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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÁTAdóK

Március 6-án az a megtiszteltetés érte 
Balatonakalit, – amire az elmúlt idő-
szakban még talán soha sem volt példa 
–, egy alkalommal két fejlesztést adtunk 
át ünnepélyesen. A térség országgyű-
lési képviselője, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, Kontrát Károly 
két helyszínen is szalagot vágott át. 
Nagy esemény volt a közösség mellett 
azoknak az embereknek is, akik sokszor 
erejükön felül teljesítenek a település 
jövőjének érdekében.

A Balaton utca fejlesztése során tel-
jesen megújult az utca, a 71-es úttól a 
vasúti átjáróig. A kivitelezés során a 
gyalogos járda is új burkolatot kapott, 
valamint megoldódott egy régi probléma 
is, akadálymentes lett a járda a korábbi 
Áfész ABC mellett. 

A Magtárház átadásával pedig meg-
teremtődött annak a lehetősége, hogy 
a jövőben minden rendezvényünknek, 
foglalkozásunknak méltó helyet tud-
junk biztosítani. Nem lesz szükség arra, 
hogy kompromisszumokat kelljen kötni 
azokban az időszakokban, amikor min-
denkinek szüksége lesz a különböző 
termekre.

FŐTÉR
Több évtizedes közös vágyunk meg-

valósítása kezdődött az elmúlt hetekben 
a Kossuth utca régi főterén. Azzal, hogy a 
csapadékvíz elvezető csatorna kiépítését 
befejezte a kivitelező cég, illetve a DRV 
kicserélte a Dózsa Gy. utcára bekötő régi 
azbeszt cement csövet, minden akadálya 
elhárult a térburkolat cseréjének. 

Az önkormányzat az idei költségve-
tésben biztosította a forrást a felújításra, 
megkötötte a kivitelezővel a szerződést, 
aki már a bontási munkálatoknak neki-
állt. A kivitelezés során, egy síkba lesz 

hozva a tér. Az autós közlekedés számá-
ra biztosított területek aszfaltosak, a tér 
többi része pedig térburkolattal ellátott 
felület lesz. Helyet kap egy ivókút, 4 
pad, 4 új fa, egy képszék a téren, továbbá 
új kandelláberek, zöldfelületek fogják 
szépíteni a területet.

A vállalkozói szerződés értelmében 
még a turisztikai szezon előtt elkészül-
nek a munkálatok, és az ófalu új arcával 
fogadja a vendégeket. Bízom benne, 
hogy a végeredmény mindenki számára 
kellemes megnyugvást fog jelenteni.

Koncz Imre polgármester
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...avagy mondjon bárki bármit, a 
mandulának jövője biztos van a mi 
földjeinken!

Április 5-én, pénteken, Balaton-
akaliban megalakult az ország első és 
egyetlen Mandula Lovagrendje, szemlél-
tetve ezáltal is a település elkötelezettsé-
gét a csonthéjas gyümölcs iránt.

Idén „két hónapon át” virágzott a 
mandula, így a rengeteg program sorába 
belefért egy ilyen ünnepélyes, történelmi 
mozzanat is. A pénteki szakmai progra-
mok keretében mutatkozott be a lovag-
rend 5 jelöltje Csereklyei János, Tóth 
József, Rácz Szabó Róbert, dr. Nádosy 
Ferenc és Koncz Imre, mandula irán-
ti szenvedélyük, munkájuk ismertetése 
által. 

Elsőként a helyi kötődésű Csereklyei 
János tárta elénk az akali mandulás tör-
ténetét. Alig emlékezünk már, amikor 
jó pár éve 130 fával elindult az ő tör-
ténetük, amit mára megsokszoroztak a 
családi vállalkozás keretében. Szemmel 
kísérhettük, amint számos új ültetvényt 
hoztak létre, gondoznak, szüretelnek, 
mára már a kézi munka mellett jelen-
tős gépesítéssel. Közösségi portáljukon 
folyamatosan elénk tárják mandulás tör-
ténéseiket.

Újabb mandulás birtokos, a dörgicsei 
Tóth József követte az akali előadást. 
Ők egy zalai inspiráció alapján vágtak 
bele vállalkozásukba, gyümölcstermesz-

tésbe, melyre a Míves Lekvár Műhelyük 
épült. 2015-ben a szomszédos Dörgicsén 
vásároltak meg egy telket, ahol a követ-
kező évben 1250 csemetét ültettek el 3 
hektáron. A termőre fordulás még folya-
matban, csakúgy, mint az újabb telepítés, 
idénre várható.

