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Ifjú lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? Miért nem jelensz meg
A világ felett?

(Petőfi Sándor)
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Zsid 10,19-25
Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizal-

munk van a szentélybe való bemene-
telhez Jézus Krisztus vére által, azon 
az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg 
előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 
és mivel nagy papunk van az Isten háza 
felett: járuljunk azért oda igaz szívvel 
és teljes hittel, mint akiknek a szíve 
megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a 
testét pedig megmosták tiszta vízzel. 
A reménység hitvallásához szilárdan 
ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígére-
tet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást 
kölcsönösen szeretetre és jó cselekedet-
re buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne 
hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, 
hanem bátorítsuk egymást; annyival is 
inkább, mivel látjátok, hogy közeledik 
az a nap.

Michael Ende „Momo” című örök 
klasszikusában áll Bepponak, az utca-
seprőnek a megindító és elgondolkoztató 
ars poeticája.

Néhány sorát hadd idézzem ide, a fen-
ti bibliai ige kapcsán, Balatonakaliban 
élő testvéreim számára: 

Beppó... „Szerette a munkáját és ala-
possággal végezte. Tudta, hogy nagyon 
fontos munka.

Söpörte az utcát, lassan söpörte, de 
megállás nélkül. Minden lépésnél léleg-
zetvétel, minden lélegzetvételnél söprés. 
Lépés – lélegzetvétel – söprés. Közben 
néha azért kicsit megállt, s elgondolkod-
va maga elé nézett. Aztán megint tovább 
– lépés – lélegzetvétel – söprés...

– Látod, Momo – mondta aztán úgy 
példaképpen –, ez így van: az ember 
előtt néha egy hosszú utca van. Azt gon-

dolná, szörnyen hosszú; ennek sose ér a 
végére, gondolná.

Egy ideig hallgatagon nézett maga 
elé, majd folytatta:

– Aztán elkezdi az ember, iparkodik. 
És egyre jobban iparkodik. Ahányszor 
fölnéz, látja, nem lesz kevesebb, ami 
előtte van. Még jobban nekiveselkedik, 
félni kezd, végül a szuflája is elfogy, 
nem bírja tovább. Az utca meg még 
mindig ott van előtte. Így nem szabad 
csinálni.

Gondolkodott egy sort. Aztán tovább 
beszélt:

– Sose szabad egyszerre az egész 
utcára gondolni, érted? Csak a követ-
kező lépésre kell gondolni, a következő 
lélegzetvételre, a következő söprűvonás-
ra. Aztán megint csak a következőre.

Megint megállt, aztán töprengett, 
aztán hozzátette:

– Akkor örömet okoz. Ez fontos, mert 
akkor végzi az ember jól a dolgát. És így 
is kell, hogy legyen. 

Ismét hosszú szünet, majd a folyta-
tás.

– Egyszer csak észrevesszük, hogy 
lépésről lépésre végigértünk az utcán. 
Észre se vettük, és a szuflánk se maradt 
ki. – Bólintott magának, s azt mondta 
befejezésül: – Ez fontos.

– Testvéreim, most az igazán fontos 
dolgoknak van itt az ideje a nagy otthoni 
önkéntes családi magányunkban. 

– Talán ettől lesz most egészen külön-
leges ez a húsvéti ünnepkör, a nagyhéttel 
és magukkal a főünnepekkel.

– Ideje a nem külsőséges ünnepnek, 
hanem a belső húsvétnak, a kérdések 
feltevésének, a számunkra fontos embe-

rekkel való (szigorúan az eszközökön 
keresztüli) kapcsolattartásának, a belső 
hangokra való figyelésnek, az elfoga-
dásnak és a hitnek, hogy mindig van 
tovább, hogy van élet a halál, az elmúlás, 
a pokoljárás után… 

Még akkor is, ha most még nem iga-
zán látjuk az utca végét.

A Zsidókhoz írt levél ismeretlen szer-
zője ezt ilyen különlegesen fejezi ki a 
korának mégis örökérvényű mai nyelvén: 
„a reménység hitvallásához szilárdan 
ragaszkodjatok!”, azaz az Isten-kapocs 
helyére-kerülése még ebben az időben is, 
sőt, ilyenkor méginkább a legfontosabb; 
aztán pedig úgy szól, az Istennel való 
vertikális rendezés után a horizontális 
síkra terelve a szót: „Ügyeljünk arra, 
hogy egymást kölcsönösen szeretetre és 
jó cselekedetre buzdítsuk.”

Mintha az otthoni, a már nem is tud-
juk, mihez kezdjünk magunkkal, meg a 
körülöttünk lebzselő gyerekeinkkel és 
különösen is a rettegő időseinkkel álla-
potunkban; mintha ebben a sajátos, nem 
megszokott és ránkszakadt „unalmunk-
ban” keresztrejtvényt fejtenénk; nos, 
olyan ez: helyére kell, hogy tevődjék a 
függőleges, aztán majd alakul a vízszin-
tes is; máskor meg meg kell fejteni a 
vízszintest, hogy aztán kijöjjön belőle a 
függőleges.

Valamelyik sorbanállásomkor, talán a 
patika előtt, mondta nekem egy, amúgy 
eddig számomra ismeretlen füredi lak-
helytársam: „nos, itt van közöttünk az a 
sárga veszedelem, amiről a biblia is ír.”

A sárga veszedelem, amiről az őseink 
is olyan előszeretettel beszéltek, a nagy 
háborúk utáni, ország-szétmarcangolá-

#MARADJOTTHON

Boldog Húsvétot, jó egészséget!
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sok utáni, hideg- és terrorháborúk utáni 
következő nagy vészidő.

– Nos, én nem tudom, hogy tényleg 
a sárga veszedelem jött-e el közénk, és 
merem azt hinni, hogy ez egyáltalán nem 
is ez a fontos. 

Az egyik orvos barátom mondta egy-
szer rég erre a sárga veszedelmes felve-
tésre, pusztán csak ennyit:

– „Manapság úgyis minden Kínából 
jön…”

És valóban.
– Úgyhogy azt hiszem, tényleg nem 

ez a fontos.
Nem az ijesztegetés, hanem a tisztán-

látás a fontos.
Nem a pánikkeltés, hanem a helyes 

felelősségteljes gondoskodó bölcsesség 
a fontos.

Nem a keresztyéninek tűnő eszkhato-
lógikus világvége apokaliptikus időket 
idéző ostorcsattogtatás, hanem a remény-
ség és a kölcsönös szeretet a fontos.

Az a fontos, hogy most – így kikény-
szerítetten a vírustól, az élettől, magunk-
tól és az emberi hatalmaktól, no meg az 
Istentől kikényszerített – meg tudjunk 
állni.

Az ünnepekre már bizonyosan, de 
akár hetekre, hónapra is, meg ami utá-
na jön a számos következményének, 
gazdasági, egészségügyi, filozófiai és 
ideológiai következményének az elvise-
lésével is.

Remélem, ez a idő otthon és magunk-
ban, megtanít végre minket a dolgokat 
átértékelni. 

Megtanít például a kis dolgoknak is 
örülni, a hétköznapiaknak és a természe-
tesnek hittnek is örülni, az eddig olyany-
nyira magától értődőnek is örülni, az 
Istentől mindig elvártnak és eddig meg 
sem köszöntnek is örülni.

Tudjunk remélni és egymásra ügyelni, 
még akkor is, hogyha most még nem 
látjuk az utca végét – erről szól a húsvét 
üzenete: a krisztusi megváltói halál után 
láthatatlanul, érzékelhetetlenül, de bizto-
san beköszöntőleg ott van a feltámadás 
és a húsvét. Annyi, de annyi mindent 
nem látunk vagy nem láttunk eddig tisz-
tán; annyi, de annyi minden dologra vol-
tak eddig kész válaszaink; most ezeket is 
érdemes átgondolni.

És érdemes kérdezni is, felfele kér-
dezni is.

Merjük Istent megkérdezni: Uram, mi 
vár majd minket az utca végén?

De azt is hadd kérjem, hogy merjük 
megkérdezni Tőle azt is, hogy: Uram, Ki 
vár minket az utca végén?

Kérdezzük meg, hogy ki és mi a fon-
tos számunkra? 

Most, nem is kevés időt kaptunk a 
kérdések feltevésére és a válaszok kere-
sésére.

És talán kaptunk ezek mellé még egy 
csomó új lehetőséget is.

És ha már teljes a bizodalmunk abba 
a bizonyos égi szentélybe való bemene-
telünkről, akkor lássuk be, hogy Isten a 
megpróbáltatásaink és ráeszméléseink, 
a kétségeink és kérdéseink közepette is 
velünk van!

Ő az, aki bennünket is ott, az utca 
végén, és Ő az, aki kísér minket saroktól 
sarokig, lépésről lépésre.

Lehet, hogy a következő lépés az 
lesz, hogy adsz egy nemcsak ünnepi 
mosolyt annak, aki melletted van, pedig 
a nagy összezártságotokban már gyakran 
egymás idegeire is mentetek az elmúlt 
hetekben – napokban.

És lehet, hogy a következő lépés az 
lehet, hogy rámessengerezel egy régen 
látott – hallott ismerősre; vagy felhívod 
telefonon a testvéredet, akivel már régen 
váltottál szót; vagy ráírsz egy sms-t vagy 
egy mail-t arra, akivel évekkel ezelőtt 
összekülönböztél.

Aztán lehet, hogy a reménységed arra 
ösztönöz utána az egymásra való ügye-
lésben, hogy felajánlod a szomszéd idős 
néninek, hogy neked úgyis menned kell 
vásárolni, neki is szívesen meghozod 
azt, amire szüksége van – és (szigorúan 
csak úgy) maszkkal és kesztyűvel átadod 
neki 2 métert megtartva a küszöbénél.

Amikor az egymásra való odafigye-
lésről beszélünk, akkor ne gondoljuk 
valami egészen különleges, vagy hatal-
mas tettekre, csupán arra, hogy a min-
dennapjainkat figyelemmel éljük meg. 

Ha erre megtanít ez az időszak, akkor 
még akár azt is ki merném jelenteni, 
hogy igazán nagy haszna volt.

Az olyan mindennapi dolgok újrata-
nulására és újrahasznosítására gondolok, 
mint egy mosoly, mint egy köszöntés, 
mint egy bocsánatkérés, és még ki tud-
ja, mi minden; amelyek amúgy nem-

csak hogy másoknak jelenthetnek sokat, 
hanem sokszor észrevétlenül is Istent 
szolgáljuk általuk. 

A legapróbbnak tűnő dolgok, mint 
például az ajtó gyengéd becsukása, a 
csendes jövés-menésünk, vagy a halk 
szavunk az egymásra való kölcsönös 
odafigyelést jelenthetik.

Az „egymás” szót több mint ötven-
szer említi az Újszövetség. 

