
FO
TÓ

: S
ZA

B
Ó

R
ŐT

SZ
A

K
Á

LL
Ú

ZS
O

LT

MILLIÁRDOS TÁMOGATÁS AZ APÁTSÁGNAK
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A Balaton nyugati részén már tömegesen

megjelentek a kékalgák a vízfelszínen –

derült az Ökológiai Kutatóközpont

Balatoni Limnológiai Intézetének

mintavételéből. A kutatók mérései

alapján a jelenség a Keszthelyi-medencében

a Balaton közepén is megfigyelhető volt.

Még nincs nagy algatömeg jelen a

vízben, de mennyiségük a tó nyugati

területein erőteljes növekedésnek indult.

Vörös Lajos kutató professzor, a tihanyi
limnológiai intézet munkatársa az MTI-nek
elmondta: annak ellenére, hogy a teljes víz-
oszlopot nézve az algamennyiség még nem
kifogásolható, a kékalgák mennyisége he-
lyenként és időszakosan meghaladta az
egészségügyi határértéket. Balatonfűzfőtől
Keszthelyig végig vizsgáltak a Balaton vizét,
a tapasztaltak szerint az algásodás mér-
téke a két héttel ezelőtti mérés óta meg-
duplázódott, a nyugati medencére jellemző,
a keleti medencében számottevően kisebb.

A kékalga toxinja fürdőzőknél allergiás
bőrreakciót, kiütést, szemirritációt okozhat,
ami elkerülhető a fürdőzés utáni zuhany-

zással. Ha kisgyermekek ebből a vízből
nyelnek, a szervezetükbe jutó toxin hasme-
nést okozhat. Ezért célszerű lenne legalább
hetente ellenőrizni a strandok vízminőségét
– javasolta a professzor, aki hangsúlyozta:
a Balatonból történő ivóvízkivételben egye-
lőre nem jelent kockázatot az algásodás,
mivel az a meder aljáról történik, a kékalga
jelenléte pedig a vízfelszínre jellemző.

A Balaton körüli megyék kormányhivata-
lai korábban közölték, havonta egyszer
mérik a víz minőségét a balatoni fürdőhe-
lyeken. Lombár Gábor, az önkormányzato-

kat tömörítő Balatoni Szövetség elnöke az
érintett hatósághoz fordult azzal a kéréssel,
hogy az algásodásra tekintettel ellenőriz-
zék sűrűbben a vízminőséget, valamit adja-
nak útmutatást a strandüzemeltetőknek,
miként és miről tájékoztassák a fürdőzőket.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság har-
madfokú vízminőségi kárelhárítási készült-
séget rendelt el és megkezdték a kotrást
a Balaton nyugati medencéjében a víz meg-
növekedett klorofill-A-tartalma és az alga-
mennyiség miatt.
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AUGUSZTUS 20.
Tihany, Mádl Ferenc tér

Augusztus 20. csütörtök
18.20 Benned él a magyarság - Ünnepi műsor Kautzky Armand

Jászai Mari - díjas színművész, Kiss Tivadar és Udvarhelyi
Boglárka énekművészek előadásában

20.00 Ünnepi fények Tihany főterén

Augusztus 21. péntek
19.00 Kozma Orsi és a Swing a’la Django koncertje

Augusztus 22. szombat
19.00 Tátrai Eszter Barbara Streisand estje

A programok az aktuális járványügyi intézkedések függvényé-
ben változhatnak illetve elmaradhatnak!

MEGJELENTEK A KÉKALGÁK

ELŐADÁS 
A NAPELEMEKRŐL

Állami támogatással történő családi házas napelem rend-
szerek kiépítésének lehetőségéről tart előadást a Solar
Rendszerépítő Kft.
A fórumot augusztus 12-én, szerdán, hat órakor tartják a
Németh László Művelődési ház volt könyvtárhelyiségében.

SIKERES VOLT 
A KORONAVÍRUS ELLENI 

VÉDEKEZÉS 
Január 24-én volt az első igazolt koronavírusos európai eset, rá

öt napra már működött az Operatív Törzs Magyarországon. Március
30-a körül már látszott, hogy az intézkedések következtében elvált
a várható betegszám emelkedő görbéje és a tényleges megbete-
gedések száma, akkor gondoltuk először, hogy sikerül itthon meg-
fékezni a vírust - mondta dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős
államtitkár a Balatonfüreden rendezett fórumon, amelyen több Ba-
laton-parti település polgármestere is részt vett. 

A tüdőgyógyász végzettségű egészségügyi szakpolitikus szerint
április közepén volt a legtöbb új beteg, de a vészhelyzet alatt is
mindenki megkapta az ellátást, így az onkológiai, szív-, érrendszeri
betegek is.