Rácz Szabó Róbert személye, szakmai 
segítsége már többször elhangzott az est 
folyamán, így amikor a bemutatkozására 
került sor, szaktekintélyét különösebben 
nem kellett hangoztatnia. 

Faiskolájából sok csemete került kör-
nyékünkre, ő maga Tarcalon rendelkezik 
mandulással. Mandulaszeretete tizen-
évekre nyúlik vissza, azóta foglalkozik 
a gyümölccsel, gyűjti az ismereteket, 
elsősorban a gyakorlatból, gazdáktól, 
hiszen nincs a mandulatermesztésnek 
hazánkban túl nagy szakmai múltja, 
szakirodalma. Külön örült – az eső miatt 
meghiúsult metszésbemutató helyett 
– ad hoc kupaktanácskozásnak, ahol 
a mandulával foglalkozók értekeztek, 
ismereteiket ütköztetve.

Dr. Nádosy Ferenc a mandulás nélküli 
jelölt. Ő maga a nemesebb oldallal foglal-
kozik, nemesít. A Ceglédi Kutatóintézet 
vezetőjeként, 2 éve járt először Akaliban, 
az egykori Micsurin nemesítő központ 
körüli területeket felkeresve, az ott talált 
fajták megmentésére törekedve gyűjtött 
anyagot. A fajták mentése, csemetévé 
avanzsálása sikeres volt, önkormányza-

tunk legújabb telepítésén 68 új, mentett 
fa kapott helyet, visszaadva a természe-
tes közegének, eredeti helyének.

Koncz Imre, településünk polgár-
mestere a falu szlogenjén, honlapján, a 
telepítéseken keresztül mutatta be kap-
csolatát a mandulával. Kitért azokra a 
lehetőségekre is, amelyek a továbbiak-
ban még vár(hat)nak a falura. A lovagok 
bemutatkozását, a lovagrend alapítását 
szemmel kísérve, társait bemutatkozó-
juk után felszólította, hogy az előttük 
elhelyezett manduláikat, tíz-tíz szemet, 
törjenek meg, maga is ekként cselekedett 
mondandója után. 

Dr. Palásthy Julianna képviselő, ügy-
véd jogi taktusával tette teljessé a meg-
alakulást, ismertetve a jogi formát, majd 
a társasági szerződésben megfogalma-
zott célokat, végezetül felkérte az alapí-
tókat, hogy aláírásukkal szentesítsék ezt 
a pillanatot, a társaságot. 

Végezetül a feltört mandulákat, 
melyek a délután folyamán a mandu-
la áldásban is részesültek, a közönség 
fogyasztására kínálta Koncz Imre pol-
gármester. 

A friss lovagok másnap felfegyver-
kezve meghódították akali történelmi 
szőlőhegyeinek borútját. További hódí-
tásaikhoz sok sikert, még több mandulát, 
számos lovagias cselekedetet kívánunk, 
építve a mandula jövőjét.

I.CS

BALATONAKALI MANduLA LOVAgRENd TÁRSASÁg

IDÉN AKALIBAN KÉT HÓNAPON ÁT VIRÁGZOTT A MANDULA!
NAGYSZERŰ KÉT HÉTVÉGÉN VAGYUNK TÚL, KÖSZÖNJÜK, HOGY VELÜNK TARTOTTAK!

MESÉLJEN A RENGETEG FOTÓ, CIKK, BESZÁMOLÓ, JÓ BÖNGÉSZÉST HONLAPUNKON, 
KÖZÖSSÉGI PORTÁLUNKON!
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A fémből készült tárgyak meg-meg-
csillannak a nap, vagy valamilyen mes-
terséges fényforrás sugarában. Az elis-
merést hordozó érmeknek azonban nem 
csupán az anyaga hordozza magában ezt 
a tulajdonságot. A medálok fénye főként 
eszmei, lelki tartalmukból ered…

*
Március 12-én a budapesti karmelita 

kolostorban dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes adta át az Áder János 
köztársasági elnök által adományozott 
Magyar Arany Érdemkereszt polgá-
ri tagozata kitüntetést három unitárius 

papnak, köztük Székely Miklós nyugal-
mazott unitárius lelkésznek. 

Kövendi barátunk a külhoni magyar-
ság nemzeti identitásának megőrzése 
érdekében végzett több évtizedes szol-
gálata elismeréseként részesült kitünte-
tésben.

Székely Miklós Székelyudvarhelyen 
született 1959-ben földműves család har-
madik gyermekeként. Teológiai tanulmá-
nyait jeles diplomával zárta 1983-ban. 
Kövendi lelkésznek l985-ben választot-
ták meg, s hívatását nyugdíjazásáig itt 
gyakorolta.