Íme, csak néhány összefüggés ezek 
közül, amiben elhangzik: szeretnünk kell 
egymást; imádkoznunk kell egymásért; 
biztatnunk kell egymást; buzdítanunk 
kell egymást; köszöntenünk kell egy-
mást; szolgálnunk kell egymást; taní-
tanunk kell egymást; el kell fogadnunk 
egymást; tisztelnünk kell egymást; hor-
doznunk kell egymást; meg kell bocsá-
tanunk egymásnak; alá kell vetnünk 
magunkat egymásnak; elkötelezettnek 
kell lennünk egymáshoz, stb.

Látszólag könnyebb lenne egyedül 
szentnek lenni, de ez hamisítvány lenne, 
mert az elszigeteltség megtévesztő.

Ha nincs senki, aki próbára tegyen, 
akkor érettnek gondoljuk magunkat – a 
valódi érettség viszont az Istennel és 
az emberi kapcsolatainkban mutatkozik 
meg.

Alan Jamieson – egy ausztrál lelkész 
és szociológus – „Az egyháztalan hit” 
című könyvében arról beszél, hogy az 
egyházat elhagyók alapvetően általában 
nem dogmatikai okok miatt távoztak a 
gyülekezetből, hanem elsősorban hitelte-
len emberi és közösségi okok miatt. 

Azt mondja írásában, hogy újra „barát-
kozó-érzékeny” gyülekezeteknek kelle-
ne lennünk, és átgondolnunk, hogy mit 
tanulhatnak az egyházat elhagyóktól.

Talán az egyháznak pedig éppen ezt 
kellene megtanulnia ebben az időben, 
és kilépnie a megszokott bűvköreiből 
és templomi kényelméből, még akár így 
is, a modern világ új kihívásait jelentő 
eszközökön keresztül is.

A végét még nem látjuk, de tudjuk, 
hogyan kellene seprenünk az utcát, min-
dig a következő lépésre, szóra, moz-
dulatra figyelve; és ezt most egy életre 
megtanulva nemcsak ebből a járványból, 
de húsvét ünnepéből évről-évre mindig.

Reménységgel ügyeljünk hát egymás-
ra!

Gabnai Sándor 
evangélikus lelkész

#MARADJOTTHON
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÁS

A koronavírus terjedésének meg-
akadályozása érdekében Balatonakali 
Polgármestere az alábbiakat rendelte el 
március 16-tól:

– A Napköziotthonos Óvoda működé-
sét határozatlan ideig felfüggeszti.

– A Művelődési Ház, a Mag-Tár-Ház 
működését határozatlan ideig felfüg-
geszti. Ügyintézés a művelődésszerve-
zés kapcsán elektronikusan és telefonon 
működik folyamatosan. Elérhetőségek: 
Ihász Csilla, +36-30/226-83-46, prog-
ram@balatonakali.hu

– A háziorvosi ellátás zavartalanul 
működik a megszokott időben. A neve-
zett vírus gyanúja esetén ne személye-
sen, hanem telefonon keresse a rendelőt 
vagy a doktor urat. A gyógyszerellátás 
folyamatosan működik, de kérjük, igé-
nyeiket időben jelezzék, mert a gyógy-
szerhez jutás ideje meghosszabbodhat. A 
rendszerben változás lesz, erről azonnal 
reflektálunk ismert oldalainkon!

– A fogászati ellátás keretein belül 
csak sürgősségi ellátás végezhető, a fog-
megtartó kezeléseket későbbi időpontra 
halasztják. Rendelés: H-cs: 8,00-11,00. 
Időpontot minden nap 08.00-18.00 
óra között lehet egyeztetni az alábbi 
telefonszámon: 06/70/3678407 (Nagy 
Tamásné).

– A Bodyterem sem tudja egyelőre 
fogadni a sportolni vágyókat. A minden-
ki által használt sporteszközök fertőtle-
nítését nem tudjuk megoldani.

– A hivatali épület zárva tartása miatt 
a könyvkölcsönzés is szünetel.

– Főépítészi ügyfélfogadás határo-
zatlan ideig szünetel. Ügyeikkel a foe-
pitesz@balatonakali.hu e-mail címen 
kereshetik Kéri Katalint.

– A Tihanyi Közös Önkormányzati 
Hivatal Balatonakali Kirendeltségén a 
személyes ügyfélfogadás határozatlan 
ideig szünetel. Ügyeiket kérjük e-mail-
ben, telefonon vagy a balatonakali.hu 
oldal alján lévő bannerra kattintva az 
elektronikus ügyintézés lehetőségét 
használva intézzék.

Elérhetőségek:
Koncz Imre polgármester: polgarmes-

ter@balatonakali.hu 87/444-527

Dr. Szabó Sándor kirendeltségvezető: 
jegyzo@balatonakali.hu 87/544-005

Tulman Renáta, Resze-Teklovics 
Barbara: penzugy@balatonakali.hu 
87/544-047

Szabóné Rummel Erika: adougy@
balatonakali.hu 87/544-048

Meretei Anikó: igazgatas@balato-
nakali.hu 87/444-255

Mészáros Géza: falugondnok@bala-
tonakali.hu 20/957-7246

– Határozottan kérjük a külföldről 
hazatérteket, akikkel szemben hatósági 
karantént nem rendeltek el, hogy ember-
társaik védelme érdekében vonuljanak 
önként karanténba lakhelyükön.

Kérek mindenkit, hogy ebben a nehéz 
helyzetben is őrizze meg türelmét, és 
maradéktalanul tartsa be a fenti utasítá-
sokat!

Az óvodai konyha működéséről
Két hét átmeneti leállást követően 

április 1-jétől, ismét elindult a konyha 
működése. Azoknak az óvodás gyermek-
nek, akik erre igényt tartanak, lehetősé-
gük van ételrendelésre, mely tartalmazza 
a tízórait, uzsonnát (hideg, csomagolt 
étel formájában), valamint az ebédet, 
csomagolt főtt étel formájában. Az igé-
nyeket Szegvári Tibornál kell lejelenteni 
telefonon, a +36-70/361-0206 telefon-
számon.

A nyugdíjasok és a lakosság számára 
is van rendelési lehetőség, azzal a vál-
tozással, hogy tilos az ételhordók hasz-
nálata. Kizárólag egyszer használatos, 
eldobható edényeket fog használni a 
vállalkozó. Az önkormányzat gondosko-
dik az edények beszerzéséről, szájmasz-
kot és kesztyűt biztosít a kiszállításhoz. 
Amennyiben szükségessé válik, akkor az 
esetleges kiszállításokba is besegít.

Fontos tudnivaló, hogy jelen esetben 
ételallergiás igényeket nem tud kiszol-
gálni ez a rendszer, és kizárólag egy 
menü lesz. Amennyiben az ételallergi-
ás gyermek részére a család nem tud-
ja megoldani az étkeztetést, akkor ezt 
kérjük külön jelezni az önkormányzat 
felé. A hatvan év feletti, állandó lako-
sok részére, a kiszállítás és a csomago-
lás költségeit az önkormányzat, a már 
korábban megszokott módon átvállalja. 

Az óvodások esetében a kiszállítás és az 
étkezés is teljesen térítésmentes a továb-
biakban is. 

Mindenki más számára a csomagolás 
és szállítás költségei fel lesznek számol-
va, melynek pontos mértékéről Szegvári 
Tibor tud adni felvilágosítást. Akik sze-
mélyesen akarják elvinni a kicsomagolt 
ételt, azok sem léphetnek be az épületbe. 
Az átvétel módját a vállalkozó fogja 
meghatározni.

Helyi korlátozások
Balatonakali község Polgármestere 

a Magyarország Kormánya által a 
40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetre való tekintet-
tel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jog-
körömben eljárva a további döntéseket 
hoztam és az alábbi kéréssel fordulok a 
lakossághoz:

1. Balatonakali község közigazgatási 
területén 2020. március 23-án 12 órától 
a játszóterek használatát megtiltom, mert 
fertőtlenítésük nem megoldott. A játszó-
tereket műanyag szalaggal kerítjük le.

2. A tervezett létszámtól függetlenül 
– 2020. március 24-én 0 órától minden 
beltéri és szabadtéri rendezvény tartását 
megtiltom.

Tájékoztatom a Lakosságot és min-
den érintettet, hogy a rendezvénytartásra 
vonatkozó engedélyt, valamint ahhoz 
kapcsolódó közútkezelői hozzájárulást, 
közterület foglalási engedélyt a veszély-
helyzet fennállása alatt az Önkormányzat 
nem ad ki.

3. A polgári esküvők tartását – a 
jelenlegi helyzetben – csak a házasulók 
és tanúik részt vételével engedélyezem. 
Aki teheti, halassza későbbre az ilyen 
szándékát.

4. Felhívom a strandon horgászók 
figyelmét, hogy egymástól tartsanak 
védőtávolságot, ne menjenek át szom-
szédjukhoz se beszélgetni, se más okból. 
Egy helyen maximum az egy háztartás-
ban élők „telepedjenek le”.

5. Aki a településen rászoruló vagy 
egyedül élő „ellátatlan” személyről tud, 
azonnal jelezze az Önkormányzat felé.
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6. Lázas, köhögő beteg ne menjen a 
rendelő közelébe se! Telefonon keresse a 
doktor urat a 87/444-086 számon, vagy a 
hozzátartozóját küldje el hozzá.

Az orvosra várók a váróteremben 
– lehetőség szerint – csak egyesével 
tartózkodjanak. Ha mód van rá inkább a 
szabadban, kívül várakozzanak.

A kijárási korlátozásról szóló 
71/2020. (III.27.) Kormányrendelet 
kivonata:

A korlátozás április 11-ig van ér-
vényben, a Kormány április 8-án, 
szerdán vizsgálja felül a korlátozást, 
a friss infókat keresse honlapunkon, 
közösségi oldalainkon. 

Mindenki köteles más emberekkel a 
szociális érintkezést – családtagok kivé-
telével – korlátozni, egymástól lehetőség 
szerint legalább 1,5 méter távolságot 
tartani, tömegközlekedés során is.

Vendéglátó üzletben – dolgozók kivé-
telével – tartózkodni tilos. Kivétel elvite-
les alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve 
a magánlakás elhagyására az e rende-
letben meghatározott alapos indokkal 
kerülhet sor.

A rendelet szerinti alapos indokok:
– A munkavégzés, a hivatásbeli köte-

lezettség, a gazdasági, mezőgazdasá-
gi és erdészeti tevékenység, valamint 
az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen 
anyagokat, valamint eszközöket árusító 
üzletben (különösen a műszaki cikket, 
az építőanyagot és eszközöket árusító 
üzletben) történő vásárlás.

– Napközbeni kiscsoportos felügyelet 
okán a kiskorú gyermek kísérése.

