
A „ Balatonakaliért „ Támogatási Közalapítvány jelenlegi kuratóriuma 2006. december 1-től 
vette át az alapítvány ügyeinek intézését Koncz Imre elnök vezetésével. 
Az Alapító Okiratban megfogalmazott célok közül magunkhoz legközelebb állónak a 
közösségi élet , valamint a tömegsport elősegítését éreztük .Ezért 2007. év őszén hagyomány 
teremtő szándékkal életre hívtuk az Akali Nap-Akaliért rendezvényt, amit első alkalommal 
2007.november 17-én rendeztünk meg. 
A falu lakosainak pozitív visszajelzései , valamint a megjelentek száma egyértelműen azt 
mutatták, hogy az ilyen jellegű programokra nagy igény van Balatonakaliban . 
Ezen a szombat délelőttön a sportoló kedvű ifjak mérkőzhettek hozzáértő irányítás mellett 
egymással, majd a Művelődési Házban kora délután az apróbbak is kipróbálhatták 
ügyességüket. A fáradtságot a szorgos kezű anyukák finom süteményei, házi szörpök, meleg 
tea enyhítették. A kísérő szülők a helyi borokat kóstolhatták. Kézműves foglalkozás 
szórakoztatta a továbbiakban a megjelenteket. 
A nap fő eseménye a felnőtt csapatok játékos vetélkedője volt, a feladatok megoldása közben 
a jóízű nevetés kovácsolta össze a társaságot. Ezalatt a kondérban elkészült a finom vacsora, 
amit később játékos táncház segített ledolgozni. 
 
Következő programunkra 2007.december 15-én került sor, ekkor az ügyes kezű gyermekeket 
vártuk ADVENTI KÉSZÜLŐDÉSRE.  
Sokan érkeztek szülői kísérettel a Művelődési Házba ezen a szép téli délutánon, s a gyerekek 
megint bebizonyították kreativitásukat. Csodálatos alkotások kerültek ki kezeikből, s 
bizonyára szereztek nagy örömet a karácsonyfa alatt. 
 
2008. évben is útjára indítottunk egy újabb hagyományos programot PÜNKÖSDI 
SZOMSZÉDOLÁS elnevezéssel. A szomszédos települések civil szervezeteit hívtuk meg egy 
baráti találkozóra, kötetlen formában, fehér asztal mellett ismerkedtünk egymás 
tevékenységével. A napot kerékpározással indítottuk, küldöttségeink Zánkán, 
Balatonudvariban, Dörgicsén személyesen hívták Akaliba a népes küldöttségeket. Az igazán 
fittek kerékpárral látogattak el hozzánk, az idősebbek autóval érkeztek. Asszonyaink most is 
igazán kitettek magukért, terített asztallal fogadhattuk vendégeinket . A focipályán egész 
délelőtt meccsek zajlottak, majd ízletes paprikáskrumplit fogyaszthattunk ebédre. A délután a 
családi csapatok és baráti társaságok vetélkedésével telt, a jó hangulat természetesen most 
sem maradhatott el. Erről egész nap gondoskodtak boros gazdáink finom nedűi . Az egész 
napos vigadalmat táncos mulatság koronázta a Fék étterem szervezésében. 
 
2008-ban immár másodszor szerveztük meg az AKALI-NAPOT, a lakosság már felkészülten 
várta a vetélkedési lehetőséget. 
Ez a délután is az apróságok szórakoztatásával indult, az ügyességi verseny után egy 
elhivatott textilművész –Nagy Carmen- irányításával ismerkedhettek az anyagok felhasználási 
lehetőségeivel. Az asztalok most is roskadoztak a finom sütemények és borok alatt, már kérni 
sem kellett a felajánlásokat. A vidám helyismereti vetélkedőn ismét gazdára talált a gyönyörű 
tűzzománc vándordíj, majd elfogyasztottuk a finom vacsorát. Az este további hangulatáról a 
táncház gondoskodott, gyakorlottan roptuk a táncot, játszottuk a tréfás játékokat. 
 
2008. december 13-án újra ADVENTI KÉSZÜLŐDÉSRE hívtuk a gyerekeket, s mivel előző 
évben is nagyon jól érezték magukat, most is sokan eljöttek a Művelődési Házba. Ismét ők 
szereztek örömet számunkra azzal a lelkesedéssel, amivel igazán értékessé tették ezt a 
kellemes hangulatban eltöltött délutánt. Megint láthattuk, bár más iskolákba járnak, igenis 
igénylik egymás társaságát, s a közös alkotás örömét . 
 



2009-ben május 30-án tartottuk a PÜNKÖSDI-SZOMSZÉDOLÁST, amelyre most is 
meghívtuk a környező településeket. Rajtuk kívül, nagy örömünkre, már ismerősként 
üdvözölhettünk sok nyaralótulajdonost is.  
Ez a szombat is biciklizéssel indult, de a foci mellett nagy szerepet kapott a sakk is. Számos 
tehetséges ifjú vendégünk akadt, aki mindkettőben jeleskedett. Lehetőség volt még kipróbálni 
az íjászkodást is, s mindeközben finom sütik és borok alapozták a jó hangulatot. Ezalatt 
elkészült az ízletes ebéd, amit nagy lelkesedéssel el is fogyasztottunk. Ezután érdekes játékok 
kerültek elő, majd a májusi eső próbálta szétkergetni a társaságot. Nem járt sikerrel, ebben 
talán közrejátszott az uzsonnára frissen sütött palacsinta, s a talicskás-kidobó is. Megint 
tapasztalhattuk, milyen jó együtt lenni, ebben megerősített bennünket a bála-gurítás során 
mutatott összefogás is. Az esti gyermeknapi műsor és a Májusfa kitáncolása kellemesen zárta 
a napot.  
 
2009. november 14-én rendhagyó módon tartottuk az AKALI-NAPOT. Mivel az időjárás is 
lehetővé tette, egy kellemes túrát szerveztünk a Fenye-hegyre. Az előző években elméletben 
már sokan bizonyították, hogy ismerik falunkat, most a gyakorlatban is konkrét lépéseket 
tettünk tudásuk gyarapítására. A résztvevők nagyon jó hangulatban tekintették meg a 
nemrégiben elkészült hegyi utat, majd a Művelődési Házban finom ebéd után jóízű 
beszélgetéssel zárták  a napot. 
 
2010. április 17-én az előző túra sikerén felbuzdulva pincelátogató BOR-TÚRÁT hirdettünk 
meg. A szeles reggelt követően igazi kirándulóidővel ajándékozott meg bennünket a 
természet , s így a legjobb hangulatban kerestük fel először Kovács József, majd Szafner 
Lászlóné pincéjét. Finom borokat kóstolgatva, hozzá ízletes zsíros kenyeret, és házi 
süteményeket majszolva hamar elrepült az idő. A hazafelé tartó sétával még kellőképpen 
megmozgattuk lábainkat, s mi fiatalabbak tisztelettel adóztunk idősebb társainknak, akiken 
bizony nem nagyon láttuk fáradtság jeleit. A faluba érve megállapodtunk abban, hogy közös 
túrát a jövőben is szervezünk, s ha lehet, még több barátunkat magunkkal csábítunk .         


