2022. Augusztus 26.
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
2022. Augusztus 27-28.
Örvényesi Szabadstrand, Örvényes

A BALATORIUM kutatók és művészek összefogása a Balatonért.
A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF)
és a PAD Alapítvány BALATORIUM programjának célja, hogy kulturális
programokon láthatóvá tegye a tó összetett ökoszisztémáját,
és hozzájáruljon a Balaton jövőjét érintő létfontosságú kérdésekben
folytatott társadalmi párbeszédhez.

MI A BALATORIUM
ÖKOLÓGIAI × KULTURÁLIS HÉTVÉGE?
strand × workshopok × beszélgetések × lassú tájbejárások × művészeti akciók
és minden más a Balaton és térségének aktuális ökológiai kérdéseiről

KINEK SZÓL?
Mindenkinek, aki szereti a Balatont, itt él, itt nyaral.

MI A TÉMA?
Balaton. Klímaváltozás és a területhasználat átalakulása.
Mindkét tényező önmagában is jelentősen átalakítja a tavat és a térséget, de egymás hatását
is erősíti a két folyamat. Az intenzívebb területhasználat, a természetes és természetközeli
élőhelyek visszaszorulása, az emberi túlhasználat és túlépítés sok esetben olyan
láncreakciókat indít el, melyek szélesebb területekre ható változásokat okoznak. Mindez
invazív fajok megjelenéséhez, más fajok kipusztulásához, és az élőhelyek leromlásához
vezet. Ezekre a kihívásokra, ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható
válaszokat kell találnunk, ennek első lépése pedig e problémák megismerése és megértése.

BALATONI LIMNOLÓGIAI
KUTATÓINTÉZET | NYÍLT NAP
2022.08.26. 09:00-16:00
Augusztus 26-án, pénteken, 9:00 és 16:00 óra között nyílt napot tart
az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézete (BLKI). A Nyílt Nap célja,
hogy a nagyközönség bepillantást nyerjen a Balaton élővilágába, és
ezen keresztül az édesvizek környezettani kutatásába, az intézetben
folyó munkába.
Az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete parkjának
árnyas fái alatt található akváriumokban a Balaton parti övében élő
halfajok tekinthetők majd meg. De láthatók lesznek itt úgynevezett
makrogerinctelenek is, mint például az invazív cifrarák. A látogatók
megtudhatják, mire lehet jó a vándorkagyló, és azt is, hogyan járulnak
hozzá az édesvízi kisrákok a vízminőség védelméhez.

BALATONI LIMNOLÓGIAI
KUTATÓINTÉZET | NYÍLT NAP
2022.08.26. 09:00-16:00
A kutatók a nap folyamán többször is bemutatják, hogyan zajlik a mintavétel a gyakorlatban,
illetve hogy a vett mintákban hogyan keresnek vízi gerincteleneket. Meg lehet tekinteni a KözépEurópában egyedülálló mezokozmosz-rendszert, melynek segítségével a kutatók a sekély
tavakban zajló folyamatokat modellezik, és olyan globális kérdésekre is válaszokat keresnek,
mint például a klímaváltozás. Aki kedvet érez, kvízjátékban tesztelheti a tudását. A nyílt napon
díjazzák a helyben készülő legötletesebb gyerekrajzokat is.
A nyílt napon az érdeklődők a műemlék épületegyüttesbe is beléphetnek. Itt többek között
megfigyelhetik, hogy néznek ki az algatenyészetek mikroszkóp alatt. A nap folyamán több
alkalommal lesz vezetett tudományos túra az épületben, és arra is fény derül, hogy mik azok
a mikroszennyezők, és milyen hatással vannak a vízi élőlényekre.
A kutatók több előadással is készülnek: szó lesz többek között a Balaton halevő madarairól,
az aktuális algahelyzetről, a Balaton siklóiról és az itt élő invazív halfajokról. Kiderül az is, hogy
ártalmas lehet-e a naptej a vízi élővilágra.

BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET | NYÍLT NAP
2022. AUGUSZTUS 26. 09:00-16:00

BEMUTATÓK 9 órától folyamatosan az intézet parkjában árnyas fák alatt:
EZEK A BALATON PARTI ÖVÉBEN
ELŐFORDULÓ HALAK
akváriumokban őshonos és invazív fajok

VÍZI MAKROGERINCTELENEK
és a Balatonban élő idegenhonos
makrogerinctelen fajok

ILYEN A MEZOKOZMOSZ RENDSZER:
éghajlatváltozási forgatókönyvek

PROGRAMOK
LABORATÓRIUMI
MUNKA
AZ „A” ÉPÜLETBEN:

10:30 és 13:30

Fitoplankton és
algatenyészetek
a mikroszkóp alatt

Üledék- és vízminta-vétel
a gyakorlatban, a minta
helyszíni átvizsgálása

MŰSZERBEMUTATÓ

KVÍZ
felnőtteknek

9:30, 11:00, 13:00 és
14:30

RAJZVERSENY
gyerekeknek

TUDOMÁNYOS TÚRA
A „C” ÉPÜLETBEN:
Mikroszennyezők és azok
hatásai vízi élőlényekre mi zajlik a környezetben?

11:00
FIZIKAI
LIMNOLÓGIA
Műholdképeken
és kísérletekben

ELŐADÁSOK
11:30
Németh Zoltán:
MIT TUDUNK
A NAPTEJEKRŐL?

12:30
Preiszner Bálint:
A BALATON HALEVŐ
MADARAI

13:30
Somogyi Boglárka:
AKTUÁLIS ALGA-HELYZET
A BALATONON

14:30
Mészáros Boglárka:
SIKLÓK A BALATON KÖRÜL

BALATONI LIMNOLÓGIAI
KUTATÓINTÉZET | NYÍLT NAP

ÉRZÉKSZERVI SÉTÁK VÍZ-PERSPEKTÍVÁBÓL
SLOWWALK II Illés Zsófia Szonja
2022.08.26. 14:00-16:00
TALÁLKOZÁSI PONT: A BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET BEJÁRATA

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

Milyen szagok, hangok, ízek, érzések befolyásolják egy helyről alkotott képünket, az ahhoz való
kapcsolódásunkat? A két séta (hang-séta és tapintás-séta) különböző érzékszervi aspektusain
keresztül a részvevők az adott környezetet különféleképpen értelmezik újra - olyan módszertanra
alapozva, amely a testünkben és a testi interakcióinkban gyökerezik. Az érzékszervi sétákra a limitált résztvevő-szám miatt előzetes regisztráció ajánlott a balatorium@pad.network email címen.

MISSA ECHOLOGICA KÓRUSMŰ

2022.08.26. 15:30-16:00

Zilahi Anna és a Varsányi SzIrének
A Missa Echologica című kórusmű a tihanyi visszhang legendáját dolgozza fel. A mű Zilahi Anna
képzőművész és Szári Laura, a Varsányi SzIrének női kórus vezetője együttműködésében jött
létre. A Missa Echologica egyszerre szólal fel az emberi kizsákmányolásnak alárendelt, háttérbe szorított természet és a saját hangjától, identitásától megfosztott Ekhó felszabadulásáért.
A kilenc versszakból álló imádság zeneszövege kilenc nőiséghez és a tihanyi ökoszisztémához
köthető szimbólum köré épül, olyan elemek elevenednek meg benne, mint a tihanyi kecskekörömkagyló, az alga, vagy a hattyú. A zenemű a gregorián dallamvilágból indul ki, hogy egy
kóruszenetörténeti ívet bejárva a mű végére kortárs popmelódiák csendüljenek fel.
17:00-KOR A TIHANYI APÁTSÁG FELÉ VEZETŐ LÉPCSŐN IS ELHANGZIK A KONCERT.

C:N:P MINIBÁR

2022.08.26. 13:00-15:00

szabadonbalaton
A tematikus szabadonbalaton bárban Balaton-specifikus italokon keresztül „kóstolhatnak
bele” a látogatók a tó ökológiai folyamataiba.

BALATON | TÓ
és PARTI ZÓNA

ÖRVÉNYESI SZABADSTRAND

A szekció programjainak keretében megvizsgáljuk a parti zóna
szerepét a tó ökoszisztémájában, ezen belül a vízszint és vízminőség
kapcsolatát. Megismerkedünk azokkal a folyamatokkal, melyek
a tó fokozott hinarasodásáért vagy algásodásáért felelősek, és
górcső alá vesszük a parti zóna egyik fontos élőhelyét, a nádast
is. Mindeközben rávilágítunk az emberi tevékenységek (beépítés,
horgászat, fürdőzés) szerepére. Szó esik majd a természetes
partszakaszok visszaállításának fontosságáról, a már kialakított
partszakaszok esetében pedig olyan természetközeli partvédelmi
megoldásokat tanulmányozunk, amelyek jobban alkalmazkodnak
a változó vízálláshoz. Reflektálunk a jelenlegi partvédőművek
állapotára, és a strandrészek természetközelebbivé alakítását célzó
növekvő társadalmi igényre is, mindezt a strandolók és látogatók
részvételével, hozzászólásaival. Ezekről a témákról az egyes
eseményekhez kapcsolódóan lehetőség nyílik majd a téma kutatóival
és szakértőivel beszélgetni.