– Az egészségügyi ellátás és szolgál-
tatás igénybevétele, beleértve a gyógyí-
tó tevékenységen túl a testi és a lelki 
egészség megőrzése céljából nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokat (különö-
sen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás 
kezelés, gyógytorna).

– Az egyéni szabadidős sporttevé-
kenység, szabadidős célú gyalogos köz-
lekedés az 5. § szerint.

– A házasságkötés és a temetés szűk 
családi körben.

– A napi fogyasztási cikket értékesí-
tő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: 
élelmiszerüzlet) történő vásárlás.

– A napi fogyasztási cikket értékesítő 

egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a 
háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a 
higiéniai papírterméket árusító) üzletben 
(a továbbiakban együtt: drogéria) törté-
nő vásárlás.

– Az állateledelt, takarmányt forgal-
mazó üzletben történő vásárlás.

– A mezőgazdasági üzletben történő 
vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő 
üzletet és vágóhidat.

– A piacon, a helyi termelői piacon 
(a továbbiakban együtt: piac) történő 
vásárlás.

– A gyógyszert, a gyógyászati segéd-
eszközt forgalmazó üzletben (a továb-
biakban együtt: gyógyszertár) történő 
vásárlás.

– Az üzemanyagtöltő állomás felkere-
sése, a dohányboltban történő vásárlás.

– A fodrász, a manikűrös szolgáltatá-
sok igénybevétele.

– A szállítási, tisztítási és higiéniás 
szolgáltatások igénybevétele.

– A gépjármű- és kerékpárszerviz, 
a mezőgazdasági és erdészeti gépek és 
berendezések javításával kapcsolatos 
szolgáltatások igénybevétele.

– A hulladékgazdálkodással összefüg-
gő szolgáltatások igénybevétele.

– A legszükségesebb esetben a szemé-
lyes megjelenést igénylő ügyintézés, így 
hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és 
postai szolgáltatások igénybevétele.

– Az állatok ellátása, háziállat közte-
rületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő 
és az állatkórház látogatása.

– A szülői jogok és kötelezettségek.
– A hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá – a távolság-
tartási szabály betartásával

– A magáról gondoskodni nem tudó, 
vagy segítségre szoruló személy (pél-
dául kiskorú személy, idős személy és 
beteg személy) részére történő segítség-
nyújtás.

További szabályok
Egyéni szabadidős sporttevékenység, 

szabadidős célú gyalogos közlekedés 
külterületen, valamint a települések bel-
területén – lehetőség szerint a zöldte-
rületeken – egyedül vagy ugyanazon 
háztartásban élőkkel közösen folytatható 
azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter 
távolságot kell tartani. Saját és család-
ja érdekében a 65. életévét betöltött 

személy az élelmiszerüzletet, drogériát, 
piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 
12.00 óra közötti időben látogathatja. Az 
élelmiszerüzletben, drogériában, piacon 
vagy gyógyszertárban az ott foglalkozta-
tottak kivételével kizárólag a 65. életévét 
betöltött személy tartózkodhat.

A fenti legelső korlátozás, valamint a 
vendéglátó és élelmiszerüzletekre, dro-
gériákra, piacokra és gyógyszertárakra 
vonatkozó korlátozás érvényesítése a 
helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

A kormányrendeletben rögzített kor-
látozó intézkedések betartását a rendőr-
ség ellenőrzi, a katonai rendészet és a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogvi-
szonyáról szóló törvény szerinti bármely 
szerv bevonásával.

A kormányrendelet szerinti korlátozó 
intézkedések be nem tartása esetén a 
rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 
szerinti intézkedéseket és kényszerítő 
eszközöket a szükségesség és arányosság 
követelménye betartásával az Rtv.-ben 
meghatározott módon alkalmazhatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § 
(1) bekezdésétől eltérően szabálysértést 
követ el, aki az e rendeletben meghatá-
rozott korlátozó intézkedést megszegi. 
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől 
eltérően az (1) bekezdés szerinti sza-
bálysértés esetén a pénzbírság legala-
csonyabb összege ötezer forint, legma-
gasabb összege ötszázezer forint.

TARTSUNK ÖSSZE, 
FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!
#VIGYAZZUNKAZIDOSEKRE

A koronavírus fertőzés terjedésének 
csökkentése érdekében Balatonakali 
község belterületén a 60. életévét betöl-
tött lakosoknak 2020. március 18-tól 
lehetőségük van a FÉK Élelmiszerboltból 
házhozszállítással élelmiszert rendelni.

Megrendeléseiket a +36-30/320-99-
11 vagy a +36-30/562-74-74 telefonszá-
mokon adhatják le.

Kérjük, hogy ezeket a számokat hív-
ják, és ne terheljék az üzlet vonalas 
telefonjait!

Kérjük, hogy ne tételenként rendeljék 
meg az árukat, hanem szedjék listába a 
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háztartásukból hiányzó élelmiszereket és 
egyéb cikkeket, és egy csomagba gyűjt-
ve igényeljék a házhozszállítást!

A fizetés a csomag átvételekor kész-
pénzben történhet.

Településünkön is megkezdődött 
március utolsó hetében az idős korosz-
tály részére védőmaszkok eljuttatása. 
Az első körben az Andó Jánosné által 
készített maszkokat, valamint néhányat 
önkormányzati beszerzés keretében tud-
tunk biztosítani. Ez a mennyiség korán 
sem elegendő minden időskorúnak, 
de folyamatosan dolgozunk továbbiak 
beszerzésén. Egy közelben élő varró-
nő megbízásával továbbiak beszerzése 
van folyamatban, hogy minél több hely-
re eljusson a védekezés ezen eszköze 
is. Kétrétegű pamutvászonból készült, 
magas hőfokú mosással, szárítógépben 
szárítva vagy vasalva fertőtleníthető, 
ezért többször felhasználható.

Viseljék egészséggel!

Adni öröm! Ismerjük mindannyian 
a mondást, és sokan vagyunk, akik is-
merjük az érzést is, ADNI ÖRÖM!

Eszter szájmaszkokat készített és még 
most is készít, lehetőségeihez mérten. 
Ez mindenki számára követendő példa. 
Nem csak a szájmaszk készítés, hanem 
minden olyan cselekedet, ami ezekben 
a nehéz időkben, önzetlenül, a közösség 
érdekében történik.

Egy fecske nem csinál nyarat! Van 
egy ilyen mondásunk is, ami most sajnos 
igazán találó. Mi itt élők, mindig tudtuk, 
hogy nem csak egy jó ember él köztünk, 
hanem többségben vannak azok, akik 
tesznek a közért. Nem kellett sokáig vár-
ni a következő felajánlásig. Viki és Bandi 
(Nagy-Siklósi Viktória és Nagy András) 
eldobható kesztyűket ajánlott fel, szintén 
az idősebb lakosság egy részének. Nagy 
készlettel ők sem rendelkeznek, de a ren-
delkezésükre álló készletet kiporciózták, 
az önkormányzat pedig elhelyezte azo-
kat az idősebbek postaládáiba. Hudák 
Józsefné Éva néni is jó szívvel besegít a 
maszk varrásba, és már jócskán túllépte 
a 100 db-ot. Ligeti Piroska az Erdőszéle 
utcából pamut anyagokat ajánlott fel 
méteráru üzletéből. Köszönjük!

Az ország egy emberként próbál küz-
deni az előttünk álló veszély ellen. Az 
orvosok és ápolók a kórházban, rende-
lőkben, a kereskedők az élelmiszer bol-

tokban, a postások, a gyógyszerészek, 
az áruszállítók stb. Sokat tesznek azok 
is, akik felelősen gondolkodnak min-
den embertársuk védelmében, és otthon 
maradnak. Igaz nem tudunk semmit a kór 
terjedéséről, viszont Magyarországon is 
van legalább tíz ember, aki ért hozzá. 
A többiek annyit tehetnek, hogy megfo-
gadják a hozzáértők intelmeit.

Balatonakaliban a lakosság és az itt 
lévő nyaralók nagy része egyaránt fele-
lősen gondolkodik. Betartják az érvé-
nyes korlátozásokat. Nagyon köszönöm 
a közösség jogkövető, gondolkodó tag-
jainak a hozzáállását! Amint tapasztal-
hattuk, Magyarország Kormányának 
egyelőre nem az a célja, hogy bünte-
tések árán tartassa be a szigorításokat. 
Egyelőre kérnek bennünket, vélelmezve, 
hogy mindenki fel tudja fogni tettei 
súlyát. Ha viszont nem tud mindenki 
erőt venni magán, akkor sajnos nem 
marad más lehetősége a rendfenntartó 
erőknek, kénytelenek lesznek, a nehéz 
helyzet ellenére büntetni.

Elgondolkodtam, hogy mi van azok-
kal, akik nem tartják be a korlátozást? 
Sajnos el kell fogadnunk, hogy jelen 
esetben mindenkinek van veszteni való-
ja! Ha száz emberből kettő nem tartja 
be az ajánlásokat, annak is lehetnek 
szerencsétlen következményei. Nem 
kell elmélkednünk a vírus terjedésének 
módozatairól, mert úgy sem tudunk róla 
semmit. Fegyelmezetten kell viselkedni, 
jogkövető módon, még akkor is, ha ez 
nehezünkre esik.

Balatonakali polgármestereként, 
magam is megkérek mindenkit, hogy 
felelősen viselkedjen! A rövid egész-
ségügyi séta egyelőre megengedett, de 
kizárólag csak az egy háztartásban élők 
mehetnek együtt. Amennyiben másokkal 
találkoznak kellő távolságot kell tartani 
egymástól. Az időseknek továbbra sem 
ajánlott elhagyni az ingatlant, még akkor 
sem, ha a 9–12 óra közti időszakban 
csak ők lehetnek az üzletekben.

Azoknak a fiataloknak is vannak 
veszélyeztetett szülei, nagyszülei, akik 
szerencsére talán nincsenek olyan nagy 
veszélyben. Személy szerint is számítok 
a település mindennapjaiban ezekre a 
srácokra. Tudom, hogy jó képességű-
ek, és nemsokára az ő feladatuk lesz 
a mi támogatásunk, emellett ennek a 
településnek, országnak a vezetése. Azt 

viszont csalódásként kellett megélnem, 
hogy többen is jelezték, a fiúk nem vol-
tak a helyzet magaslatán!

Tartsuk be!
Tapasztalataink szerint Balatonakali-

ban a lakosság és a nyaralóingatlannal 
rendelkező itt-tartózkodók meghatározó 
többsége, betartja a kormányrendeletet. 
Viszont felhívta a rendőrség a figyel-
münket arra, hogy vannak még mindig 
olyan állampolgárok, akik hibásan értel-
mezik, vagy nem akarják tudomásul 
venni a jogszabály szerinti kötelmeket. 
Minden itt tartózkodó érdekében elvár-
ható a korlátozások szigorú betartása.

