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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
A gyapjas gyűszűvirágok tömeges előfordulása. Egy kis Micsurin-történelem
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
o agrár- és élelmiszergazdaság
o kulturális örökség
o egészség és életmód
o sport
o épített környezet
o természeti környezet
o ipari és műszaki megoldások
o turizmus és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
A Balatonakalit és Fövenyest összekötő alsórendű út melletti, “Micsurin” néven emlegetett
egykori kísérleti telep körüli terület
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
o települési
o megyei
o magyarság
o tájegységi
o külhoni
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:
……………………………………………………………………………………………….

MELLÉKLET
A gyapjas gyűszűvirágok tömeges előfordulása
„Egy kis Micsurin-történelem”

Története és jelentősége:
Az Akali Értéktár több ponton is kapcsolódik, utal a korábbi kísérleti telepre (helyi néven
Micsurin), de talán kevesek számára közismert, hogy a gazdaság profiljába nem csak a

különféle gyümölcsfajtákkal vagy a levendulával kapcsolatos tevékenységek, kutatás „fért
bele”, hanem egyéb gyógyhatású növényekkel is foglalkoztak.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai tájékoztatása szerint a kísérleti telep és
Fövenyes közti út mentén élő gyapjas gyűszűvirágok is erről tanúskodnak.
Az egykori telepről kivadult – tehát helyileg ugyan vélhetően nem őshonos – védett, több száz
tő gyapjas gyűszűvirágok tömeges megjelenésének nem csak azért van nagy jelentősége, mert
ilyen mértékben kuriózumnak számít a jelenlétük, hanem egyben az akali kísérleti telep
hajdanvolt történetéből is őriz egy darabot.