BALATON | TÓ
és PARTI ZÓNA

SZAKMAI BESZÉLGETÉSEK ÉS BEJÁRÁSOK

NÁDASOK JELENTŐSÉGE | VÍZI BEJÁRÁS
dr. Pomogyi Piroska
2022.08.27. 11:00-12:00 ÉS 14:00-15:00
A Balaton életében nagyon fontos szerepet játszik a parti sáv és annak legfontosabb
növényöve, a nádasöv. Ez képezi az átmenetet a szárazföld és a víz között, ezért a pufferzóna szerepét is betölti a nyílt víz, és a külső, ember okozta hatásokkal, terhelésekkel szemben. Az elmúlt évtizedekben a jó minőségű balatoni nádasok területe jelentősen megcsappant, köszönhetően az emberi tevékenységnek, ezzel pedig sok élőlény értékes élőhelye is
veszélybe került.
A Balaton ökoszisztémáját nagyban befolyásolja a nádasöv és más parti- partközeli élőhelyek állapota, így fontos megérteni az itt zajló folyamatokat. A vízi/nádas bejáráson ezeket
a vízparti folyamatokat vesszük majd górcső alá, az emberi tevékenység hatásait is részletesen átgondolva.

MADARAK A NÁDASBAN | VÍZI BEJÁRÁS
Szinai Péter - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
2022.08.28. 11:00-12:30
Mit hallunk, mit látunk a nádas körül járva és a nádasban? Melyek a közönséges és a ritka,
veszélyeztetett nádi madarak? Milyen nádasra van szüksége az egyes madárfajoknak?
Hogyan változik az év folyamán a nádas madárvilága? Mit tehetünk a ritka, veszélyeztetett
nádi madarak számára kedvező nádasok megóvásáért?

BALATON | TÓ
és PARTI ZÓNA

SZAKMAI BESZÉLGETÉSEK ÉS BEJÁRÁSOK
A KECSKERÁK ÉS MÁS BALATONI LAKÓK
dr. Preiszner Bálint - Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
2022.08.27. 12:30-14:00
A Balatonban sokan megférnek egymás mellett. A kecskerák mégis eltűnt egy időre, majd
ismét visszatért. Ki vagy mi tehet róla, hogy nem volt velünk egy darabig? Miért jó, hogy
újra jelen van a Balatonban? Mi lehet a jövője? Kérdések és válaszok a Balaton ritkán látott
élőlényeiről és a mélyben zajló eseményekről.

AKTUÁLIS ALGAHELYZET
A BALATONON | BESZÉLGETÉS A STRANDON
dr. Somogyi Boglárka - Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
2022.08.28. 11:00-13:00
Az algák fotoszintézisükkel szerves anyagokat termelnek, melyek megteremtik a tavi
ökológiai rendszer energetikai alapját, így meghatározzák a tóban élő élőlények mennyiségét.
A Balaton algáinak egy része a vízoszlopban lebegve él, mások pedig a tófenék felszínét
népesítik be. A tó algáinak egy harmadik csoportja a parti kövekre, nádszálakra tapadva él,
vagy a déli part sekély, néhány deciméteres vizét népesíti be látványos szövedéket alkotva.
Ezek a térben elkülönülő eltérő faji összetételű együttesek alkotják a Balaton gazdag
és változatos algavilágát. A Balatonban a múlt század nyolcvanas éveiben a lebegő mikroszkópikus algák túlzott elszaporodása veszélyeztette a vízminőséget, mert ezek csökkentik
a víz átlátszóságát, a víznek kellemetlen ízt és szagot kölcsönöznek. A beszélgetésen szó
lesz a Balaton algáinak sajátosságairól, beszélünk majd a méregtermelésre is képes
kékalgákról és a két méternél mélyebb vizekben élő egysejtű és fonalas algákról is,
és arról is, jelenlétükkel hogyan befolyásolják a vízminőséget.