Térségünkben a legjellemzőbb, és 
egyben a közösségre leginkább veszé-
lyes magatartás, az úgynevezett ingázás 
a nagyvárosok és a Balaton közt. Fontos 
tisztázni, hogy a rendelet lakóhely vagy 
tartózkodási hely elhagyási korlátozásról 
szól. Ez azt jelenti, hogy ha a korláto-
zás hatályba lépésekor az állampolgár 
a tartózkodási helyét választotta, akkor 
azt nem hagyhatja el, a kormányrende-
letben meghatározott kivételektől eltérő 
módon.

Amennyiben a lakhelyet választotta, 
akkor a korlátozás ideje alatt nem mehet 
a balatoni nyaralóhoz hétvégére takaríta-
ni. Ha viszont a hétvégi házat választot-
ta, akkor ott kell eleget tenni a korlátozás 
előírásainak. Ebben az esetben nem sza-
ladgálhat az érintett a lakhelyére, mond-
ván, hogy ott van a lakhelye.

Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy 
tartsuk be ezt, a jogszabály nélkül is 
elvárható, mások érdekeit is figyelembe 
vevő korlátozást! A közösség nevében 
magam csak kérni tudok, viszont a rend-
védelmi hatóságoknak büntetés kisza-
bására is van lehetősége. Látjuk mind-
annyian, hogy nem a büntetés a célja a 
hatóságoknak, de félek, hogy a reniten-
sek nem hagynak más lehetőséget.

Egy másik értelmezési problémával 
is találkozunk helyben. Ugyanez a kor-
mányrendelet rendelkezik arról, hogy a 
65 év felettiek délelőtt 9 és 12 óra között 
rendezhetik a halaszthatatlan ügyeiket a 
boltban, postán stb. Ez nem azt jelenti, 
hogy el kell menni a postára! Mi tovább-
ra is féltjük az idősebb lakosságot. Arra 
kérem őket, hogy lehetőség szerint az 
intézkedés ellenére sem menjenek oda, 
ahova nem muszáj. Ahol vannak a csa-
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ládban fiatalabbak, ott kérem fogadják 
el a segítségüket, ahol pedig erre nincs 
mód, ott éljenek a rendelés lehetőségé-
vel, vagy kérjék az önkormányzat segít-
ségét!

Bízzunk benne közösen, hogy a tavasz 
közeledtével, egyre több madárcsicser-
gést hallgatva, egy kicsit elviselhetőbb 
lesz a helyzet. Mindamellett pedig fogad-
juk el, mi mégiscsak jobb helyzetben 
vagyunk azoknál, akik panellakásban, 
50 m2-en kényszerülnek jogkövetően, 
fegyelmezetten viselkedni.

Továbbra is elvárom a lakosoktól és 
az üdülőtulajdonosoktól egyaránt, korra 
való tekintet nélkül a jogszerű, de leg-
inkább emberséges magatartást! Mert az 
emberségünket kell jelen esetben előtér-
be helyezni, mindenek felett!

Koncz Imre polgármester

BENZINKúT KÉRDÉS
Sajnos napjainkban nem ez a leg-

fontosabb kérdés, amiről a települési 
önkormányzatnak döntést kell hozni. 
Mindamellett lezárult a véleményezésre 
nyitva álló időszak, ezért a beérkezett 
vélemények összesített adatait ezúton 
teszem közzé.

Balatonakali 706 állandó lakosa közül 

84-en vannak 18 év alattiak, akik a 
közvélemény kutatásunk előzetesen kiírt 
szabályai értelmében még nem nyilvá-
níthatnak véleményt, vagy ha nyilvání-
tanak, akkor azt nem tudjuk figyelembe 
venni. Előzőek értelmében kutatásunk-
ban 622 véleménynyilvánításra jogosult 
személy tehette meg egyszerű, igen vagy 
nem javaslatát. 

A 622 jogosultból 161 személy élt 
a lehetőséggel, hogy kinyilvánítsa azt. 
Iménti számok ismeretében megálla-
pítható, hogy egy kicsivel több, mint 
a jogosultak ¼ része véleményt nyil-
vánított. A 161 véleményből 153-an 
támogatólag nyilatkoztak. „Támogatom, 
hogy Balatonakaliban az önkormányzat 
tulajdonában álló 190/2 hrsz. ingatlanon 
valaha üzemanyagtöltő állomás létesül-
jön.” Ez a véleményt nyilvánítók 95%-a. 
8 fő nem támogatná a tervezett benzin-
kút létesítést, ez a véleményt nyilvánítók 
5%-a. Azt is meg kell említeni, hogy 10 
leadott véleményt nem tudtunk figye-
lembe venni, mert vagy nem állandó 
lakos adta le, vagy két szavazatot adott 
le egy jogosult, esetleg nem töltötte be a 
18 évét a véleményt nyilvánító.

Az ismertetett adatok szerint kijelent-
hetjük, hogy egy reprezentatív felmérést 

végeztünk, melynek eredménye arról 
ad információt a döntéshozóknak, hogy 
nagyon nagy támogatottságot élvez a 
lakosság körében, a 190/2 hrsz. ingat-
lanra, csupán gondolati szinten terve-
zett üzemanyagtöltő állomás létesítése. 
Ennek ellenére nem tudunk oda villám-
gyorsan benzinkutat építeni, és nem is ez 
a terve az önkormányzatnak.

Egy lépéssel tovább lépünk, ha egy 
kicsit kilábalunk a jelenlegi nem túl opti-
mális helyzetből. 

Tájékozódom, hogy milyen beke-
rülési költséggel kell számolni, van-e 
a körzetünkben olyan vállalkozás, aki 
területbérleti konstrukcióval, saját for-
rásai felhasználásával építene, és üze-
meltetne töltőállomást Balatonakaliban. 
Természetesen, amint túl leszünk az 
információszerzésen, akkor erről min-
denképpen tájékoztatni fogom a lakos-
ságot.

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki 
részt vett a közvélemény kutatásban, és 
véleményével hozzájárult ahhoz, hogy 
amikor eljön az ideje, akkor a döntésho-
zók megfelelő döntéseket tudjanak hozni 
a tervezett benzinkút ügyében.

Koncz Imre 
polgármester
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Nehéz időket élünk, és sajnos még 
egy darabig ez így lesz. Az összes hír-
adás a vírus szörnyű hatásairól szól, 
esetleg némi pártpolitikával fűszerezve. 
Nem igazán tud bennünket jó kedvre 
deríteni ez az állapot.

Pedig, ha úgymond békeidőben 
lennénk, akkor már lezajlott volna a 
Balatonakali Történelmi Szőlőhegyek 
Borút Egyesület által, éppen idén 10 éve 
életre keltett „Akali bor napja mandu-
lavirágzáskor” elnevezésű, méltán nép-
szerű települési rendezvényünk. Sajnos, 
idén nem tudtuk megrendezni az álta-
lunk nagyon kedvelt ünnepet.

A keleti bölcsek arra hívják fel az 
emberiség figyelmét, hogy jelen hely-
zetben a búslakodás, letargia, félelem 
lehet a legnagyobb ellensége az immun-
rendszerünknek. Értelmezésük szerint a 
karanténban is szükség van a mindenna-
pi boldogságra! Testünket és lelkünket 
egyaránt jó kondícióban kell tartanunk. 
Ha idáig azzal védekeztünk, hogy nincs 
időnk tornászni, hisz rohanni kellett, 
akkor most ez az akadály elhárult. Attól 
sem kell félnünk, hogy valaki kinevet 
bénaságunk miatt, hisz csak a szűk csa-
láddal vagyunk összezárva. Ha esetleg 
őket mozgásunkkal mosolyra derítjük, 
már akkor is tettünk az immunrendszer 
védelmében.

Ha a testünk érdekében megtettük a 
tőlünk telhetőt, akkor tegyünk a lelki 
boldogságunk érdekében is. Fogjuk fel 
úgy, hogy együtt van a család. S ha már 
együtt van a család, akkor mindenképpen 
boldogan töltsük ezt az időt. Ha mate-
riálisan távol vannak otthonmaradásra 
ítélve a családtagok, akkor pedig itt az 
ideje, hogy használjuk a kommunikációs 
eszközöket. A fontos, hogy sok jó, pozi-
tív gondolatot osszunk meg szeretteink-
kel. Aztán ha a vész elmúlik, akkor pedig 

gondoljuk át alaposan, hogy mit kell 
megváltoztatnunk az életünkben!

Az alábbi híradással magam is szeret-
nék hozzájárulni ahhoz, hogy egy kicsit 
jobb kedvűek, boldogabbak legyenek 
a helyiek és mindazok, akik jó szívvel 
gondolnak Balatonakalira és az itt élő 
emberekre, hisz szívük szerint maguk is 
itt élnének velünk.

A hivatalos rendezvény (X. Akali bor 
napja mandulavirágzáskor) ugyan idén 
elmaradt materiálisan, gondolatainkban 
viszont már a következőn elmélkedünk. 
Sőt tetteink is a jövőbe mutatnak. A helyi 
közösség vérkeringésében már örökké, 
visszavonhatatlanul él a mandula és a jó 
bor szeretete. Akaliban a mag el van vet-
ve! Hisz tíz éve valljuk: „Balatonakali, 
mandula, jó bor, vendégszeretet”.

Örömmel jelenhetem, hogy nem csak 
a mag van elvetve, hanem a cseme-
ték gyökerei is jó akali földben van-
nak. A múlt héten kiváló kollégáim és 
Bogdán László helyi lakos megfeszített 
munkával, Mészáros Géza vezetésével, 
300 db új mandulacsemetét ültettek a 
Hóvirág utca észak-keleti végénél kez-
dődő, állami tulajdonban, önkormány-
zati kezelésben lévő terület egy részére. 
Ez a harmadik mandula tábla az önkor-
mányzat tulajdonában. Az elsőt 2015 
őszén telepítettük, mintegy 1,5 hektár 
területre, 466 magyar fajtajegyzékben 
szereplő, tétényi, érdi fajták formájában. 
A második tábla egy kisebb terület, a 
Sági utca déli végén lévő 68 fából álló 
ültetvény. Ez a terület egy fajtamentés 
eredményeként jött létre 2018 őszén. A 
szemző hajtásokat a korábbi Micsurin 
telepről, valamint Zánkáról mentettük, 
így kis mérete ellenére egy nagyon érté-
kes „génbankot” hoztunk létre az utókor 
számára.