A fórumon elhangzott: elegendő lélegeztető gép van Magyaror-
szágon, még arra az esetre is, ha ősszel bekövetkezik a járvány
erősebb második hulláma.  – Már tudunk lélegeztető gépet gyártani
és biztatóak a gyógyszerfejlesztések is. Itthon biztonságos a nya-
ralás, de számos európai országban már megjelent a második hul-
lám, az USA-ban pedig a mai napig káosz van – fogalmazott Hor-
váth Ildikó, aki hangsúlyozta: mindenkitől további türelmet, fegyel-
met kér, mert a veszély nem múlt el, a járványügyi készültség fenn-
maradt, sajnos számítani kell a járvány esetleges második hullá-
mára.



Augusztus 1-től fizetni kell három új

utcában a parkolásért, a megváltozott

horgászati szabályok hatása már érződik

a partszakaszon, a koronavírus járvány

és következményei viszont erősen

megtépázták a költségvetést, mintegy

200 millió forint hiánnyal kell számolni

– értékelt a közmeghallgatáson Tósoki

Imre polgármester. Továbbra is több

sebből vérzik a településen a parkolás,

gondot okoz az egyre növekvő forgalom

és az ezzel járó szemét, kapjanak

kedvezményeket az üdülőtulajdonosok –

íme, néhány felvetés a fórumra érkező

érdeklődőktől.

Ettől az évtől kezdve évente kettő köz-
meghallgatást tartanak Tihanyban, ezért
rendeztek fórumot július közepén. Szinte
teljesen tele volt a hivatal tanácsterme,
ahol először Tósoki Imre polgármester
adott rövid tájékoztatót. Mint hangsúlyozta,
sikeresek voltak a járvány elleni intézkedé-
sek, de így is a pandémia következményei
miatt mintegy 200 millió forint bevételtől
esett el a település. 

– A nagyobb szállásadók, mint például a
Club Tihany csak a tavalyi vendégéjszaka
szám negyedét tudja teljesíteni, ami ne-
künk, önkormányzatnak is jelentős bevétel
kiesést jelent. Bízunk abban, hogy a parko-
lási díjak bevételéből enyhíteni tudjuk a hi-
ányt, ezért is módosítottuk a rendeletet. Az
országos elvonások miatt a jövő évi költ-
ségvetés 100 millió forint hiánnyal indul,
bízunk benne, hogy előbb-utóbb az önkor-
mányzatok is kapnak egy jelentősebb men-
tőcsomagot – fogalmazott Tósoki Imre. A
település vezetője hozzátette: augusztus 1-
től végre elkezdődhet az új területeken is a
fizető parkolás, mint mondta: aki nem
tudja kifizetni a napi 1500 forintos parkolási
díjat, az nem Tihany vendége.

A polgármester külön kitért a horgászati
feltételek szigorítását tartalmazó rende-

letre, amely egyebek mellett tiltja a járdák-
ról illetve a szezonban a strandokon való
pecázást, véleménye szerint a rendelet ha-
tására máris kevesebb lett a horgász a
partszakaszon.

A fórumon megjelentek számos észre-
vételt fogalmaztak meg. A legtöbben ismé-
telten a parkolási gondokat sorolták, Győri
Katalin szerint az Óvárban kaotikus a hely-
zet, ezért meg kellene tiltani az autóknak
a behajtást, Tóth László azt hiányolta, hogy
a nyaralótulajdonosok nem kapnak ked-
vezményt a parkoláshoz, Császári Attila
pedig azt firtatta, van-e a település vezető-
inek valamilyen hosszútávú koncepciója a
parkolási gondok megoldására. Többen
említették, hogy az építkezésekre érkező
kamionok, munkagépek tönkre teszik az
utcákat, sok esetben nem veszik figye-
lembe a behajtani tilos táblákat illetve bal-
esetveszélyesen közlekednek. Kérték, a
rendőrség lépjen fel határozottabban ezek-
ben az esetekben, illetve több konkrét ja-
vaslat is érkezett, mely utcákba kellene
újabb sebességkorlátozó és más tiltó táb-
lákat kitenni. (A fórumon néhányan érdek-
lődtek a nagy port kavart óvári építkezés
kapcsán az építési engedélyekkel kapcso-
latban is, erről lásd az Óvni kell a zöldterü-
leteket cikkünket.)

Többen említették, hogy a turisták által

látogatott helyeken egyre nagyobb gondot
okoz az eldobált szemét, kérték legyen
több szemétgyűjtő kihelyezve a közterüle-
tekre. Felvetődött, hogy a Somosi strand és
komp kikötő közötti partszakaszon, a járda
mellett húzódó zöld sávba helyezzen ki
oszlopokat az önkormányzat, ezzel meggá-
tolva, hogy a horgászok ott parkolják le au-
tóikat – ezt a polgármester azonban hatá-
rozottan elvetette, mint mondta, más esz-
közökkel kell rábírni a horgászokat a sza-
bályos parkolásra. 