Egyik kezdeményezője volt, és 
a mai napig támogatója a Kövend és 
Balatonakali közötti testvérkapcsolatnak. 
A két falu barátságának köztiszteletnek 
örvendő, kiemelkedő alakjává vált.

*
A medálok fénye főként eszmei, lelki 

tartalmukból ered. 
Székely Miklós kitüntetése a két test-

vértelepülés közös öröme és büszkesé-
ge. 

Az elismerés sugarában is együtt 
vagyunk valamennyien…

- kir -

Egy kitüntetés fényében
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Az elmúlt években kialakított 
rend helyett az ÉBH Nonprofit 
Kft. megbízásából a Balatonfü-
redi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. nem közterületről, 
hanem előzetes egyeztetést kö-
vetően, évente egy alkalommal, 
ingyenesen házhoz menő rend-
szerben 2 m3-es mennyiségig-
szállítja el a lomhulladékokat. 
A házhoz menő lomtalanítás lé-
nyege, hogy az ingatlanhasználó 
a lomhulladékait összegyűjti, 
kerítésen belül elhelyezi, és egy 
meghatározott időpontban, az 
ingatlanhasználó jelentétében 
Társaságunk munkatársainak át-
adja.
Lomhulladék: háztartásokban, 
normál háztartási mennyiségben 
keletkező, olyan nagy darabos, 
ami nem fér bele a rendszeresí-
tett hulladékgyűjtő edénybe pl. 
bútor, ágybetét, kerékpár, sző-
nyeg, babakocsi, kerti bútor.
A természetes személy ingat-
lanhasználók részére az ingye-
nes házhoz menő lomtalanítási 
szolgáltatást az alábbi módon és 
feltételekkel nyújtjuk:

A szolgáltatást csak az az in-
gatlanhasználó veheti igénybe, 
aki rendelkezik közszolgáltatási 
szerződéssel és díjtartozása nem 
áll fenn.

A szállítási napot (munkanap) 
Társaságunk az ingatlantulaj-
donosok felé postai úton meg-

küldött tájékoztatóban jelöli 
meg. Társaságunk munkatársai 
a lomtalanítás napján 7-15 óra 
között végzik a lomhulladékok 
átvételét. A hulladék átadásánál 
személyesen szükséges jelen 
lenni az ingatlantulajdonosnak 
vagy meghatalmazottjának.

Előzetes egyeztetés nélkül, köz-
területre kihelyezett lomhulla-
dékot nem szállítjuk el. A 2 m3 
feletti lomhulladék mennyiség 
esetén a többlethulladékot térí-
tési díj ellenében konténerben 
tudjuk elszállítani. A többlet 
lomhulladék elszállítás díjáról 
és módjáról az Ügyfélszolgála-
ton az időpont egyeztetésekor 
tudunk információt adni.

A következő hulladéktípusok 
nem minősülnek lomhulladék-
nak, ezért a lomtalanítási szol-
gáltatás keretében nem áll mó-
dunkban ezeket elszállítani. Az 
alábbi tájékoztató segítségével 
szeretnénk segítséget nyújtani a 
hulladékok megfelelő elhelye-
zésében:
A lomhulladékok gyűjtése során 
NEM ADHATÓK ÁT az alábbi 
hulladékok

Gumiabroncs hulladék: a gumi-
abroncsok az autószervízekben 
a gumik cseréjekor leadhatók.

Veszélyes hulladék (festékek, 
lakkok, permetszerek stb.): 
egyeztetett időpontban a Fűzfői 

Hulladékégető Kft-hez, térítés 
díj ellenében beszállíthatók (el-
érhetősége: info@fuzfoiegeto.
hu, + 36 88 589960)

Zöld hulladék: A zöldhulladéka 
Balatonfüredi Regionális Kom-
posztáló Telepen elhelyezhető 
Balatonfüred, Aszófői út (hrsz 
087), nyitva tartás: H-P: 7-15, 
ápr. 1-től nov. 30.-ig szombaton 
8-12 (saját beszállítással).

Építési-bontási hulladék: az 
Aszófői úti volt hulladék lerakó 
területén Balatonfüred, Aszó-
fői út (hrsz 087), nyitva tartás: 
H-P: 7-15, ápr. 1-től nov. 30.-ig 
szombaton 8-12, térítési díj el-
lenében elhelyezhetők 1 tonna 
mennyiségig (saját beszállítás-
sal).

Gyógyszer hulladék: hulladékká 
vált gyógyszereket a gyógyszer-
tárakban leadhatók.

Települési szilárd hulladék: 
a rendszeres hulladékszállí-
tás alkalmával hulladékgyűjtő 
edényből vagy Társaságunk 
emblémájával ellátott zsákban 
elszállítjuk.