A legújabb ültetvényünk más szem-

pontból érdekes. Ez az ültetvény a 
jelenleg legkorszerűbb olasz és fran-
cia fajtákból áll. (100 db Supernova, 
100 db Ferranges, 100 db Tuono.) 
Információink szerint sokkal nagyobb 
terméshozammal rendelkeznek, mint a 
hazai fajták, valamint több betegség-
gel szemben ellenállóbbak a nemzeti 
fajtáinknál. A fajtaválasztásnál segítsé-
günkre volt két kiváló mandula lovag 
társam, akik mindketten elismert szakte-
kintélyek. Dr. Nádosy Ferenc a Ceglédi 
Gyümölcskutató igazgatója, valamint 
Rácz Szabó Róbert a Pulluló Faiskola 
vezetője. A csemeték Dánszentmiklósról 
érkeztek Balatonakaliba. Kíváncsi vára-
kozás tölt el. 

Vajon, hogy fogják érezni a legújabb 
mandulák magukat a mi földünkben? 
Itt is olyan bő termést fog hozni a 
Supernova, mint ahogy azt Tokaj hegyen 
láttam az elmúlt évben?

Hamarosan megkapjuk a válaszokat 
is. A következő tavasszal már lesz pár 
gyönyörű hajtás a csemetéken. Mire 
eljön ismét a mandulavirágzás helyi 
ünnepe, addigra bizonyára már néhány 
virággal fog tisztelegni az itt élő és ide 
látogató, mandula szerető embereknek 
Balatonakali legújabb mandulás ültet-
vénye.

A jelenlegi egyenleg a fenti adatok 
alapján 834 mandulafa, három táblá-
ban, az önkormányzat, s ez által a teljes 
közösség tulajdonában. Elismerés min-
denkinek, aki bármikor, bármilyen for-
mában hozzátett a „Balatonakali, mandu-
la, jó bor, vendégszeretet” életérzéshez! 
Számomra ez nagyon sok boldogságot 
jelent. Bízom benne, hogy ezzel a jó 
hírrel Önöknek is tudtam adni egy kis 
jókedvet, boldogságot!

Koncz Imre
 polgármester

MANDULAÜLTETÉS A 088-1 TERÜLETEN
„BALATONAKALI, MANDULA, JÓ BOR, VENDÉGSZERETET”
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Végéhez érkezett a zártkerti utak fel-
újítására kiírt pályázaton nyert forrás 
felhasználásával megvalósult fejlesztés. 
A Hóvirág utcától a Fenye kapuig terje-
dő útszakasz végre a jogi helyére került 
és egy komoly, nagy teherbírású, bazalt-
meddő felhasználásával elkészített utat 
sikerült készíteni. A Fenye hegy ingat-

lantulajdonosai már régóta vártak erre a 
fejlesztésre. 

Boldogan vették birtokba a felületet. 
Mivel közel lakom az úthoz ezért néha 
az autók sebességéből ítélve úgy érzem, 
hogy „túl jól sikerült”! A projekt keretei 
közt a Fenyei út kelet-nyugat irányú 
részén is sikerült a kátyúkat kijavítani. 

Mindamellett tudjuk, hogy még nagyon 
sok olyan út van, melyeket fel kellene 
újítani. 

Ennek ellenére úgy érzem, elégedet-
tek lehetünk, hisz vannak sikereink ezen 
a területen is. A fejlesztéshez 9 497 012,- 
Ft vissza nem térítendő támogatást hasz-
náltunk fel.

#MARADJOTTHON

ZÁRTKERTI PÁLYÁZAT
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Akkor még csak az volt a bajunk, 
hogy nagyon hideg van és erősen fúj a 
szél. 

Nem tudtuk, hogy a helyzet egy hónap-
pal később így változik. Ahogyan azt 
korábban is jeleztem, halálának évfordu-
lóján – február 5-én – néhányan kimen-
tünk a temetőbe és koszorút helyeztünk 
el Kutor Lajos sírjánál. Felidéztük életé-
nek néhány pillanatát, emlékeztünk rá. 
Szeretettel, derűsen. 

Az idei március 15-i emlékezés és 
koszorúzás már 2 nappal a vészhely-
zet kihirdetése után zajlott le, óvato-
san, szűk körben, lényegesen nagyobb 
aggodalommal a szívünkben közvetlen 

és tágabb környezetünk jövőjéért, egész-
ségéért. 

Mindemellett egymást is biztatva, 
Kossuth nótákat énekelve, a helyzethez 
és alkalomhoz méltó módon koszorúz-
tuk meg mindkét helyszínen emlékhe-
lyeinket, remélve, hogy legközelebb már 
a megszokott módon ünnepelhetjük tör-
ténelmünk ezen fényes eseményét.

Kedves Akaliak!
Biztosítunk mindenkit arról, hogy 

az önkormányzat, és testületének tagjai 
figyelemmel kísérik a rendkívüli ese-
ményeket, és mindent elkövetnek azért, 
hogy a település minél kevesebb veszte-
séggel, megnyugtató módon, átvészelje 

ezt a járványos időszakot. Én magam 
az áprilisra tervezett fogadónapot érte-
lemszerűen nem tudom megtartani, ám 
készséggel állok rendelkezésükre, bár-
milyen ügyben és probléma megoldásá-
ban, akár a Kutor-programmal kapcso-
latos teendők megbeszélésében, illetve 
jogi tanácsadásban is. Kérem éljenek a 
lehetőséggel, és keressenek bátran akár 
telefonon, akár a honlapon is megtalál-
ható e–mail címen.

Bízom abban, hogy hamarosan – és 
egészségesen – újra találkozunk szemé-
lyesen is. 

Vigyázzanak magukra és egymásra!
Dr. Palásthy Julianna

#MARADJOTTHON

Emlékezés vészhelyzet előtt és után
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STRANDFELúJÍTÁS
Elindult a strandi vizesblokkok 

felújítása
Önkormányzatunk a Kisfaludy Prog-

ram keretei között támogatási kérelmet 
adott be a strandi vizesblokkok felújítá-
sára. Tervezett projektünkben mindkét 
blokk teljes felújítását céloztuk meg. 
Alapvető szempont volt, hogy a jövő-
ben a mosdóink két zónára bonthatóak 
legyenek az üzemeltetés során. Ez annyit 
jelent, hogy mindkét blokknál 2-2 külön 
nyitható és zárható egységet alakítunk 
ki. 

Ez azért fontos, mert a takarítás, fer-
tőtlenítés idejére az adott egységet le 
lehet zárni rövid időre, így lesz idő 
felszáradni. Ha pedig csúcson megy a 
strand, akkor mindkét egység egyszerre 
is üzemeltethető lesz. 

A felújítást követően mindkét blokk-
ban helyet kap egy-egy mozgáskor-
látozottak számára is használható 
wc-zuhanyzó. Családi wc-mosdó és 
pelenkázó helység kialakítására is gon-
doltunk mindegyik helyen. A belső fej-
lesztéseken felül a külső részen is lesz-
nek változások. A tetőhéjalás állókorcos 
lemezfedést kap, mint amilyenek már 
vannak az újabb épületeken (öltözők, 
gyümölcsöző). Hőszigetelést kapnak az 
egységek, így lehetőségünk lesz arra, 
hogy a csúcsidőn kívül a horgászok és a 
sétálók, gyermekes családok, kerékpáro-
sok részére illemhelyet biztosítsunk.

A Kisfaludy 2030 Zrt., mint támo-

gató által, 2020 január 30-án kiállított 
Támogatói Okirat értelmében, terveink 
megvalósításához majdnem 68 M Ft 
visszanem térítendő támogatást hasz-
nálhatunk fel. A támogatás 100%-os 
intenzitású. A támogató okirat birtoká-
ban megnyílott a lehetőség a közbeszer-
zési eljárás megindítására, aminek az 
eredményeként elindultak a kivitelezési 
munkálatok.

A vállalkozói szerződés értelmében 
a közbeszerzési eljárás eredményeként 
kiválasztott, Konstruktív Mérnöki Iroda 
kivitelezőinek egy nagyon szűkre sza-
bott határideje van. A munkálatokat júni-
us folyamán be kell fejezniük, amennyi-
ben nem szól közbe semmiféle vis maior 
helyzet. Igaz, semmit nem tudunk arról, 
hogy jelen esetben miféle turisztikai 
szezonról lehet beszélni, de ha nem az 
idei nyáron, akkor majd jövőre, két gyö-
nyörű, új vizes helyiséggel várjuk ven-
dégeinket, tovább emelve annak magas 
színvonalát.

A csúszda is megújul
Ha már a strandon vagyunk virtuáli-

san, akkor még egy jó hírrel szolgálha-
tok a Kedves Olvasóknak. A balatoni 
strandok fejlesztése kiemelt kormányzati 
szándék. Ennek fényében a Kisfaludy 
2030 Zrt. felhatalmazást kapott egy 
másik pályázat kiírására, melynek keret-
ében a bizonyos feltételeknek megfelelő 
balatoni csúszdák fejlesztését kívánja 
támogatni.

Balatonakali Község Önkormányza-
tának tulajdonában álló vízicsúszda 
megfelelt a pályázati felhívásban meg-
fogalmazott kritériumoknak, így pályá-
zatunkat ezen a területen is beadtuk. 
A március 20-án kiállított Támogatói 
Okirat értelmében, több mint 40,5 M Ft 
visszanem térítendő támogatást ítéltek 
meg önkormányzatunknak. 

A munka ütemezésével jelenleg még 
némi egyeztetés van folyamatban, mivel 
az eredeti kiírás által megfogalmazott 
elvárásnak, mely szerint a kivitelezést 
júniusban be kellene fejezni, nem tudnak 
megfelelni a kivitelezők. Kértük a határ-
idő módosítását 2020. december 31-i 
befejezésre, amit remélünk a támogató 
elfogad. Amennyiben megkapjuk a zöld 
utat itt is, akkor indulhat a kivitelezés.

A tervezett munkák a következők 
lesznek: A teljes csúszótest leszerelését 
követően egy új test kerül beépítésre. A 
fémszerkezet tisztítását követően teljes 
felületkezelést kap. Felújítjuk a gépé-
szetet és a villamos berendezéseket is. A 
terveink szerint térburkolattal látjuk el a 
csúszda alatti területet. 

Amennyiben terveinket maradékta-
lanul meg tudjuk valósítani, akkor a 
következő évre, amikorra reméljük, 
hogy rendeződnek a járványügyi prob-
lémák, nettó 108,5 M értékű új fejlesz-
téssel várjuk vendégeinket a gyönyörű 
strandunkra.

Koncz Imre 
polgármester

#MARADJOTTHON

PÁLYÁZATI HÍREK
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FEJLESZTÉSEK A SZABADTÉRI 
SZÍNPADNÁL 

ÉS A MAG-TáR-HáZBAN
Addig is, amíg #maradjotthon van, 

újabb és újabb hírekkel szolgálhatunk 
pályázati projektjeinkről, a pályázati élet 
nem állt meg. Újabb két pozitív döntés 
érkezett márciusban önkormányzatunk 
részére. Két Leader pályázati projektünk 
kapott 5 és 3 millió forintos támogatást. 

