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A BOBCATSSS-közösség
mára egy család lett. Minden
tagja egyenrangú, legyen tanár
vagy diák, jöjjön az EU-ból,
vagy az EU-n túlról. Akár elõ-
ször, akár sokadik alkalommal,
�veteránként� van valaki jelen,
mindenki mindenkit barátjának
tekint. Mi immár három éve
vagyunk aktív résztvevõi a kon-
ferenciának, és azokkal, akik
újra meg újra eljönnek, képe-
sek vagyunk ott folytatni, ahol
egy éve abbahagytuk.

Az idén egy szállodában lak-
tunk a szervezõkkel, és eluta-
zásunk reggelén egy üzenet várt
minket a szobánk ajtaján, ami
nagyjából így szólt:

�Sajnos mi korán indulunk
haza, így már nem találkozha-
tunk. Jó utat, és vigyázzatok
magatokra! Szeretettel: Steffi,
Eva és Helmut. P.S.: Jövõre
Torunban!�

Giczi András
 Gottl Eszter

 Szabó Ágnes
 Tóth Máté

A Balaton
és az ember

Az olvasás éve alkalmából a
keszthelyi Fejér György Városi
Könyvtár is bõséges és színvo-
nalas programokkal készült.
Ezek közül kiemelkedõ A Ba-
laton és az ember címû, nyolc
elõadásból álló sorozat, mely-
nek anyagi vonzatát a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztéri-
umától és a Nemzeti Kulturális
Alapprogramtól nyert forrásból
fedezzük.

Nagy érdeklõdés elõzte meg
ezt a sorozatot, hisz városunk
és környéke életében meghatá-
rozó szerepet játszik a Balaton.
Tavaly szeptemberben került

sor az elsõ elõadásra. A Feste-
tics György Zeneiskola Fúvós
Quartettjének mûsora után dr.
Szabó Imre polgármester mon-
dott köszöntõt és nyitotta meg
az elõadássorozatot.

Az elsõ elõadó, dr. Szabó
István, a Veszprémi Egyetem
Georgikon Mezõgazdaság-tudo-
mányi Kar rektorhelyettese, a
Balaton és környéke természeti
értékeirõl tartott rendkívül ér-
dekes és tanulságos, diavetítés-
sel egybekötött elõadást. Láthat-
tuk a legkisebb kúpalakú bazalt-
hegyet, a Hegyesdet, a Balaton-
felvidék egyik meghatározó
növényét, az árvalányhajat, és
a ma már nem látható szibériai
nõszirmot, ami a Tapolcai-me-
dence egykori lápvilágára em-
lékeztet.

Ezt követõen Fehér Csaba
Endre, a Balaton-Felvidéki
Nemzeti Park tájegységvezetõ-
je beszélt Védett növényeink és
állataink címmel.

A következõ programra ok-
tóberben került sor. A tó kör-
nyékének történetérõl, a Bala-
ton szakirodalmáról dr. Müller
Róbert, a Balatoni Múzeum
igazgatója tartott magas színvo-
nalú elõadást. Nagyon fontos és
ritka könyveket is láthattunk,

melyek forrásértékûek a kuta-
tók és az érdeklõdõk számára.
Kevésbé ismert mûvekbõl hal-
lottunk részleteket, Bél Mátyás-
tól Eötvös Károlyig. Megtud-
hattuk, hogy szláv és illér ere-
detû a Balaton szó jelentése, s
azt is, hogy az 1896-ban megje-
lent, Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia írásban és képekben
címû kötetben külön fejezet
tárgyalja a Balatont.

Decemberben a Balaton kör-
nyékének néprajzával ismerked-
hettünk meg dr. Petánovics
Katalin néprajzkutató segítségé-
vel. A diavetítéssel egybekötött
elõadás egy érdekes és egyedül-
álló videofelvétellel zárult a
vörsi bábbetlehemezésrõl. Elsõ-
sorban a Balaton környéki tele-
pülések építkezési szokásaival
foglalkozott az elõadó, de a ha-
lászattal és az itteni élettel kap-
csolatos szokásokra is kitért.
Érdekes volt például, hogy a
halászok jól ismerték a vizet,
de nem tudtak úszni. Télen a
befagyott tó jegén lakodalmas
menetek is mentek át egyik te-
lepülésrõl a másikra.

A januári téma A Balaton a
szépirodalomban címet viselte,
melyrõl Cséby Géza irodalom-
történész, a keszthelyi Gold-
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mark Károly Mûvelõdési Köz-
pont igazgatója beszélt. �Táv-
irati stílusban� próbálta meg
felvillantani a neveket, esemé-
nyeket, melyeket idézetekkel
gazdagított.