A házhoz menő szelektív hul-
ladék elszállítása rendszerében 
gyűjtött papír, PET, üveg, stb. 
hulladékok elszállítása a szol-
gáltatás keretében megoldott, 
lomtalanítás során ezen hulladé-
kok nem kerülnek elszállításra.

Lomtalanítás: május 6-10.

LAKOSSÁgI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Áprilisban módosul a heti kukás szemét-

szállítás! Április 15. és október 15. között a 
hulladékszállítási nap szombat lesz telepü-
lésünkön. 

Szelektív szemétgyűjtés: Minden hónap 
3. keddjén, azaz április 16-án, május 21-én és 
június 18-án.

Az üveg palackok szelektív gyűjtése az 

önkormányzatnál, a Kossuth u. 43. sz. alatt 
történik, munkanapokon 7-től 14 óráig. 

A kerti hulladékot a PROBIO ZRT. díj-
mentesen átveszi a szemétszállítási szerző-
déssel rendelkezőktől, a balatonfüredi volt 
hulladéklerakó helyén épült komposztáló 
üzem területén. Érdeklődni a 87/342-633 
telefonszámon lehet.

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! 

Mészáros Géza faluüzemeltető

dIÁKMuNKA A RENdEZVÉNYTEREKEN, KIÁLLÍTóTERMEKBEN
Július-augusztus hónapokra önkor-

mányzatunk várja diákok jelentkezését, 
16 éves kortól. 

Elsősorban kiállítótermeinkben te-
remőri feladatok, szórólap és plakát ter-
jesztési feladatok, rendezvény belépte-

tési feladatok ellátása a várható feladat. 
Érdeklődés, további információk: prog-
ram@balatonakali.hu, 87/655-858.
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PROgRAMSOROLó
Április

18., csütörtök 15:00 Húsvéti játszó-
ház.

30., kedd 18:00 Májusfa állítás a Fék 
Üzletháznál.

Május
11., szombat Tavaszi túra. A Bala-

tonakaliért Támogatási Közala-pítvány 
csapata és segítőink nagy szeretettel 
hívnak mindenkit hagyományos tavaszi 
falukerülő túránkra, melynek keretében 
ezúttal a dörgicsei Becce-hegyet céloz-
zuk meg! Túránkon segítségünkre lesz 
egy kedves ornitológus barátunk is, aki 
a séta útvonalán élő madárfajokkal, vala-
mint a területen elhelyezett madárodúi-
nak ifjú lakóival ismertet majd meg min-
ket. Mindenkit nagy szeretettel várunk!

18., szombat Akalifornia Night Run 
bulifutam. Nevezhető távok: 500 m 
gyermek (4-10 éves korig); 5 km-es 
(örömfutam vagy kocogó) és 10 km (5 
km duplázva). Az érem foszforeszkál! 

A futóútvonalon kihelyezünk foszfo-
reszkáló fényeket, és a befutókat tábor-
tűzzel várjuk a strandon. Lesz futóked-
vezményes kuponos étkezési lehetőség 
is (gulyásleves kenyérrel 900,- Ft/adag, 
ezt a nevezésnél kérjük jelezni!). 

A versenyközpontban lesz DJ és zene, 
amíg a rajtcsomag osztás és a futam tart. 
A programot 22 órakor zárjuk.

Kivilágított, zenés frissítő pont (2,5 
és 7,5 km-nél) banánnal, ropival, vízzel, 
szőlőcukorral és kólával.

A gyermekfutam a strand területén, a 
sétányon lesz (500 m), csak az éremért 
futnak, nincs díjazás. 4 éves kortól (szü-
lői kísérettel) 10 éves korig nevezhető.

Ez egy bulifutam, nem verseny, nem 
időre megy. Lehet jelmezben, megfestve, 
bulisan jönni. De a felelősségvállalási 
nyilatkozatot mindenkin „bevasaljuk”! 

Fejlámpa viselése erősen ajánlott! A 
futam ideje alatt természetesen egészség-
ügyi személyzetet biztosítunk. Esőnap 
nincs. A szervezők a futam és az útvonal 
változtatási jogát fenntartják.

A felnőtt futamok éremmel-pólóval 
nevezhetőek. A póló egy pihekönnyű 
futómez, neonsárga színben, a minta 
kékkel nyomva elől-hátul. A pólóból 
(Malfini Piccolio unisex!) a hölgyek 
egy mérettel kisebbet kérjenek, mint az 
alapméretük. 

Nevezés: redhotrun.hu, illetve a helyi 

programszervezőkön keresztül akali 
lakosként kedvezmény jár.