Megújul a szabadtéri színpad
Szükségünk lesz ismét, és reméljük 

növekvő számú néző mellett, a legszebb 
balatoni panorámával és milliővel ren-
delkező színpadra a templomok terén. 
Elsősorban eszközfejlesztésére vonatko-
zóan kaptunk anyagi támogatást, mely 
5 db nézőtéri lelátót (75 néző részére), 
mobil szaniter konténert, a jelenlegi mos-
dó kapacitás megnövelésére, levendula 
sorok frissítését új telepítésekkel, kor-

szerűsítést a templomokat megvilágító 
lámpák tekintetében (LED-es lámpafej 
beszerzése) és a színpad korszerűsítését 
foglalja magába. Ez utóbbi a színpad tel-
jes 10x15 méteres felületének a cseréjét 
jelenti, hiszen a jelenlegi „új működése” 
során, az elmúlt 10 évben nem esett 
át burkolatcserén, viszont a használata 
során jó pár társulat, nem kevés pár cipő-
jének koptatását viselte.

Érdekességként megjegyezzük, ez a 
nyár a 10. nyári évad színpadunk újra-
üzemelésében. Ígérni nem tudunk, de 
reméljük, most sem marad üresen, meg-
valósulnak műsorterveink.

Magtárházi fejlesztés
Mindenki nagy örömére, a telepü-

lés dicsőségére 2018. decemberében új 
közösségi színteret vettünk birtokba. 
A jelenleg minimál berendezéssel bíró 
épületbe már akkor terveztünk eszköz-

fejlesztéseket, melyeknek most jött el 
az ideje, hiszen 3 millió Ft támogatást 
kaptunk hozzá. 

Asztalok, konferencia székek, szek-
rények, irodai eszközök (pendrive-ok, 
lámpák, táblák, hulladékgyűjtők, pros-
pektustartó), fogasok, bútor, 3 db mik-
rofon és 2 db passzív 2-utas hangláda, 8 
csatornás keverőerősítővel kerül ebből a 
forrásból beszerzésre.

Mindkét projekt esetében jelenleg a 
két éve (pályázat beadásakor kapott) 
árajánlatok felülvizsgálása zajlik, remél-
ve, hogy nincs olyan nagymértékű emel-
kedés, hogy ezen beszerzések ne legye-
nek megvalósíthatók a forrásból, illetve 
minimális anyagi kiegészítéssel. 

Amire ismét nyílnak kapuink, már 
reméljük a fejlesztések elkezdődnek, 
megvalósulnak, birtokba vehetjük hama-
rosan a megújult eszközparkokat.

Ihász Csilla

Réfi RozinaHantos Léna

Új munkatársaink
Szerkesztőségünk új tagokkal bővült, külsős munkatársaink 
az illusztrációs munkákban segítettek be. Köszönjük Hantos 
Léna, Réfi Rozina és Jánosi Soma alkotásait,  küldött munká-
jukat. Igyekszünk a nyilvánosságon túl is jutalmazni, remél-
hetőleg hamar sor kerülhet rá. A kis remekeket honlapunkon, 
közösségi oldalainkon is közzé tesszük, köszönjük a vidámsá-
got, életörömet, amelyet sugallnak a kis művek.
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LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Áprilisban módosul a heti kukás sze-

métszállítás! Április 15. és október 15. 
között a hulladékszállítási nap szom-
bat lesz településünkön. Szelektív sze-
métgyűjtés: Minden hónap 3. keddjén, 
azaz április 21-én, május 19-én és júni-
us 16-án. Az üveg palackok szelektív 
gyűjtése az önkormányzatnál, a Kossuth 
u. 43. sz. alatt történik, munkanapo-
kon 7-től 14 óráig. Mindenféle egyéb 
hulladék lerakása pedig, legközelebb 
Tapolcán lehetséges a NHSZ Tapolca 
Nonprofit Kft.-nél. Cím 8300 Tapolca, 
Halápi u. 33, telefon: 06 87/709-831. 
Óvjuk közösen környezetünket, tartsuk 
tisztán Balatonakalit! 

Probiós zsák vásárlása
Balatonakali lakosai a veszélyhelyzet 

ideje alatt az alábbi módon juthatnak 
„Probiós” zsákhoz:

Előzetesen telefonon, e-mailben 
keresse kollégánkat a 87/544-047 (vagy 
87/444-255, ill. Mészáros Géza: 06-20-
9577-246) 8,00 és 16,00 óra között, 
illetve a penzugy@balatonakali.hu-
ra küldjön e-mailt a személyes adatai 
(név, lakcím), illetve a kért mennyiség 
megadásával. Ezen úton közölje a zsák 
pontos átvételi időpontját is, melynek 
helyszíne a Polgármesteri Hivatal kapu-
ja előtti járda (bejáró). Itt megkapja a 
kért mennyiségű zsákot, valamint az 
átutalásos számlát, melyet így utólago-
san szükséges átutalással kiegyenlíte-
ni. Felhívjuk figyelmüket csak balato-
nakali lakosoknak áll módunkban ilyen 
igényeiket teljesíteni, egyéb esetben a 
központi Probio számon (87-342-633), 
ill. az illetékes önkormányzatnál tudnak 
érdeklődni lehetőségeikről. Köszönjük 
együttműködésüket! 

LOMTALANÍTáS: MáJUS 4-8.
Tisztelt Ingatlantulajdonos! Az elmúlt 

évhez hasonlóan az ÉBH Nonprofit 
Kft. megbízásából a Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft. 
nem közterületről, hanem előzetes egyez-
tetést követően, évente egy alkalommal, 
ingyenesen házhoz menő rendszerben 2 
m3-es mennyiségig szállítja el a lomhul-
ladékokat. 

A házhoz menő lomtalanítás lényege, 
hogy az ingatlanhasználó a lomhulla-
dékait összegyűjti, kerítésen belül elhe-
lyezi, és egy meghatározott időpontban, 
az ingatlanhasználó jelentétében társasá-
gunk munkatársainak átadja. 

Lomhulladék: háztartásokban, nor-
mál háztartási mennyiségben keletkező, 
olyan nagy darabos, ami nem fér bele a 
rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe 
pl. bútor, ágybetét, kerékpár, szőnyeg, 
babakocsi, kerti bútor. A természetes 
személy ingatlanhasználók részére az 
ingyenes házhoz menő lomtalanítási 
szolgáltatást az alábbi módon és feltéte-
lekkel nyújtjuk: 

A szolgáltatást csak az az ingatlan-
használó veheti igénybe, aki rendelkezik 
közszolgáltatási szerződéssel és díjtarto-
zása nem áll fenn. 

A szállítási napot (munkanap) tár-
saságunk az ingatlantulajdonosok felé 
postai úton megküldött tájékoztatóban 
jelöli meg. 

Társaságunk munkatársai a lomta-
lanítás napján 7–15 óra között végzik 
a lomhulladékok átvételét. A hulladék 
átadásánál személyesen szükséges jelen 
lenni az ingatlantulajdonosnak vagy 
meghatalmazottjának.

Előzetes egyeztetés nélkül, közte-
rületre kihelyezett lomhulladékot nem 
szállítjuk el. A 2 m3 feletti lomhulladék 
mennyiség esetén a többlethulladékot 
térítési díj ellenében konténerben tud-

juk elszállítani. A többlet lomhulladék 
elszállítás díjáról és módjáról az ügyfél-
szolgálaton, az időpont egyeztetésekor 
tudunk információt adni. 

A következő hulladéktípusok nem 
minősülnek lomhulladéknak, ezért a 
lomtalanítási szolgáltatás keretében nem 
áll módunkban ezeket elszállítani. Az 
alábbi tájékoztató segítségével szeret-
nénk segítséget nyújtani a hulladékok 
megfelelő elhelyezésében. 

A lomhulladékok gyűjtése során NEM 
ADHATÓK ÁT az alábbi hulladékok. 

Gumiabroncs hulladék: a gumiabron-
csok az autószervizekben a gumik cseré-
jekor leadhatók. 

Veszélyes hulladék (festékek, lakkok, 
permetszerek stb.): egyeztetett időpont-
ban a Fűzfői Hulladékégető Kft-hez, 
térítés díj ellenében beszállíthatók (elér-
hetősége: info@fuzfoiegeto.hu, + 36 88 
589960)

Építési-bontási hulladék: az Aszófői 
úti volt hulladéklerakó területén 
Balatonfüred, Aszófői út (hrsz 087), 
nyitva tartás: H-P: 7-15, április 1-től 
november 30-ig, szombaton 8-12, térí-
tési díj ellenében elhelyezhetők 1 tonna 
mennyiségig (saját beszállítással).

Gyógyszer hulladék: hulladékká vált 
gyógyszereket a gyógyszertárakban 
leadhatók. 

Települési szilárd hulladék: a rend-
szeres hulladékszállítás alkalmával hul-
ladékgyűjtő edényből vagy társaságunk 
emblémájával ellátott zsákban elszállít-
juk.

A házhoz menő szelektív hulladék 
elszállítása rendszerében gyűjtött papír, 
PET, üveg, stb. hulladékok elszállítá-
sa a szolgáltatás keretében megoldott, 
lomtalanítás során ezen hulladékok nem 
kerülnek elszállításra.

Mészáros Géza
 faluüzemeltető

#MARADJOTTHON
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Az elmúlt időszak képeivel szeret-
nénk szemléltetni azt a sok-sok pozití-
vumot, amit kapunk, és amit okoznak 
saját maguknak is a képeken szereplő 
jelmezeseink.

Boldog és elégedett emberek csak 
akkor lehetünk, ha túlnyomó részben 
pozitív érzések uralnak bennünket. 
Ezeket a pozitívumokat, endorfint (endo-
morfint) pedig tudattalanul is gyűjtjük és 
gyűjtjük, de belőlünk, viselkedésünkből 
is fakad, felszabadul bennünk.

Csak néhány példája annak, amiket 
februári-márciusi rendezvényeinken 
begyűjtöttünk, felszabadítottunk, és 
amiből most táplálkozhatunk, ami meg-
véd bennünket ezekben a nehéz, bezárt 
napokban, hiszen immunrendszerünket 
támogatták, növelték ezek az aprósá-
gok.

Egy mosoly az arcon, a humor, a 
sok-sok nevetés, a megnevettetés. Az 

„adni” öröme: magunkat, műsort, ötle-
tet, felajánlást, időt, ajándékot, ölelést. 
Önkéntesség vállalása: dolgozni, készül-
ni, próbálni, tanulni egy közös ügyért, 
meglepetéseket kitalálni és megvalósí-
tani. 

Siker elérése, a közösség részeként, 
vele együtt működés, egy csapat bizton-
ságának, tagságának érzése. Segíteni-
támogatni egymást, a másikat. Biztatni, 
erőt adni, segíteni ötlettel, jelmezzel, 
véleménnyel. 

