Bronz
Juhfark 2008 Lakatos Tibor 66 Bronz
Olaszrizling 2010 Mlinkó István 65 Bronz
Ezerfürtû 2010 Vági Gyula 61 Bronz

Gyógytea bemutató 
a könyvtárban

Takács Ferenc zánkai okleveles ker-
tészmérnök tartott gyógytea bemutatót és
elõadást a polgármesteri hivatalban
február 18-án délután 5 órakor. A ren-
dezvény sok érdeklõdõt vonzott, több mint
negyven balatonakali lakos volt kíváncsi
az érdekességekre. 

A nagy tapasztalattal rendelkezõ gyógy-
növénygyûjtõ szakember tanácsai segít-
ségével erõsíthetjük immunrendszerünket,
kivédhetjük a tavaszi fáradtságot. S nem
utolsósorban igen finom ízekkel
kényeztethetjük magunkat, családunkat a
természet patikájából! 

Nagy sikert aratott a gyógytea-felis-
merõ verseny, bár Takácsné Kati néni sok
meglepetéssel szolgált, s különleges ízeket
kóstolhattunk. 

Lehetõség nyílt vásárlásra is, sokan
azóta otthonukban is élvezhetik a gyógy-
teák áldásos hatásait. 

Nagyon kellemes délutánt tölthettünk el
együtt, remélem Feri bácsi következõ
elõadása is sokakat vonz majd. 

A következõ elõadás az ehetõ és mérges
gombákról 2011. április 15-én 18 órakor a
polgármesteri hivatalban kerül megren-
dezésre.

K. Á.
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A világot jelentõ deszkákról jelentjük
Remek esteket kerekítettek fiaink,

lányaink, tíz év rutinját nem meghazud-
tolva. A teljes gárda majd 60 fõt tett ki,
emellé még jöttek a felejthetetlen
jelmezek, poénok, amiket megint egy
évig emlegethetünk. (Fotóinkon meg-
tekinthetünk.) De, vajon belegondolunk,
mi történik ilyenkor a háttérben? Hány
hét vagy hónap, éj vagy nappal, mire

elkészül, összeáll a mûsor. Hány
megértõ férj vagy feleség, elmulasztott
családi vacsora vagy elhalasztott – áthe-
lyezett – sörözés, szabaddá tett órák kel-
lenek a világot jelentõ deszkákhoz?

Sokan értik, értékelik mindezeket.
Köztük Tóth Béla, aki a helyi közösségi
életért, a közösségben megmozdulókért
évrõl-évre megrendezi estjét a szerep-

lõknek, elismer egy-egy kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtó személyt. Április elsõ
napjaiban kerül erre idén sor. 

Önkormányzatunk hasábjainkat
használva köszöni meg valamennyi
szereplõnek, közremûködõnek, család-
nak, baráti társaságnak, szomszédnak,
hogy idén is jól szórakozhattunk ezeken
az esteken. KÖSZÖNJÜK!

Farsangoltunk – vetélkedtünk – elûztük a telet
Jó hangulatú délutánnal

mulattuk az idõt farsang
apropóján, látványos és ötletes
jelmezekkel, játékkal, tombolá-
val és sok-sok jutalommal,
ajándékkal kecsegtetett ez a
februári nap. 

Farsang farki akadályverse-
nyünk némi akadályokat szenve-
dett el – szerencsére csak az
idõjárás által. 

Hat csapat mérkõzött meg
kultúrházi, hagyományos csapat-
versenyes keretek között, hogy a
játék és verseny szellemében
még egyszer beszéljünk vagy
mutogassunk a farsangról. Jó

hangos délutánt töltöttünk el,
amire ilyentájt nagy szükség is
van, hiszen a zaj éppúgy elûzni a
hosszúra sikeredett telet, mint a
kiszebáb elégetése, melyre –
megkeresve a szélárnyékot –
alkalmat adott ez az összejövetel.

Bízunk benne, hogy a jövõben
is számos alkalommal tölti meg
gyermekzsivaly kultúrházunkat,
szabadtéri rendezvényeinket. 

A szülõknek, szép számú
támogatóinknak ezúton is
köszönjük felajánlásaikat,
munkájukat. Hely szûkében a
felsorolástól eltekintenék.

Ihász Csilla

BALATONAKALI

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

A kistérségi tárulás által
mozgókönyvtárként mûködte-
tett települési könyvtárunk az
elõírásoknak megfelelve, ápri-
lis 1-tõl, heti 6 órában várja az
olvasókat. 

Eszerint a nyitvatartás min-
den kedden és csütörtökön 15
órától 18 óráig esedékes. To-
vábbra is várjuk az olvasni
vágyókat meghosszabbított
nyitvatartásunk alatt.

Balatonakali Községi
Könyvtár

IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. ÁPRILIS – 9



Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. 
Felelõs kiadó: Dr. Szabó Sándor. 

Szerkesztõ: Ihász Csilla.
Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 

Tel./fax: 87/444–255. 

I + G Nyomda Bt., Balatonfüred.
Felelõs vezetõ: Iglói János. 

E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés: Szeretettel köszöntjük Korányi Levente Imrét és Réfi Ramónt,

településünk legifjabb lakóit. Hosszú, boldog életet kívánunk nekik!
Halálozás: Búcsúzunk halottainktól Csaba Istvántól, Simon Istvánnétól és

Stumpf Istvántól.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus szentmise: 2011 minden vasárnap és egyházi ünnepnapon délelõtt 11,15

órakor, váltakozva szentmise és igeliturgia.
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.
Tel.: +36-87/444-255

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 
Tel.: +36-87/444-298

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: 06,30–18,00,
szombat: 06,30–18,00,
vasárnap: 06,30–12,00.

ÉTTEREM: 
Hétfõ-péntek: 10–21-ig,

szombat: 8–22-ig,
vasárnap: 8–20-ig.

Március 1-én köszöntöttük Anna nénit,
aki a közelmúltban töltötte be 

a 90. életévét
Ezen a délelõttön sok régi, érdekes

akali történetnek lehettünk fültanúi,
melyek szálai sokszor összefonódtak
azokkal a történetekkel, melyeket
nagyapám mesélt gyermekkorom-
ban. 

Mozgalmas falusi élet uralta akko-
riban a Kossuth utcát, és mindig volt
jó szomszéd, barát, aki rányitotta az
emberre az ajtót – meséli Anna néni.
Mára már nem csak a régi faluban, de
az egész településen kezd megszûnni

az ilyesfajta gondoskodás. Érdemes
lenne a jó szó, és az egymással való
törõdés hagyományát újra éleszteni
és sokáig megõrizni azt! 

Szívesen hallgattuk volna vendég-
látónk kedves történeteit, de gyorsan
elszaladt az idõ. 

Reményeink szerint jövõre ismét
élvezhetjük Anna néni vendégsze-
retetét!

Koncz Imre