A helyszínen korlátozott számban lesz 
lehetőség nevezni. A gyermekfutamon: 
4000,- Ft, a felnőtt távokon: 7000,- Ft.

Program:
17:00 Rajtcsomag osztás – 19:30-ig 

szigorúan át kell venni!
19:00 Gyermekfutam: 500 m a sétá-

nyon, a strand területén.
19:30 Tombolasorsolás.
20:00 Rajtol a bulifutam (5 és 10 km).
Befutáskor mindenkinek a nyaká-

ba akasztjuk az érmét és a programot 
22-kor lezárjuk.

A futam a Balaton-parton, a sétányon 
is fut, így kérjük, mindenki nagyon 
figyeljen a saját és mások testi épségére! 
Szeretettel várunk mindenkit!

26., vasárnap Gyermeknap a stran-
don, légvárral, gyermekműsorral.

31., péntek Májusfa kitáncolás.
k

Nyári napközis gyermektáboraink
Balatonakali Önkormányzata az aláb-

bi időpontokban szervez napközis tábo-
rokat gyermekek, fiatalok részére:

Július 1.-6., Szabadidős napközis 
tábor – helyszín: Művelődési Ház (tema-
tika szervezés alatt).

Július 9.-13., Kis Ho-Ho-Ho tábor – a 
helyi horgászegyesület szakmai segít-
ségével horgászattal, a horgászat iránt 
nem érdeklődőknek egyéb szabadidős 
programokkal. 

A horgásztáborba jelentkezőknek 
szükséges érvényes engedély!

Július 22-28., hétfő-vasárnap 
HALIHÓ bentlakásos horgásztábor a 
helyi horgászegyesület szervezésében, 
önkormányzatunk támogatásával a Róna 
Kft. gyermeküdülőjében. Bővebb infor-
máció: 06-70/557-1535.

Július 29-augusztus 2., Szabadidős 
napközis tábor – helyszín: Művelődési 
Ház (tematika szervezés alatt)

Augusztus 12.-16., Szabadidős nap-
közis tábor – helyszín: Művelődési Ház 
(tematika szervezés alatt).

A napközis tábor a helyi gyermekek 
részére (a dolgozó szüleik megsegítésére) 
reggel 8 órától 16 óráig biztosít felügye-
letet, programokat, háromszori étkezést. 
További info, jelentkezés: programba-
latonakali@gmail.com; 06-87/655-858 
telefonszámon.

Nyári előzetes mandula héjban
Június

1,. szombat Pünkösd előtti szomszé-
dolás. Idei szomszédolásunk alkalmá-
ból a „szembe szomszédos” Szemesre 
látogatunk. Rendhagyó programunkra 
minden kedves akali lakosunkat nagy 
szeretettel várjuk, ismerjük meg somo-
gyi szomszédainkat, akik szintén nagyon 
várják érkezésünket! Hajóra fel!

A program még szervezés alatt, rész-
letek a későbbiekben várhatók!

15., szombat III. Bakonyi Attila 
Futball emléktorna. Levendulaszüret, 
este a Szabadtéri színpadon Háromszék 
Táncegyüttes (Sepsiszentgyörgy).

22., szombat Első hajó fogadása, sze-
zonnyitó, levendulaszüret, Szent Iván éj.

29., szombat Kiállítás megnyitók 
kiállítótereinken.

Július
6., szombat 18,30 Alma kon-

cert a szabadtéri színpadon (Hetedhét 
Mesefesztivál további programjai: rajz-
verseny, interaktív gyermekprogramok a 
strandi játszóháznál).

8., hétfő Megemlékezés az Ősökről.
12., péntek Pannon Várszínház: A Pál 

utcai fiúk c. előadása a szabadtéri szín-
padon. Esőnap júl. 15., hétfő.

13., szombat Erős ember verseny 
és Bringakali nap kerékpáros verseny-
nyel, Akalifornia éremmel (előnevezés 
szükséges – hamarosan honlapunkon) a 
Bringakaliban.

27., szombat 21,00 A strandszínpad 
vendége: Falusi Mariann.

Július 27-augusztus 3-ig gitárkon-
certek a település templomaiban (a világ 
legkisebb gitárfesztiválja – Balatonakali 
Bor és Zene Fesztivál).

Augusztus
9., péntek Pannon Várszínház: 

Csinibaba c. előadása a szabadté-
ri színpadon. Esőnap aug. 12., hétfő. 
(Balatonakali Bor és Zene Fesztivál).

10., szombat Ghymes koncert a sza-
badtéri színpadon. (Balatonakali Bor és 
Zene Fesztivál).