Az utókor számára még nem
annyira közismert, hogy a Ba-
laton sokáig csak földrajzi ob-
jektum volt, és csak késõbb fe-
dezték fel íróink, költõink. Kis-
faludy, Berzsenyi és a Helikon
Ünnepségek már beemelték a
tavat a magyar irodalomba.
Keresztúry Dezsõ, Fodor And-
rás, Illyés Gyula, Passuth Lász-
ló, Lipták Gábor, Fekete István,
Bertha Bulcsu, Szilvási Lajos �
és még sorolhatnám a nagyo-
kat, akiket megihletett e csodá-
latos víz és táj.

Könyvtárunkban kiállítási
lehetõség is van, ezért minden
elõadáshoz egy-egy kiállítás is
kapcsolódik. Cséby Géza elõ-
adása után nyílt meg a Balatoni
képeslapok címû kiállítás, mely
három hétig állt a kíváncsi te-
kintetek rendelkezésére.

A következõ elõadást dr.
Müller Róbert tartotta a bala-
toni hajózásról. A hajózás tör-
ténetét elevenítette fel, ugyan-
akkor gondolkodásra késztetett

és új ismereteket is adott. Töb-
bek között megtudhattuk, hogy
a balatoni hajózás egyidõs az
ember itteni megtelepedésével,
hogy három révátkelõhely volt
egykor a tavon.

Hallhattuk, hogy a török kor
volt a hajózás fénykora, s 1842-
ben Kossuth Lajos is ellátoga-
tott Balatonfüredre, hogy 1845-
ben alakult meg a Balatoni
Hajózási Társaság. Szó volt
még a híres, Phoenix nevû gá-
lyáról is, melyet Festetics
György építtetett. Legvégül a
XX. századi újjáélesztési kísér-
letekrõl is kaptunk tájékoztatást.

A sorozat még folytatódik, s
ha valaki kíváncsi a régi elõ-
adásokra, akkor lehetõsége van
meghallgatni õket, hiszen vala-
mennyi rendezvényünkrõl felvé-
telt készítünk, és az bármikor
az érdeklõdõk rendelkezésére
áll. A következõ elõadást dr.
Pomogyi Piroska hidrobiológus
tartja március 18-án a Kis-Ba-
laton környezetvédelmérõl, az
utolsóra pedig április 8-án ke-
rül sor, amikor Rosta Sándort
hallgathatjuk meg a Balaton
regionális szervezeteinek múlt-
járól és jelenérõl.

Borbélyné Verebélyi Judit

Könyvtár
a turisztikai
kiállításon

Több éves hagyomány Kapos-
váron a turisztikai kiállítás
megrendezése. Február köze-
pén a Táncsics Mihály gimná-
zium tornatermében állítanak ki
az ország legnagyobb utazási
irodái, hazai és külföldi utazás-
szervezõk, s néhány turisztiká-
val foglalkozó vállalkozás is.

 A Megyei és Városi
Könyvtár három éve teljesen
véletlenül jutott a bemutatko-
zási lehetõséghez. Abban az év-
ben a vasutas-sztrájk miatt a
MÁV nem jelent meg, a stand
üres maradt volna.

A szervezõk � a  Kapos
Expo Kft. � megkerestek ben-
nünket a kérdéssel, lenne-e ked-
vünk kiállítani. Miután átgon-
doltuk, úgy döntöttünk: me-
gyünk.

Ez az elsõ alkalom inkább
csak felmérés volt, hogy lássuk,
mit lehet kiállítani, mire érde-
mes felhívni a figyelmet. Azóta
minden évben meghívnak ben-
nünket. Mindegyik alkalommal
valami újat is kitalálunk, vál-
toztatunk, az elõzõ évi tapasz-
talatokra támaszkodva.

 2002-ben végre beérett a
munkánk gyümölcse. Több
mint féléves elõkészület után
február 15-én elfoglaltuk stan-
dunkat, ami nagyobb volt, mint
az elõzõ években. Azért volt
szükség a nagyobb területre,
mert sokkal több dokumentu-
mot szerettünk volna bemutat-
ni az odalátogatóknak. Persze
elsõsorban útikönyveket, útle-
írásokat, helytörténeti anyago-
kat. Külön figyelmet fordítot-
tunk a sorozatokra (Világjárók,
Kolibri, Berlitz, Cartographia,