- Van stratégiánk a parkolási gondok
megoldására, a 71-es főút melletti murvás
parkoló szomszédságában illetve a Club Ti-
hannyal szemközti területen új parkolókat
létesítünk majd. Gondolkodunk azon is,
hogy a kompról érkező forgalmat miként
tudnánk csökkenteni illetve úgy terelni,
hogy az ne terhelje a falut, vannak erre is
elképzeléseink – fogalmazott Tósoki Imre.
A felvetésekre reagálva a polgármester azt
mondta, jövőre tervezik, hogy az üdülőtu-
lajdonosok is kapjanak parkolási kedvez-
ményt. A Belső-tó partján telepítenek egy
nyilvános vécét és megnézik, hol kell még
több szemetestárolót kihelyezni. Ígéretet
tett arra, hogy valamennyi konkrét javasla-
tot megvizsgálnak majd. 
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A JÖVŐ ÉV SZÁZMILLIÓS HIÁNNYAL INDUL

Feljelentést tett az LMP ismeretlen tettes ellen a tihanyi

természetpusztítás miatt. Álláspontjuk szerint egyre több a

természetkárosító beruházás és építkezés a Balaton környéki

zöldterületeken, a szabálytalanságoknak pedig kedvez 

a 2017-ben életbe lépett építési törvény.

A feljelentés apropóját egy közel egyhektáros terület adta az
Óvárban, amelyet annak ellenére, hogy tájvédelmi körzetben áll,
a tulajdonosa letarolt és egy majdnem 400 négyzetméteres, la-
kófunkcióval is rendelkező mezőgazdasági épületet építtet rá.
Ugyanakkor az önkormányzatok hosszú évek óta nem rendelkez-
nek építésügyi hatósági jogkörrel, csupán a településképi szabá-
lyozás tartozik hatáskörükbe, ami egy elég gyenge jogosítvány,

hiszen sem építési engedély kiadása, sem ellenőrzési jogkör nem
társul hozzá.

- Nem szerencsés, hogy politikai felhangok kísérik ezáltal Tihanyt.
Magam is úgy gondolom, hogy fontos a zöldterületek védelme, a ter-
mészeti és építészeti értékeink megőrzése. A járási hatóság ellen-
őrizte a kérdéses építkezést, eddig nincs tudomásunk szabálysze-
gésről. Az Óvárban 3 százalékos a beépíthetőség, ezt egyelőre nem
lépték túl. Mindenesetre az építkezést figyelemmel kísérjük, elkép-
zelhető az is, hogy a hivatal jogilag megvizsgálja, milyen lehetőségek
vannak a szabályozási terv módosítására, hiszen elkötelezettek va-
gyunk Tihany értékeinek, így zöldterületeinek megőrzésében – vála-
szolta kérdésünkre Tósoki Imre polgármester.

mt

ÓVNI KELL A ZÖLDTERÜLETEKET



Kétmilliárd 700 millió forinttal támogatja a kormányzat a
Tihanyi Apátság felújítását, turisztikai látnivalóinak bővítését,
- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Tihanyban, a megújított apátsági múzeum átadóünnepségén.

- Csak azok a nemzetek lehetnek sikeresek, amelyeknek erős
nemzeti identitásuk van, és képesek arra, hogy megtartsák kultu-
rális, vallási, illetve történelmi örökségüket - mondta a külgazda-
sági és külügyminiszter, aki hangsúlyozta: Magyarország hálás a
bencéseknek, akik a legnehezebb időkben is hitet adtak a nemzet-
nek, és iskolái a legmagasabb szintű tudást nyújtják. Hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a világ sikeres és versenyképes nemzetei közé
tartozzunk – mondta a miniszter, aki maga is bencés diák volt.

A 225 millió forintból, pályázati támogatásból megújított apát-
sági múzeum átadóünnepségén a miniszter bejelentette: a kor-
mány további 2,7 milliárd forintot biztosít a bencés rend tihanyi
perjelségének arra, hogy az apátságot felújítsa, szépítse és turisz-
tikai attrakciókat hozzon létre.

- A természet különleges csodája a Balaton, aminek lelke van.
A Balaton-felvidék látnivalói gazdagítják a Kárpát-medencéből, az
egész világból érkezőket – fogalmazott köszöntőjében Mihályi Je-
romos perjel, az apátság elöljárója, aki kiemelte: az állandó kiál-
lítás különleges tárgya egy kőtábla, amely az 1950-ben
államosított, a szerzetesektől erőszakkal elvett, évtizedekig csu-
pán múzeumként működő tihanyi apátság főhomlokzatán állt. Ez
a tábla emlékeztet arra, hogy a keresztényektől, szerzetesektől,
az ország építésében részt vevő tanító rendtől egy-egy romboló
ideológia időnként elveheti akár az otthonukat is, de Istentől kapott
küldetésüket, örökségüket, elődeik emlékét, a lendületüket senki
sem veheti el – vélekedett a perjel.