BALATON | TÓ
és PARTI ZÓNA

SZAKMAI BESZÉLGETÉSEK ÉS BEJÁRÁSOK
INVÁZIÓS ÉS VESZÉLYEZTETETT
HALAK | VÍZI BEJÁRÁS
dr. Takács Péter - Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
2022.08.28. 14:00-16:00
Az idegenhonos fajok jelenlétükkel átalakítják a természetes közösségeket. A hosszú idő
alatt kialakult, egymástól térben elkülönült életközösségek az őshonos fajok eltűnése
és a jövevényfajok térhódítása következtében kozmopolita, nem természetes közösségekké
alakulnak át. Erre a folyamatra jó példa a lápi póc és az amúrgéb esete, amiről a beszélgetés
során szó lesz.

BALATORIUM | VÍZI INSTALLÁCIÓ
A vízi installáció központi motívuma egy úszó vízikert, mely az ökológiai–kulturális hétvége
egyik multifunkcionális eleme: egyrészt események helyszíne, ugyanakkor bója és a vízibár is egyben. A telepített úszókert jó példa a természetes növénytársulások víztisztító
képességére, az installációhoz épített vízi járművekkel pedig bejárhatóak a környékbeli vizes
élőhelyek.

BALATON | TÓ
és PARTI ZÓNA

MOME FOLIORIUM
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
PAVILON 2022.08.27-28. 11:00-19:00
Örvényesen, a BALATORIUM ökológiai-kulturális hétvégéjén mutatkozik be a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem építész hallgatói által tervezett installáció, a FOLIORIUM prototípusa,
mely alternatív oktatási helyszín, kiállítótér és közösségi tér egyben. A pavilon tervezőit
az ökológiai tényezők és folyamatok kártyavárszerűsége inspirálta.

BALATORIUM KREATÍV ÖKOWORKSHOP
Kocsi Olga
2022.08.27. 14:00-16:00
2022 tavaszán, a MOME Balatorium és az EKF VEB2023 közös szervezésében, Illés Anikó,
Kocsi Olga és Szentandrási Dóra vezetésével indult el az Edukáció Módszertan kurzus, ahol
különböző tervezőszakos hallgatók együtt dolgozva alkottak érzékenyítő feladatokat a 14-18
éves korosztály számára. A közösen megoldható kihívások a Balaton ökológiai problémáira
hívják fel a figyelmet, a workshopon pedig az előbb említett feladatokból készülő edukatív
példatárból tart foglalkozást Kocsi Olga augusztus 27-én, 14:00 és 16:00 órai kezdettel.
A foglalkozások helyszíne a MOME építész szakos hallgatói által tervezett és épített, alternatív oktatási helyszínként szolgáló paviloninstalláció lesz. Várunk bárkit, akinek van kedve
közösen kísérletezni; gyerekeket, felnőtteket, családokat is!

BALATON | TÓ
és PARTI ZÓNA

STRANDREHAB | TERVEZÉSI WORKSHOP
GUBAHÁMORI építésziroda + szabadonbalaton
2022.08.27. 15:30-18:00
Milyen az ideális strandszakasz, milyen funkciókat lát el? Milyen egyéb funkciókkal
kell rendelkeznie, ha az emberi mellett ökológiai szempontokat is figyelembe veszünk?
Ezeket a kérdéseket járja körül a GUBAHÁMORI és a szabadonbalaton közös tervezési
workshopja, ahol az örvényesi szabadstrand partszakaszát lehet játékosan újragondolni.
Mindebben egy terepasztal társasjáték is a résztvevők segítségére lesz.

ALGABÁR A VIZEN ÉS C:N:P BÁR A STRANDON
szabadonbalaton
2022.08.27-28-ÁN 11:00-TŐL KORAESTIG ALGABÁR ÉS C:N:P BÁR
KISEBB SZÜNETEKKEL A STRANDON ÉS A VIZEN IS JELEN LESZ.
Mi zajlik a Balatonban tápanyagok terén? A szabadonbalaton bárja strandon és vízen
egyaránt jelen lesz. Szó lesz az algavirágzásról, különféle tápanyagok kapcsolatáról
és a vízminőségről is. A felmerülő kérdésekre a beköszönő kutatók adnak majd választ.
A tematikus szabadonbalaton bárban Balaton-specifikus italokon és ételeken keresztül
„kóstolhatnak bele” a látogatók a tó ökológiai folyamataiba. Algafröccs és más
fantáziaitalok mellett vízinövény falatkákkal várunk!

