
Mandulaszüret Balatonakali 2022. 

 

Szeptember. 23. (péntek)   Helyszín: Magtárház, Balatonakali, Petőfi u. 2. 

 

17: 30 Megnyitó dallamok (Fellép: Lukács Adrián – cselló, Deák Bálint – zongora)  

17:50 Polgármesteri köszöntő 

18:00 Szakmai előadások I: 

dr. Kovács Szilvia (MATE Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétényi 
Kutatóállomás (MATE GyKK): 

 „A sikeres mandulatermesztés alapja a jó termőhely választás.” 

Ujfalussyné Örsi Dorottya:  

„Mandula alanykísérlet előzetes eredményei” 

18:30  Bor- és mandulakóstoló  Helyszín: Művelődési Ház, Balatonakali, Petőfi u. 2. 

 A saját mandulájukat kínálják: 

 Tóth József (Dörgicse) 

Nagyházi Szilvia (Zánka) 

 Csereklyei János (Balatonakali) 

 Balatonakali Önkormányzati mandulás 

 A mandulához való bort a zánkai Lídia Borház biztosítja és Varga Zoltán kínálja 

19:00  órától fellép a Mercédesz Jazz Band, közben borozás, mandulázás, beszélgetés, akár tánc 

 

Szeptember. 24. (szombat)  Helyszín: Balatonakali, Hóvirág u. keleti végénél lévő mandulás 
      Rossz idő esetén: Művelődési Ház, Petőfi u. 2 

 

15:00 Szakmai előadások: 

Rácz Szabó Róbert (Pullulo Kft.):  

„A mandula aktuális világpiaci helyzete és a várható tendenciák” 

dr. Meskó István (őstermelő – gazdálkodó)   

„Első tapasztalatok egy 20 hektáros alföldi mandulaültetvényről” 

16:00  I. Országos Mandulatörő Verseny  A versenyre kérjük, hogy lehetőség szerint előre regisztráljanak 
a program@balatonakali.hu e-mail címen vagy a +36-70/7033-776 telefonszámon, Sövény Gergőnél, 
de a helyszínen is lesz lehetőség a helyek függvényében további jelentkezések leadására. Nevezni 2 fős 
csapattal lehet, nemre korra való tekintet nélkül. A versenyre a nevezőknek semmit nem kell hozniuk, 
a rendezők biztosítják a törendő mandulát, illetve a szükséges eszközöket. Az a csapat nyer, aki 10 perc 
alatt a legtöbb gramm egész mandulabelet mérlegeli. 

17:30 A Culture Cuvée zenekar koncertje Balatonakali egyik legszebb mandulása mellett. 

A helyszínen a Napra Bár kínálatában, főként a Mörk Pince boraiból vásárolhatunk, mindamellett lesz 
mandula, pogácsa és a Szekér Street Food ízeibe is belekostohatunk. 

 

mailto:program@balatonakali.hu


Szeptember 25. (vasárnap)  Helyszín: Művelődési Ház, Balatonakali, Petőfi u. 2. kemencés kiülő 

 

09:00 Mandulavásár és Termelői piac (13:00 óráig) 

Lehetőség nyílik idei friss mandulatermésből vásárolni, mindamellett a már megszokott helyi és 
környékbeli termelők kínálják portékáikat. 

11:00 A Pepita 77 zenekar koncertje a moziszínpadon 
 A vásári hangulatot népszerű pop slágerekkel fűszerezzük ezen a napon. 

13:00 Mandulás ételek hétvégéje a FÉK étteremben.  
A rendezvény mindhárom napján külön erre az alkalomra készített mandulás ételeket tesz étlapjára 
a FÉK étterem. Mindenkit szeretettel várnak az üzlet tulajdonosai és dolgozói! 