16., péntek Zsíroskenyér parti a Chili 
zenekarral a Művelődési Ház udvarán 
(Balatonakali Bor és Zene Fesztivál).

19., hétfő Blahalouisiana koncert. 
(Balatonakali Bor és Zene Fesztivál – 
Akali Együtt!)

20., kedd Augusztus 20-i ünnepség, 
tűzgyújtás a strandon, Brass show.
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Háromszék Táncegyüttes 
„Vágják az erdei utat...” 

folklórelőadás
2018-ban volt pontosan száz éve, hogy véget 

ért az első világháború, amely folklorisztikai 
szempontból az utolsó olyan nagy társadalmi 
esemény volt, amely „alkotásra” szólította fel 
a népet. A háború előtt, alatt és után hatalmasat 
gazdagodott a népdal, a népzene és a néptánc 
világa. A besorozás előtti búcsúztatások, a 
katonaságban megélt férfimulatozások tánc- és 
zenei anyaga, valamint a háború után hazatérő 
katona, a fiát elveszítő édesanya, a férjét elve-
szítő feleség sirató énekei mind ebben az idő-
ben születtek, és érték el az általunk megismert 
végső formát.

A Háromszék Táncegyüttes legújabb folk-
lórelőadása keserű-édes emlékezés, egy olyan 
táncos-zenés barangolás, amelyben a gyergyói, 
a Küküllő-menti, a Sajó-menti és az észak-
mezőségi tájegységek magyar, román, illetve 
cigány népzene és néptánc világába utaztatják 
a nézőt – száz évet vissza az időben.

Balatonakali, 2019. június 15.
Szabadtéri Színpad

Rendező-koreográfus: Ivácson László

Legnagyobb örömünk és büszkeségünk,
a színpadon táncol

TÖRŐ BENCE
helyi lakosunk!



8 – 2019. ÁPRILIS XVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁMAKALI HÍREK

MÁRcIuS ELEjÉN 
PÁR óRÁRA AZ AKALI 

OVISOKTóL VOLT HANgOS 
A MAgTÁRHÁZ

Legifjabb lakóinkat szerencsé-
re minden érdekelte, így alaposan 
megnéztük az épületet, közben 
pedig kiderült, hogy nem csak a 
hulladékot, hanem például egy 
romos épületet is újra lehet hasz-
nosítani. A program java rész-
ében különféle, kidobásra szánt 
anyagokból alkottak a gyerkőcök, 
aminek központi témája a boly-
gónk, pontosabban a Földön élő 
élőlények voltak, ezeket raktuk 
ki és ragasztottuk kartonra Márti 
óvónéni segítségével. A bütykölés 
végén mindenkit egy újrahasz-
nosított „kincstartóval” jutalmaz-
tunk. A program zárásaként még 
egy rövidfilmet is megnéztünk, 
ami arról szólt, hogy hogyan 
óvjuk és védjük minél jobban kör-
nyezetünket. 

KIRÁNduLÁSON 
A BORúT EgYESüLET

A Borút Egyesület tagjai és meghí-
vott barátaik március 8-án a déli partra 
kirándultak. A szakmai úton a Lellei 
Hegyközség munkatársa, Bórné Hajni 
volt a kalauzunk, akitől rengeteg kulisz-
szatitkot megtudhattunk, és bepillantást 
nyerhettünk a hegyközség mindennapi 
életébe, gondjaiba, örömeibe is. Az út 
nem csak a kiváló borok miatt marad 
emlékezetes, hanem amiatt is, hogy a 
szőlő és bor ágazat szinte teljes palettá-
jával találkoztunk a somogyi dombokon, 
a majd száz hektáros ültetvény méretű 
„nagybirtoktól” a családi vállalkozáso-
kig. A kirándulás tapasztalatszerzésnek 
sem volt utolsó, hiszen több remek ötlet-
tel, példákkal ismerkedtünk meg, melye-
ket a Borút Egyesület saját rendezvénye-
in is hasznosíthat majd a jövőben.

Közösségi programokon, közösségi színtereken történtek

BALATONAKALI STRANd NYÁRI MuNKA AjÁNLAT
Munkavállalókat keresünk a Bala-

tonakali strandra 2019.június 14-től 
2019. szeptember 1-ig, az alábbi mun-
kakörökben:

– Napágy-napernyő kölcsönző: első-

sorban jó fizikummal rendelkező fiatal-
emberek személyében, jellemzően dél-
utáni-kora esti munkavégzéssel.

– Pénztáros: 18 év feletti munkaválla-
ló, német, és/vagy angol nyelvtudással.

– Csúszda-üzemeltető: 18 év feletti 
munkavállaló.