BALATON | TÓ
és PARTI ZÓNA

BALATONI VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK I. | BESZÉLGETÉS
dr. Honti Márk - MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport
2022.08.27. 12:00-14:00
Mi az a vízminőség? Milyen élettelen tényezők, környezeti folyamatok befolyásolják a
vízminőséget? Van-e összefüggés a vízminőség és a vízállás között? Milyen változásokat
okozhat a klímaváltozás a vízminőségben kifejezetten a Balaton esetében?

BALATONI VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK II. | BESZÉLGETÉS
dr. Padisák Judit - Pannon Egyetem Limnológia Intézeti Tanszék
2022.08.27. 14:00-16:00
Mi az a fitoplankton és hogyan függ össze a vízminőséggel? Hogyan befolyásolják a tóba
érkező tápanyagok, szennyező anyagok a fitoplankton mennyiségét, összetételét? Mit tehetünk a jó vízminőség érdekében?

BOJLITOR | HALÁLDOZATI LAKOMA PERFORMANSZ
szabadonbalaton
2022.08.28. 17:00-19:00
A beetetési akció során emberi fogyasztásra kigondolt bojliételeket – beetetésre
alkalmas csalit - kínálunk és készítünk a tor vendégeivel együtt horgászati alapanyagokból.
Közben kipróbáljuk, mennyire egyezik a halakkal étrendünk, és hogy vannak-e olyan tókímélő
foszformentes diéták, amelyek, amellett, hogy finomak és fogyaszthatóak ember és állat
számára, a tó tápanyagterhelését is csökkentik, vagy legalábbis nem növelik.

KAPCSOLÓDÓ
PROGRAMOK

ÖRVÉNYESI SZABADSTRAND
KÉPREGÉNYRAJZOLÓ FOGLALKOZÁS
Hordós Boldizsár
2022.08.27. 11:00-14:00
Az ökológiai-kulturális hétvége eseményeit képkockákon eleveníti meg és szervezi
történetekké a foglalkozás, amely során szó esik a kép-szöveg megfelelő aránya és
a történetív dramaturgiája mellett arról is, hogy mit érdemes a Balaton régió ökológiai
jelenségeivel, kihívásaival kapcsolatban megörökíteni, elmesélni.

BALATORIUM SZITAWORKSHOP
Szurcsik Erika és Jámbor Éva
2022.08.27-28. 11:00-17:00
BALATORIUM témák és minták hazavihető formában. A workshopon egyszerűsített formában
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a szitanyomás technikájával, előre elkészített szitakereteken próbálhatják ki a nyomtatást. Lehetőség lesz saját pólóra, táskára illetve az általunk
biztosított anyagokra is nyomni.

GYEREKFOGLALKOZÁS
Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont (BABAKO)
2022. 08.27-28. 11:00-16:00
A BABAKO óvodás-kisiskolás programján érzékszerveink és kezeink segítenek a tó
értékeinek megismerésében. Építkezünk kavicsból, készítünk állatokat és játszunk velük
a végtelen gyermeki fantázia segítségével.

KAPCSOLÓDÓ
PROGRAMOK
BALATORIUM AMBIENT I. - ZENE
Dj Bodoo
2022.08.27. 11:00-18:00 ÉS 21:00-23:00

BALATORIUM AMBIENT II. - ZENE
Nora Matisse és Vázsonyi János
2022.08.28. 11:00-18:00
Hogy kapcsolódhatnak össze a hangok és az ökológia? Örvényesen Nora Matisse
és Vázsonyi János közös koncertjén a balatoni nádas susogása, a helyi madarak éneke,
illetve az eső és a szél hangja is zenei perfomansz részét képezi majd.
Nora Matisse leginkább az elektronikus zenei szcénában mozog, repertoárja főleg
a deep-house és a techno köré épül, ugyanakkor szívesen ad teret másfajta zenei
kísérletezéseknek is. Vázsonyi János szaxofonos a klasszikus zenét, a dzsesszt és
a népzenét ötvözve építi fel karakteres szólófellépéseit, melyek során a saját maga által
gyűjtött természeti hangokra improvizál.