Felszabadultan bulizni, együtt, öröm-
mel, hajnalig tartóan, sajgó lábbal… 
és közben minden gondunk, bajunk, 
feszültségünk elillant…

Nos, kedves Gyerekek, Hölgyek és 
Urak, visszanézve a képeket, lehet, hogy 
felidéződnek bennünk ezek a moso-
lyok, érzések, sikerek, büszkeségek, az 
együtt megélt jó és szép pillanatok. 
Megfogalmazódik bennünk a köszönet 

azok irányába, akik odatették magukat, 
odaálltak, csatlakoztak valamely formá-
ban, akik a jövőben is ott lesznek, mert 
szeretik, hogy együtt vannak, együtt 
tesznek, együtt lesznek, előre viszik a 
falut és jól érzik magukat, együtt, közö-
sen fáradozva, áldozatot, munkát vál-
lalva.

Amit most is megtehetünk, ezeket 
az örömforrásokat megidézzük, táplál-
kozzunk belőlük. És várjuk egymást 
biztatva, segítve, közösen tervezve (per-
sze csak on-line!) ennek az időszaknak 
a végét, a fellélegzést, mert ez a cél is 
továbbvisz, éltet, erőt ad. Erre van most 
szükségünk. Mindannyiunknak. 

„Az ember „valahová tartozási” szük-
séglete olyan, mint egy fa gyökérzetének 
a talaj: be kell kötődni ahhoz valahová, 
hogy a viharoknak ellen tudjunk állni.” 
Ellenállunk.

I. Cs.

„A nevetés fájdalomcsillapító, immunerősítő, közösségteremtő”
(dr. Bagdy Emőke)
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Hamarosan a sportpálya mellett az 
Ősök Parkjában egy kis helyi sporttör-
téneti visszaemlékezést, számos fotóval 
illusztrálva láthatnak majd, ennek előre 
vetítéséül tesszük közzé Törő Balázs, 
nagyon alapos kutatásian, munkáján ala-
puló írását. A tabló tartalmát örömmel 
tesszük itt is közzé, hisz van időnk mos-
tanság olvasgatni…

Településünk sportélete a triano-
ni országvesztést követően létrehozott, 
Akaliban is megszerveződő Levente 
egyesület keretében kezdett kibontakoz-
ni. Az alapvető katonai ismeretek átadá-
sán és a vallásos, nemzeti érzelmű neve-

lésen túl a gyakorlati testedzés számos 
formáját űzték a 12-21 éves akali fiúk, 
a rendkívül népszerű Pák Zoltán tanító 
úr, valamint Szabó Gyula gazdálkodó 
vezetésével. Az alaki kiképzésen kívül 
a futás, dobás, gerelyhajítás és torna 
voltak a fő mozgásformák, melyek mellé 
a harmincas évek végére csatlakozott a 
már ekkoriban is hatalmas népszerűség-
nek örvendő labdarúgás. Az első csapat a 
visszaemlékezések és a fényképek tanú-
sága szerint 1938-ban már bizonyosan 
összeállt, akik akkoriban a Levendula 
sétányon lévő, azóta megszűnt pályán 
gyakoroltak.

Ha már a pályáknál tartunk: ezt köve-

tően a focipálya átköltözött a Dörgicsei 
út mellé, a Cinege-domb alá, ahonnan 
1952-ben érkezett meg a mai helyére, a 
régi katolikus temető szomszédságába. 

A második világégést követően lab-
darúgóink kezdetben barátságos mér-
kőzéseken vettek részt, majd a térség 
csapataival – úgymint Alsóőrs, Tihany, 
Balatonfüred II. – versengve a KISZ Ku- 
pa I. csoportjában szerepeltek (1959). 

A környező falvak közül Akaliban 
alakult meg legelőször futball szakosz-
tály, így már az 50-es évektől kezdve 
jellemző volt, hogy dörgicsei, örvénye-
si, vagy épp vászolyi fiatalok is a mi 
csapatunkat erősítették. Ehhez kapcso-

#MARADJOTTHON

BALATONAKALI SPORTEGYESÜLET HÍREI
Az első fordulóban Zalahalápon aratott 6:3-as győzelmünket a kialakult helyzet következtében 
határozatlan ideig nem fogja követni újabb mérkőzés, ugyanis az MLSZ a megyei bajnokságokat 
is felfüggesztette. 

Bízzunk a helyzet mielőbbi rendeződésében, hogy újra együtt szurkolhassunk! 
Hajrá, Akali!”

Akali sporttörténelem
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lódik egy szomorú eset is, hiszen az 
„akali aranycsapat” remek kapusa is 
egy kisdörgicsei fiatalember, a tragikus 
körülmények között elhunyt Sárffy Géza 
volt, akinek koporsóját a csapattársai a 
vállukon vitték sírjához. 

Szerencsére a szép és vidám dolgok-
ból több jutott az akali sportélet művelői 
és kedvelői számára, hiszen például a 
60-as évek elején másfél évig veretlen 
volt focicsapatunk barátságos és bajnoki 
mérkőzéseken is. 

Bár írásos nyomára nem bukkantunk, 
ám az egészen a 90-es évekig használt 
egyesületi bélyegzőből kikövetkeztethe-
tő, hogy sportegyesületünk 1968-ban 
újjáalakult, hivatalos nevévé pedig a 
Balatonfelvidéki „Petőfi” Sportegyesület 
Balatonakali – választotta. Itt két dolgot 
is tisztáznunk kell: a „Balatonfelvidéki” 
titulus utal egyfelől a támogató TSz 
nevére, valamint a helyi sportkör több 
ízben is hangsúlyozott azon szerepére, 
miszerint nem csak az akaliak, hanem a 
környék önálló klubbal nem rendelkező 
falvainak lakosságából is vonzotta a 
sportolni vágyókat, így egyfajta „térsé-
giességet” is képviselt. 

Petőfi Sándor mozgalmas élete során 
sok helyen megfordult, ám arról nincs 
információnk, hogy Akaliban is tisztele-
tét tette volna, arra pedig még kisebb az 
esély, hogy ennek bármiféle emlékezete 
is fennmaradt. A névválasztás mögött a 
korban jellemző „divathullám” fedez-
hető fel, ám arra, hogy pontosan miért a 
magyar romantika legnagyobb alakjára 
esett a választás, biztos válasszal nem 
felelhetünk. 

1969-ben a veszprémi másodosztály 
járási bajnokságát nyerte meg a már 
„kezdetek óta” piros-kék színekben küz-
dő Akali, – a visszaemlékezések szerint, 
ebben jelentős szerepe volt annak is, 
hogy sokan a hatvanas évek sztárcsapa-
tának, a piros-kék Vasasnak szurkoltak 
–, olyan csapatok előtt, mint Küngös, 
Sóly, Pécsely, Hárskút, Csopak, vagy 
épp Szabadságpuszta. Az első osztályba 
feljutva többek között Nagyvázsonnyal, 
Litérrel, Gyulafirátóttal kellett megmér-
kőzni. Ekkoriban a mérkőzésekre a TSZ 
által biztosított busszal utaztak az arany-
lábúak. Visszatérő, évtizedes „sztorija” 
több korszak csapatának is, hogy néha 
bizony idegenbe szűkös létszámmal 
látogattak, így nem csak a csapatvezető-

nek, vagy épp a hűséges szurkolóknak, 
de még a buszsofőrnek is be kellett állnia 
a csapatba, sőt előfordult olyan eset is, 
miszerint a buszra felvett stoppossal is 
sikerült annyira összebarátkozni, hogy 
ha már úgy alakult, ő is beállt egyet ját-
szani… ó régi szép idők! 

Na de kanyarodjunk vissza a hetvenes 
évekhez, melynek elején még női szak-
osztály is működött az egyesület berkein 
belül! 

A Dörgicse csapata elleni, azóta is 
élénk rivalizálás, a mi „derbink”, a kora-
beli Napló újságcikkek alapján 1971-től 
íródik, az örökmérleget tekintve termé-
szetesen jókora akali fölénnyel!

A hetvenes években labdarúgóink 
kezdeti jó szereplését (1973-ban har-
madik hely a felnőtteknél, első hely az 
ifiknél), nem követte kiemelkedő ered-
mény, ez a korszak inkább vizuálisan 
marad emlékezetes a számunkra, hiszen 
ebből az időszakból már jónéhány „ret-
ro” fényképpel rendelkezünk az épp 
aktuális „tizenegyről”, legendás szurko-
lóinkról, de még a mérkőzések egy-egy 
részletéről is. 

Apropó szurkolók! Az egyesület 
megmaradt iratanyaga helyenként remek 
forrásul szolgál történelmi búvárkodá-
sunkhoz, így többek között az egykori 
nézőszámokról is árulkodnak a „rendez-
vény elszámolási ívek”. Például, 1982-
ben 200 szurkoló volt jelen a Szentgál 
elleni mérkőzésen, de a korszakban 
Nagyvázsony, vagy épp Tihany fellé-
pése is több, mint száz nézőt csaloga-
tott a pálya szélére, nem is beszélve a 
kupaküzdelmek során Akaliba látogató, 
„igazán nagy”, városi csapatok vendég-
szerepléseiről, de erről majd később… 

Településünk turizmusban betöltött 
szerepe okán a sportegyesület már a het-
venes évektől kezdődően több nemzet-
közi kapcsolattal is rendelkezett, melyek 
során az akali focisták – a híres „cseh-
kemping” révén – előbb Prágába, majd 
a kilencvenes években a Bajorországi 
Lenggriesbe is eljutottak. 

A labdarúgáson kívül az egyéb sporto-
kat tekintve nem beszélhetünk szervezett 
keretek között, huzamosabb ideig műkö-
dő egyéb csapat, vagy egyéni sportágról, 
ám mint tömegsport, az asztalitenisz, 
a labdajátékok közül pedig a röplabda 
is jelen volt a faluban. Településünk 
ifjai a Magyar Honvédelmi Szövetség 

(MHSZ) keretében tanulták a fiúk és 
lányok körében is népszerűnek számító 
lövészet fortélyait, melynek elméleti és 
gyakorlati vezetője is Bóka István volt. 
A kilencvenes, kétezres évek kedvelt 
rendezvényének számított az „Akali erős 
ember verseny”, illetve máig rendkívül 
népszerű a lakosság körében a helyi 
edzőterem, a „body”. 

A focira visszatérve, essen szó a het-
venes éveknél jóval fényesebb sikereket 
hozó nyolcvanas évekről: az 1984-es 
bajnokcsapat szereplését több dobogós 
helyezés követte, majd 1990-ben ért fel 
újra a Tapolcai körzet csúcsára az Akali 
csapat. Apró érdekesség, de jól jellem-
zi a kor történelmi viszonyait, hogy 
a mezt, melyet erre a szezonra szer-
zett be magának a gárda – piros-fehér, 
„háromcsíkos”, rajta Balatonakali felirat 
–, az egyik játékos éves valutakeretéből, 
Jugoszláviában vásárolták, és sokáig 
kedvelt garnitúrája volt a csapatnak. 