Érdeklődni: Kovács Ágnes strand-
gondnoknál. Tel: 06-20/282-6330, baka-
listrandgondnok@gmail.com
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ÖTVEN ZSÁKNYI SZEMETET 
SzEdTüNK!

A TeSzedd! országos szemét-
szedő akció, valamint az EFOP – 
„AKALI EGYÜTT! – TÁRSADALMI 
SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A 
KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL” 

PROJEKTAZONOSÍTÓ: EFOP-1.3.5-
16-2016-00028 elnevezésű pályázat 
támogatásával vágtunk bele idei tavaszi 
szemétszedő programunkba.

Közel ötvenen, közel ötven zsáknyi 
szemetet szedtünk településünk határá-
ban. 

A babakocsis anyukák, az ovisok és 

a nyolcvan év feletti idősek is kivették a 
részüket a munkából.

Munkánk eredményeként kicsit fel-
lélegezhetnek az akali erdők, mezők, és 
a bringaút menti területeket is sikerült 
megtisztítanunk!

Ősszel ismét találkozunk, várhatóan 
szükség lesz rá, bár ne így lenne…

A 2018 tavaszán kezdődött Mag-
Tár-Házi találkozások elnevezésű, nagy 
sikerű rendezvénysorozatunk legutóbbi 
meghívott előadója Csányi Vilmos eto-
lógus volt. 

Csányi úr a rá jellemző remek stílus-
ban és humorral világított rá azokra a 
jellemzőkre, melyek magyarázzák, hogy 
miért a kutya az az állat, amely a legin-

kább kötődik az emberhez. Számos pél-
dát hallhattunk arra vonatkozóan, hogy 
az emberszabású majmok – mivel nem 
háziasítottak, – bár rendkívül intelligen-
sek, de az emberrel kevés együttműkö-
désre hajlandók, szemben a kutyákkal, 
akik szinte vágynak arra, hogy az ember 
kívánságainak megfelelhessenek, persze 
ki-ki a maga habitusának megfelelően. 

Csányi Vilmos előadása a több évtizednyi 
pusztulás után megújult, a rendezvény 
névadójának számító Magtárházban zaj-
lott, melyet örömmel vett birtokba tele-
pülésünk lakossága és a hozzánk látoga-
tó közönség.

Zacher Gábor, Schäffer Erzsébet, a 
Hazajárók, most pedig Csányi Vilmos. A 
sorozat folytatódik…

Csányi Vilmossal találkoztunk
Mag-Tár-Házunk hivatalos átadója, Kontrát Károly államtitkár közreműködésével
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Rejtélyes módon szeretve...
„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol 

az emberek rejtélyes módon szeretik egy-
mást. Vagyis barátok. Minden érdeken, 
valláson, politikán, társadalmi helyzeten 
és világnézeten túl.” (Müller Péter)

Mint például Balatonakaliban…
Kell-e jobb példa, mint a férfinap és 

nőnap közösségi szerveződése? 
Összejön-e ennél több aktív ember 

máskor, máshol, más célból? Aligha. 
Minden egyes alkalommal felmerül a 
lehetőség, hogy idén ne legyen saját 
produkció, hívjunk meg egy humoristát, 
énekest, műsort. Erről azonban 18 éve 
szó sem lehet. 

Pedig sokan számos estét, alkalmat 
feláldoznak, egyesek próbát is, mások 
az improvizáció híveiként rögtönözve, 
de minden egyes alkalommal színpadra 
állnak, vagy  a színpad mellé, mögé, 
a konyhába, az ajtóba… Hátrahagyva 
a gondokat, a házimunkát, megoldva a 
megoldhatatlant. Bizony ők sem gondta-
lan, gazdag, ráérős emberek, de rejtélyes 
módon ott vannak, tesznek, áldoznak. 
Felveszik a telefont, olvassák a terjengő 
híreket, meghallják a hívó szót, vagy egy-
szerűen csak látják a naptárban, hogy lesz 
ez az alkalom. És jönnek. Külön meghívó 
nélkül. Tényleg rejtély.

Kik is ezek a hétköznapi hősök, álljon 
itt egy felsorolás, a teljesség igénye nél-
kül, hiszen vannak anonimuszok is, akik 
egy tál sütemény, egy tombolaajándék 
lehelyezésével egyszerűen csak ott van-
nak…

Férfinapi társulat:
Antal Zsuzsanna, Biczó Anna, 

Hegedűs Nóra, Horváth Anett, Horváth 
Tamara, Ihász Csilla, Jankóné Vági 
Viola, Kacsora Roberta, Kovács Ágnes, 
Kovács Réka, Kovács Zsófia, Koncz 
Otília, Konczné Rédling Anikó, Lampérth 
Zoltánné, Molnár Fanni, Pordán Adrien, 
Rábaközi Rita(kórusvezető), Simon 
Tímea, Sümeginé Papp Terézia, Tóth 
Dalma, Vági Gyuláné és Beke György 
(mint vendég). 