A BALATON
VÍZGYŰJTŐJE

A ma ismert balatoni táj emberi beavatkozások sorozatának eredménye.
A tó és térsége folyamatosan alakul az ember táj- és vízgazdálkodási
tevékenysége nyomán. Hogy megküzdjön az éghajlatváltozás
és a vízhiány okozta kihívásokkal, a térségnek lokális megoldásokkal
kell élnie. A talajvédelem a Balaton térségének egyik kulcskérdése,
hiszen a Balaton-felvidék döntő részén különböző, úgynevezett
barna erdőtalajok vannak, melyek felett nem erdő, hanem többnyire
szántóföld vagy gyümölcsös található. E területek esetében kiemelten
fontos feladat a növényzet visszatelepítése, hiszen nélkülük a talaj
megújulóképessége csökken, és idővel a föld kimerül. A szekció
programjain figyelmet szentelünk a biológiai sokféleség, a talajvédelem,
a fajtaváltás, és az ökológiai gazdálkodás jelentőségének.
Kötetlen beszélgetések a régiós tájhasználatunk ökológiai
következményeiről:
Miért fontos, hogy miként használjuk a Balaton vízgyűjtőterületét a tó
szempontjából? Milyen ökológiai kihívásokkal néz szembe a térség, vagy
éppen az itt élő biotermelők és gazdálkodók? Milyen hatással lesz a
helyi szőlőtermesztésre az éghajlatváltozás, és mit tegyünk, ha van saját
szőlőnk, de nem vagyunk szőlészek? Hol és hogyan kiránduljunk, úgy
hogy azzal a ne terheljük túl a megmaradt természetes élőhelyeket?

A BALATON
VÍZGYŰJTŐJE
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SZAKMAI BESZÉLGETÉSEK

TERMELŐI PIACOK HELYZETE | KEREKASZTAL
BESZÉLGETÉS
dr. Nemes Gusztáv
2022.08.28. 15:00-16:30
Milyen kihívásokkal szembesül, aki termelői piacot szervez a Balaton-felvidéken?
Hogyan függ össze a gazdálkodók száma a Balaton-felvidék térségének mezőgazdasági
problémáival? Milyen egy fenntartható, helyi élelmiszerrendszer? Többek között ezekre
a kérdésekre keresik majd a válaszokat a keresztasztal beszélgetés résztvevői, akik
a Balaton-felvidéki helyi gazdálkodás és a termelői lét limitációit és lehetőségeit vitatják
meg ökológiai és tájhasználati szempontból.

A BALATON
VÍZGYŰJTŐJE
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TUDATOS TERMÉSZETJÁRÁS,
HELYÜNK A TÁJBAN | BESZÉLGETÉS
Vers József, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2022.08.28. 14:00-15:00
A Balaton-felvidéki településeket körülölelő természet, a látványos természeti jelenségek
és helyszínek a turisták és kirándulók kedvelt célpontjai. Ugyanakkor az egyes helyekre
csoportosuló, nagyszámú látogató és a turizmussal kiépülő infrastruktúra zavarja, degradálja
a természetes élőhelyeket: csökken a diverzitás, kiszorulnak az érzékenyebb állatfajok,
gyomosodni kezd a növényzet. A természetjárás nagyszerű dolog, de nem mindegy hová
tartunk, és hogyan. Fontos a szemléletváltás és a felismerés, hogy bár magunk is élvezhetjük
a természeti környezet szépségét, mi itt elsősorban vendégek vagyunk, akiknek alkalmazkodniuk
kell a meglátogatott élőhelyek látható és láthatatlan lakóihoz.
Vers József, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának tájegység vezetője
a SLOWWALK slowerálos legelőlenyomtolás sétáján (lásd később) és az utána következő
beszélgetésen is sok mindent elmond majd a helyes tájhasználati- és természetjárási kultúráról,
a megfelelő úticél kiválasztásáról, a kijelölt útvonalak fontosságáról, és mindarról, amit magunk
mögött hagyunk a természetben, mégsem beszélünk róla.

TALAJVARRÓ WORKSHOP
Gyeviki Hajnal 2022.08.28. 13:00-15:00
A Talajvarró workshop egy kontemplatív talajregeneráló és – alkotó érzékenyítő workshop.
Biopamut-fonállal varrunk öltéseket egy terület talajának (hiányzó) termőrétegébe. Eközben
ismerkedünk a talajban lévő élő gyökérzet fontos szerepével, szót ejtünk a takarónövényekről
és az ezekhez kapcsolódó témákról, egyben létrehozunk egy idővel lebomló, köztéri,
közösségi alkotást.

