
1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
Javaslat a 

„Akali gyermektáborok. Életképek az akali gyerekek nyári kalandjaiból” 
települési értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 
 

Törő Balázs  
Balatonakali, 2020.10.26. 

 
(P. H.) 

I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 
Törő Balázs, Balatonakali Értéktár Bizottság 

 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 

Név: Törő Balázs 
Levelezési cím: 8243 Balatonakali, Pántlika utca 4.  
Telefonszám: 30-300-6877 
E-mail cím: torobalazs88@gmail.com 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése 
 
Akali gyermektáborok. Életképek az akali gyerekek nyári kalandjaiból 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

o agrár- és élelmiszergazdaság  
o egészség és életmód  
o épített környezet 
o ipari és műszaki megoldások  

o kulturális örökség  
o sport 
o természeti környezet  
o turizmus és vendéglátás 

 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
 
Balatonakali 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

o települési  
o tájegységi  

o megyei  
o külhoni  

o magyarság 

 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 
Lásd a mellékletben. 
 
 



 
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
Lásd a mellékletben. 
 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos, információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
 
 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
www.balatonakali.hu 
 
 
 
 
  

http://www.balatonakali.hu/


MELLÉKLET 

Akali gyermektáborok 
Életképek az akali gyerekek nyári kalandjaiból 

 

 

1. ábra Az ábrahámhegyi Bagoly-sziklánál 2018 nyarán 

 
Története, jelentősége: 

Az Önkormányzat szervezésében 2011-től nyaranta több héten át tematikus napközis táborok           

várják az akali gyerkőcöket, akik így tartalmasan, felügyelet mellett tölthetik a nyári            

hétköznapokat, egyúttal egy kicsit levéve a terhet a szünidő alatt is dolgozó szülők válláról. 

Az első táborok résztvevői mára már felnőttek lettek, de mindig van utánpótlás, a táborok              

minden esetben „teltházzal” működnek. 

Az egyik legnépszerűbb program kétségtelenül a horgásztábor, mely annyira sikeres, hogy két            

részre bontva kicsiknek és nagyoknak is megrendezésre kerül. Itt szakavatott helyi horgászok            

azok, akik a szakma minden fortélyára megtanítják az ifjú pecásokat! 



Helyismereti táborunk során arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a gyerekekben elültessünk egy            

kis „akali szeretetet”, és felkeltsük érdeklődésüket a múltnak még a jelenben is kézzel fogható              

értékeire. 

Szerveztünk már túratábort is, itt ugyan voltunk rázósabb terepen is, de a csúcson lévő kilátás,               

vagy egy-egy geoláda megtalálása minden fáradtságért kárpótolni szokott minket. 

Mozgásos tábort szinte nem is kéne külön szerveznünk, hiszen a gyerekek állandóan            

mozgásban vannak, a lányok pedig a saját maguk által összeállított táncokkal nem csak             

egymást, de a szülőkből álló közönséget is el szokták kápráztatni.  

A táborok során a foci, vagy épp az „ipiapacs” elengedhetetlen résztvevő, csakúgy, mint a              

trambulinozás. És azok a vízibomba csaták… 

Egy szó, mint száz, táboraink felejthetetlen élményt nyújtanak a helyi gyerekeknek, akik            

számára nem csak emiatt fontosak ezek a táborok, hanem úgy véljük azért is, mert ezek az                

alkalmak még közelebb hozhatják azokat a helyi gyermekeket is egymáshoz, akik esetleg            

évközben eltérő iskolába járnak.  

 

 

2. ábra Horgásztáborban 

 



 

3. ábra Már régészkedtünk is 

 

4. ábra Kirándulunk 



 