Függöny, díszletező munkatárs: 
Czaunné Bende Mónika.

Háttérmunka: jelmez: Vári-Kovács 
Katalin.

Dekoráció: Dunáné Czaun Anett, Nagy 
Imréné, Szánti Andrea.

Nőnapi társulat:
Bakonyi Ádám, Bakonyi Christopher, 

Benedek József, Bruckner Szabolcs, 
Bruckner Kristóf, Duna Tibor, Hosszú 
Richárd, Jankó László, Jánosi Attila, 
Koncz Imre, Kovács Balázs, Krajcz 
Dániel, Krempánszky Roland, Móró 
János, Ordódy Géza, Pordán Gyula, 
Pusztai Dominik, Szabó-Máté Lajos, Tóth 
László, Tóth Olivér, Törő Balázs, Vári 
Kovács Áron, Vári Kovács Gábor.

Függöny, díszletező munkatárs: Ther 
Zsolt, Glázer Péter.

Vacsora előkészítés: Jankó Zsombor, 
Jójárt Ádám, Szíjj Máté.

Háttérmunka: Duna Dominik, Czaun 
Benjamin, Tóth Marcell, Ther Zsolt, 
Magyar Zoltán.

A séf: Szegvári Tibor (és csapata).
Bor szponzorok: Vági Gyula, Lampért 

Zoltán, Simon István, Pordán Gyula.

Kiemelt tombolaszponzorok: Fék 
Üzletház, Fincsi Büfé, Papp Béla, Berta 
Autó, Szekér, Réfi-Nagy Alexandra, 
Barátcsuha Borház, és még sokan mások.

Management: Szabóné Rummel Erika.
Fotó: Sörös Zoltán, Sörös-Teszéri 

Beáta.
Továbbá az önkormányzat munkatár-

sai.
Gondolná? A falu több, mint tizede 

részt vett aktívan az események alakítá-
sában… – rejtélyes módon… Örömmel 
és szeretettel köszönjük ezúton is közre-
működésüket. 

Mert lehet jönni, szeretni, barátkozni, 
észrevenni a jövőben is! 

KÖSZÖNJÜK BARÁTAINK! Férfinap színpadi stáb

Nőnapi stáb
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LABdARúgó cSAPATuNK HÍREI
A Magyar Labdarúgó Szövetség 

(MLSZ) Telephely korszerűsítési pályá-
zatán sikeresen szerepelt az önkormány-

zat, így teljesen új, az egyesület szí-
neiben pompázó kispadokkal, valamint 
digitális eredményjelzővel gazdagodott 

csapatunk. A felszereléseket a besze-
relési és beüzemelési költségen túl a 
Labdarúgó Szövetség finanszírozta.

KIÁLLÍTÁSAINK



Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről.  F. k.: Dr. Szabó Sándor. 
Szerkesztőség, fotók: Ihász Csilla, Kovács Réka, Törő Balázs

8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255. 
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: Iglói János. 

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30, szerda: 8–15,30, 
péntek: 8–13,00. Tel.: +36-87/444-255.

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

csütörtök 9.00-12.00-ig. 
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-87/444-527-es 

telefonszámon vagy a
 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

GYÓGYSZERTÁR NYITVA: 
Hétfő: 12:30-16:00, kedd: 8:00-11:30, szerda: 

zárva, csütörtök: 8:00-11:00, péntek: 12:00-15:00, 
szombat: zárva

Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási 
időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül: 

Marina Gyógyszertár, Balatonfüred:  87/580-063

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–
18,00, szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086

RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap 

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

KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gerencsér Péter 

rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169

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

PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM 
NYITVATARTÁSA

H-Sz: 6-19-ig, V: 6-16-ig
 

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-V: 10-21-ig

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

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

vasárnap: 6,30-10,00

 EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali  Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: április 21. Húsvétvasárnap 14 óra, április 28., vasár-
nap 14 óra, május 12., vasárnap 14 óra, május 26., vasárnap 14 óra, június 9. 
Pünkösd 14 óra.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Halálozás:
Búcsúzunk Simonné Bartók Lujzától, nyugodjék békében.

Születés: 
Gratulálunk Békefi Edina és Tóth Dávid gyermekeihez, Sárához 

és Dávidhoz, sok örömöt, boldogságot kívánunk a családnak!