A BALATON
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TÁJFAJTAPARADICSOM MAGLABDÁZÓ WORKSHOP
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet | 2022.08.27. 13:30-15:00
A sokszínűség harapható! A házikertek termesztett növényeink genetikai
sokféleségének megőrzésében kulcsszerepet töltenek be. Az ökológiai gazdálkodás
egyik célja a termesztett fajok és fajták változatosságának megőrzése. A tájfajta
paradicsomok tavasszal palántaként kaphatók, de a termésből is könnyen
kinyerhető a mag, és a rákövetkező évben már vethető. A program során ezeket
a tájfajtákat és a magok kinyerésének módszerét mutatjuk be.

SZŐLŐ SORKÖZNÖVÉNYTAKARÓ WORKSHOP
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet | 2022.08.28. 11:00-12:30
Miért fontos élő növényekkel takarni a talajt a szőlőültetvényekben? A szőlő ültetvények
talaja sokszor egész évben gyommentes, feketére művelt, vagy gyomnövényekkel,
jobb esetben vetett növénytakaróval fedett. A program során megismerkedünk
egy szőlőültetvény és a benne élő szervezetek ökológiai összefüggéseivel és
az ültetvényekbe ajánlott növényfajok magjaiból maglabdákat készítünk.

A MONOKULTURÁLIS SZŐLŐTERMESZTÉS LEIGÁZOTT
TALAJAI | BESZÉLGETÉS
dr. Kovács Barnabás - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
és dr. Hermann Tamás Pannon Egyetem
2022.08.28. 12:30-14:00
Fajgazdag növénytakarók, biodiverzitás, élő talaj. E feltételek eredményezik a fenntartható
szőlőtermesztést. Beszélgetés a fajgazdag talajtakaróval rendelkező szőlőültetvényekről
a Balaton borrégió kultúrtájáért.

TRADICIONÁLIS VAGY ÚJNEMESÍTÉSŰ SZŐLŐFAJTÁK
PRO ÉS KONTRA | BESZÉLGETÉS
dr. Kovács Barnabás (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) és Málik Zoltán borász
2022.08.27. 19:00-20:30
A klímaváltozás a balatoni borrégió szőlészeit is kihívás elé állítja: Nagy kérdés, hogy a régi, tradicionális, helyi klímához alkalmazkodott, de intenzívebb gondozást igénylő fajtákat, vagy a mai
környezeti változásoknak könnyebben ellenálló, újnemesítésű, rezisztens fajtákat részesítsék e
előnyben? Vajon hol az egyensúly a tradíciók megőrzése és a fenntartható szőlőtermesztés között?

A JÖVŐ BORA, A BOR JÖVŐJE | FILMVETÍTÉS ÉS KÓSTOLÓ
BÜRO imaginaire | 2022.08.27. 20:00-21:30
A klímaváltozás kihívása folyamatosan terítéken van – a károsanyag-kibocsátások kérdésénél
azonban gyakran figyelmen kívül hagyjuk azt, ami szó szerint a szemünk előtt van: az ételt, amit
megeszünk és az italt, amit megiszunk. A BÜRO imaginaire kurátori kollektíva által vetített film a
klímaválság és a borászat összefüggéseire, és aktuális kihívásaira irányítja figyelmünket. Milyen
stratégiák lehetségesek a szőlészek és a borászok számára a drasztikus klimatikus változások
fényében? Vajon milyen bort fogunk kortyolgatni nyári estéken 2050-ben?

ÖRVÉNYESI SZABADSTRAND

A SLOWWALK eseménysorozat tudatunkat és érzékelésünket
kiélesítve arra ösztönöz, hogy újfajta figyelemmel forduljunk a balatoni
ökoszisztémák felé. Ne csak azt tárjuk fel, hogy az ember hogyan
formálja a tájat, de azt is, hogyan hathat vissza a táj az emberre.
A lassú tájbejárás a Balaton-felvidék ökológiai hálózatainak
kulcshelyszíneit érinti. Keretében beszélgetések, workshopok,
kisléptékű művészeti installációk, intervenciók és performanszok
valósulnak meg. A lelassult séták során élményszerűen tapasztalják
meg a résztvevők a táj egyedi jellemzőit, ökológiai vonatkozásait.
Az ökológiai hétvége sétavezetői között van művész, designer,
pszichológus, filozófus és biológus is, de az események minden
esetben a befogadók aktív részvételére alapozva teremtenek valós
kapcsolatot a résztvevők és a táj között.
Találkozási pont az összes SLOWWALK sétánál: örvényesi szabadstrand infópont
A legtöbb sétába szabadon lehet bekapcsolódni, a regisztráció nem kötelező, azonban
20-25 fő felett az érkezési sorrend limitálhatja a részvételt, a tájbejárások hangulatának
megőrzése érdekében. A férőhelyek véges száma miatt javasoljuk az előzetes regisztrációt
a balatorium@pad.network email-címen, vagy a helyszínen az infopultnál.