Az 1992-es év nem a bajnoki szerep-
lés, hanem a kupamenetelés miatt maradt 
„legendásan”, máig emlegetve emléke-
zetes a sportbarátok körében. Csapatunk 
elsőként a megyei I-es Almádit intézte 
el 4-0-ra, majd a szintén első osztályú, 
híresen kemény Gyulafirátót csapatán 
egy hosszabbításos mérkőzésen, 3-2-es 
győzelemmel jutott túl. És ezután sem 
volt megállás! Jött az NB III-as Fűzfő 
csapata, akiket egy ízig-vérig klasszi-
kus kupameccsen, rengeteg néző előtt, 
1-1-es játékidőt követően, tizenegyesek-
kel búcsúztatta Akali! Ezt követően a 
Keszthelyi Haladás már túl nagy falat-
nak bizonyult, de az addigi szereplést a 
csúnya 10-0-s zakó sem tudta elhomá-
lyosítani. 

„Voltunk a csúcson, és voltunk hul-
lámvölgyben is” – írja az akkori elnök 
– Simon István – 1995-ös évi, a tele-
pülés vezetésének írt beszámolójában, 
utalva az akkori évek teljesítményére, 
mely megállapítás a 90-es évek második, 
valamint a 2000-es évek első felére is 
helytálló. A korszak elején az egyesület 
több, mint száz pártoló taggal rendelke-
zik, nagy sikerű sportbálokat szervez, 
ugyanakkor bajnoki szereplése egyre 
gyengébb, a játékosok kiöregednek, a 
helyi utánpótlás pedig nem kopogtat az 
ajtón. Viszont az igazi falusi focihangu-
latra ekkor sem lehetett panasz, ami a 
szinte mindenhol elő-előforduló, a játék-
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vezetőket ért inzultus utáni pályabezárás 
megszellőztetésével, vagy épp azzal jel-
lemezhető, hogy egy esetben az ittasság 
gyanújába keveredett partbíró fegyelmi 
ügyében kellett az akali sportvezetőknek 
tanúskodni…

Egyesületünk jövője szempontjából 
a foci helyi pártfogói a kétezres évek 
elején az újjáalakulás mellett döntöttek. 
Mivel az említett generációváltás elma-
radt, az egyesület kénytelen volt a csapa-
tot más települések játékosaival feltölte-
ni, akikhez azért mindig csatlakozott egy 
szűk helyi mag is. Ez a fajta újjászületés 
Csáji Vilmos elnök vezetésével olyan 
jól sikerült, hogy a focisták 2006 óta 
öt bajnoki elsőséggel és további négy, 
dobogós hellyel örvendeztették meg a 
helyi nagyérdeműt. Bár e szempontból 
telhetetlenek vagyunk, de szerencsére 
elmondható, hogy a helyi, vagy helyi 
kötődésű labdarúgók száma is évről-
évre nő, akik nem csak jó csapatot, de 
kiváló közösséget is alkotnak a máshon-
nan érkező, remek labdarúgóinkkal, akik 
közül sokakat – a sor élére kívánkozik 
Iván Gyula – évtizedes munkájuk után 
nyugodtan nevezhetünk tiszteletbeli aka-
liaknak. 

E helyütt kell szólnunk az akali egye-
sület működéséért sportvezetőként tény-
kedők hosszú soráról is, akiknek hálával 
tartozunk, a jelen és jövő kihívásaihoz 
pedig örömöt és kitartást kívánunk. 

Sportelnökök: Beke Jenő, Somlay 
Imre, Bartók István, ifj. Simon István, 
Molnár Lajos, Csáji Vilmos, Törő Gyula. 
Szakosztályvezető volt Szabó Gyula, 
gazdasági vezető id. Bakonyi István, 
titkárként Kéri Krisztián, napjainkban 
pedig Tóth Gyula tevékenykedik. A tel-
jesség igénye nélkül munkájukért ne 
hagyjuk ki a felsorolásból Kéri Lajos, id. 
Koncz Imre, Széll József, Horváth Imre 
„Kokó”, Horváth Géza, vagy Koncz 
Gábor nevét sem. 

Az akali sportéletben a 2010-es évek 
vége nyitott egy új fejezetet, hisz évti-
zedes álmunk vált valóra azzal, hogy 
az önkormányzat munkája révén spor-
töltözőt kaptunk, valamint a játéktér 
is megújult, teremtve mindezzel olyan 
körülményeket, melyekről sok-sok tele-
pülés csak álmodozhat. 

Ezeket az adottságainkat megbecsül-
ve, óvva, és kellőképpen hasznosítva 
bízunk abban, hogy egyre több helyi, 

vagy környékbeli fiatal csatlakozik majd 
hozzánk, akiket a mozgás, a játék sze-
retetén túl az is motivál majd, hogy 
a „mennyei megyei” küzdelmeiben a 
piros-kék színeket képviselve egy régóta 
íródó dicső történelem részesei legye-
nek, örömet szerezve közösségüknek, 
sok-sok akali érzelmű sportbarátnak. 

E szerény történelmi visszaemlékezés 
nem jöhetett volna létre Önök nélkül, Ti 
nélkületek, kedves akali sportbarátok, 
korábbi labdarúgók, focirajongó nyugdí-
jasok, akik visszaemlékezéseikkel, vagy 
épp férjeik kincsként őrzött fotóival 
járultak hozzá, hogy szeretett községünk 
életének e kis szegletébe betekintést 
nyerjünk. Köszönjük mindenkinek az 
önzetlen segítséget! 

Az összeállításhoz felhasználtuk 
Hudák Józsefné Balatonakali című 
könyvét, valamint a (Veszprém Megyei) 
Napló digitalizált formában elérhető 
archív lapszámait. 

További fotók és egyéb ereklyék a 
sportöltözőben, valamint településünk 
honlapján – www.balatonakali.hu – lát-
hatók. 

Hajrá Akali, hajrá, Petőfi!
Törő Balázs

#MARADJOTTHON
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE

Személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig
szünetel.

Mészáros Géza faluüzemeltető 06-20/9577-246
Kéri Katalin települési főépítész: 

 foepitesz@balatonakali.hu email címen.

PROBIO BALATONFÜREDI 
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.

8230  Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–
10,00, szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00, 

péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól

Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet 
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888

MAG-TÁR-HÁZ
Települési programszervezés, Révész u. 2.

Tel.: 87/655-858
programbalatonakali@gmail.com

program@balatonakali.hu

FOGÁSZATI RENDELÉS
CSAK SÜRGŐS fogászati ellátás.

Hétfő: 08,00–11, kedd: 08,00–11,00, 
szerda: 08,00–11,00, csütörtök: 08,00–11,00.

Időpontot minden nap 08,00-18,00 óra között
lehet egyeztetni az alábbi telefonszámon:

06-70/367-8407 (Nagy Tamásné)

RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap 

harmadik szerdai napján 
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti 

KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Dávid Lajos 

rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-630-8107

POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok

06-30/621-2378

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

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

VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.

kedd: 7,45-12,00; 12,30-14,15. szerda, 
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.

(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozik.) Kossuth u. 31.  

Tel.: 87/444-260, 444-382

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

PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM 
NYITVA TARTÁSA

Hétfő-szombat: 6-18, Vasárnap: 6-14 óráig
Kiszállítás telefonszáma: 06-30/562-7474

 FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Határozatlan időre zárva!

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

6,30-10,00

 EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint 2020. március 22-től – továb-

bi intézkedésig
Magyarország katolikus templomaiban, így Tihanyban, Balatonfüred, Kerek templomban, 

Balatonszőlősön, Aszófőn, Örvényesen, Balatonudvariban, Fövenyesen és Balatonakaliban nem 
tartható nyilvános szertartás. Az erről szóló tájékoztatót elhelyeztük a templomokban.

A Tihanyi Bencés Apátságban – zárt ajtók mögött is – minden nap lesz szentmise, a próba-
tétel e napjaiban is.

Minden nap felkerül a szentmise a Tihanyi Bencés Apátság c. YouTube- és Facebook-
oldalra.

Minden vasárnap 10 órakor pedig élőben nézhető ugyanitt.
A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetésének 2020. március 14-én az esti órákban a 

gyülekezeti vezetés felé eljuttatott tanácsainak megfelelően 2020. március 15-től a gyülekezeti 
közösségi alkalmakat határozatlan ideig felfüggesztjük. Elmaradnak a vasárnapi istentiszteletek 
minden templomunkban, hétközi alkalmaink, a bibliaóra, az énekkari próba a mama-baba kör 
és az ifjúsági alkalmak is. A hittan oktatását az iskolák által ajánlott rendelkezések alapján táv-
oktatás formájában folytatjuk tovább.

Az aktuális vasárnapi igehirdetést a gyülekezet honlapján (http://balatonfuredievangelikus
gyulekezet.hu) közzétételre kerülő videó felvételen, valamint írásos formában is minden héten 
megtekinthetik.

Lelkészünket bizalommal keressék +36/20-824-6902-es mobilszámán, amennyiben lelki 
gondozásra, kauzális alkalom egyeztetésére van szükségük.

Születés: 
Szeretettel gratulálunk Szegvári Martina és Szegvári Tibor kislányához, 

Zsófiához, sok boldogságot, jó egészséget kívánunk a családnak!
Halálozás:

Búcsúzunk Párizs Józseftől, nyugodjék békében!

Adózzon civiljeinknek!
Május a személyi jövedelemadó bevallásának a határideje. A jelenlegi adózás-

ban adónk 1+1%-áról rendelkezhetünk, így ezt az összeget egy civil szerveződés, 
illetve valamely egyház kapja meg, amelyből működését, céljait finanszírozhatja. 
Szervezeteink, melyek számítanak a támogatásra: 

Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány 8243 Balatonakali, Kossuth L. 
u. 45. Számlaszám: 11748069-20017455 Adószám: 18921124-1-19 

Balatonakaliért Erdélyi Kör Egyesület 8243 Balatonakali, Kossuth L.u. 47. 
Szsz.: 12083002-00154689-00100008 Adószám: 19381655-1-19 

Balatonakali és Vidéke Sporthorgász Egyesület 8243 Balatonakali, Pacsirta 
u. 10. Számlaszám: 11748069-20067278 Adószám: 19901370-1-19 

Történelmi egyházaink támogatási adatai:
Magyar Katolikus Egyház technikai szám:0011
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai szám: 0035
Magyarországi Református Egyház technikai szám: 0066
Kérjük, a támogatandó szervezet, illetve egyház adatait tüntessék fel a megfe-

lelő nyomtatványon!