KIRÁNDULÁS A KÖZELI KOZMOSZBA - RÖVID SÉTÁK
A VÉGTELENBE
Schell Gergely & Tillmann J.A. | 2022.08.27. 15:00-19:00

ÉRZÉKSZERVI SÉTÁK VÍZ-PERSPEKTÍVÁBÓL

“A világ közelebb van, mint gondolná”, még a hirdetések szerint is, sőt még azt is tudatják,
hogy “A természet ihletet ad…”. Az állítások igazsága vitathatatlan, bár a hirdetések hátsó
szándéka mindig valamilyen „termék” beszerzésére irányuló vágy létrehozása. A világ persze
nem termék, de az építmények sűrűjében, állandó ingerek és interakciók közepette éppoly
nehéz a világra eszmélni, mint a természettel találkozni.
Sétánk során arra törekszünk, hogy a megszokott környezet szokásos észlelése, futólagos
érzékelése helyett a természet egy apró részletét vagy akár egészét vegyük tekintetbe,
tegyük ki érzékeinknek, mélyedjünk el dimenzióiba.

Illés Zsófia Szonja | 2022.08.27. 11:00-13:30
Milyen szagok, hangok, ízek, érzések befolyásolják egy helyről alkotott képünket,
az ahhoz való kapcsolódásunkat? A két séta (hang-séta és tapintás-séta)
különböző érzékszervi aspektusain keresztül a részvevők az adott környezetet
különféleképpen értelmezik újra - olyan módszertanra alapozva, amely
a testünkben és a testi interakcióinkban gyökerezik. Az érzékszervi sétára a limitált
résztvevő-szám miatt előzetes regisztráció ajánlott.
Az érzékszervi sétára a limitált résztvevő-szám miatt előzetes regisztráció ajánlott
a balatorium@pad.networkt. e-mail címen.

A BŐVELKEDÉS KÉRDÉSEINEK VIRÁGAI
Hódi Csilla & Lutz Boglárka & Türei Dénes
2022.08.27. 18:00-19:30 ÉS 08.28. 09:00-11:00
A gombák mindenütt jelenlévő organizmusok, melyek a többi élőlénycsoport szerepeit
kiegészítve és összekapcsolva a természet körkörös egységét testesítik meg. A játékos séta
során a helyi nőszőfüvek invitálnak bennünket a föld alá, az őket támogató talajlakó gombák
fonalhálójába. Itt kapcsolódunk be a bőségről, a kölcsönösségről és a szépségről szóló
aktuális emberi/tudományos kutatásokba.

NØSTALGIA
Somló Dávid | 2022.08.27. 14:00-18:00 ÉS 08.28. 14:00-18:00
Somló Dávid helyspecifikus hanginstallációja homályosan elképzelt emlékek érzetét idézi
meg egy eldugott horgászkikötő csónakjai között.Távolból ideszűrődő társaság nevetése
és megharmonizált nádas zúgás keveredik a móló pallóinak nyikorgásával - a térben elrejtett
miniatűr hangkompozíciók egy eltűnőben lévő vadromantikus világon való kontempláció
lehetőségét kínálják a résztvevőknek.

SLOWERÁLOS LEGELŐLENYOMATOLÁS
sszabadonbalaton x Schuller Mária – Vértesi Borbála x dr Anna Varga x Vers József
2022.08.27. 11:00-13:30
Látható és láthatatlan határok veszik körül a legelő típusú tájakat, melyek folyamatos
átmenetiségben létezve sokféle állat- és növényfajnak adnak otthont. A legelő állatok
növényzetformáló alaptevékenységeik mellett területeket kapcsolnak össze azáltal,
hogy trágyájukkal, illetve a testükre tapadt növényi szaporítóképletet több kilométerre
is széthordják. Hasonlóképpen, a séta végén a bejárt terület tájlenyomatát olvashatjuk le
a mag- és növénygyűjtő kezeslábasról, a SLOWERÁL-ról.

A SLOWWALK programsorozat szakmai partnere:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az eseménysorozat megvalósításában való közreműködésért köszönet a Balatoni
Limnológiai Kutatóintézetnek és Örvényes Község Önkormányzatának.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 2022.08.18.