Tóthné Szlavkovszky Mariann kurátor a megnyitón úgy fogal-
mazott: a Lélek a vizek felett - Múlt és jelen találkozása című ki-
állítás anyagában a természet, a hit és a történelem találkozik. A
múzeumhoz kapcsolódó galériában a győri bencés diákok és öreg-
diákok Bencés összetartozás című, hatvan képből álló fényképki-
állítását is megnyitották. t-v

TIHANYT IS MEGHÓDÍTJÁK AZ ORGONÁK
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MILLIÁRDOS TÁMOGATÁS AZ APÁTSÁGNAK
A múzeum felújításához, a kiállításokhoz az apátság a Széchenyi 2020
program, Világörökségi helyszínek fejlesztése című pályázattal nyert
támogatást. A modern turisztikai trendeknek megfelelő kiállítás új
nézőpontból mutatja be az apátság csaknem ezeréves történetét, in-
teraktív panelek, látványos filmek, animációk és projektoros vetítések
segítségével, továbbá egy mai szerzetesi szobában ismertetik a mo-
nostor tizenegy lakójának mindennapi munkáját, szokásait.

Az apátságnak fontos, hogy a helyi lakosok is minél jobban megis-
merjék életüket, tevékenységüket, ezért augusztus 7-én, pénteken,
20.30-22 óra között kizárólag tihanyiaknak szerveznek múzeumbe-
járást. Szeretettel várják a templomba járókat, az egyházközség tag-
jait, illetve minden érdeklődőt, akiket a tárlatnézés után koccintásra
invitálják az udvarukba. A múzeum galériájában augusztus 31-ig a
bencés összetartozást szemléltető fotókiállítás is megtekinthető.

Augusztusban újra az orgonáké a főszerep! A Filharmónia
Magyarország színes programjai által betekintést nyerhetünk
ennek a páratlan hangszernek a birodalmába, megismerhetjük
különlegességeit, amelyeket sokan nem is sejtenek. Tihanyban
különleges hangszerpárosításokkal várja közönségét az
OrgonaPont, augusztus 8-án pedig még az éjszakát is a
hangszerek királynője uralja. 

Az OrgonaPont idén közel 40 városban, több mint 50 koncerttel
várja kedves közönségét, többek között a Balaton-parton is talál-
hatnak programot az érdeklődők.

Augusztus elsején, az országos sorozat első koncertjét Tihany-
ban rendezik meg. A nyáresti koncerten a Lélek húrjai szólalnak
meg az Apátsági Templomban Mészáros Zsolt Máté orgonaművész
és Dúlfalvy Éva hegedűművésznő előadásában. Mészáros Zsolt
Máté fontos feladatának tartja a kortárs orgonazene népszerűsíté-
sét, nevéhez fűződik több magyarországi zenemű bemutatója is. A
Filharmónia Magyarország Orgonák éjszakája című programjában
az egy művész által, egy nap legtöbbet eljátszott kortárs orgonamű
rekordját állította fel 2019-ben. Dúlfalvy Éva hegedűművész I. díjas
volt a Koncz János Hegedűversenyen, a Hubay verseny II. díját és
különdíját nyerte el. 2001-ben kortárs magyar művek előadásáért
Artisjus díjjal, majd 2008-ban a Magyar Köztársaság Bronz Érdem-
keresztjével tüntették ki az egyetemi munkájáért. Koncertjükön
többek között felcsendül Buxtehude d-moll toccatája, Corelli La
Folia című műve, Massenet Thaïs – Meditáció szerzeménye, de
Bach, Liszt Ferenc és Franck műveket is hallhatnak.

A Filharmónia Magyarország 2019-ben, hagyományteremtő
szándékkal hívta életre az Orgonák éjszakája programot. Idén au-
gusztus 8-án újra megtelnek a templomok, a programsorozat idén
is tartogat különlegességet. Többek között vízre száll az orgona Si-
ófok és Tihany között, napközben a Tihanyi Apátság előtt, este pedig
az apátságban fényjáték kíséretében élvezhetjük ennek a különle-
ges hangszernek a dallamait. 20 óra 20 perckor “Közös hangként”
megszólal Beischer-Matyó Tamás Invocation című műve ezzel erő-
sítve azt a kapcsot, amely összefűzi az Orgonák éjszakájának részt-
vevőit. A mű magában hordozza az Orgonák éjszakájának üzenetét,
amely egyben az idei év kihívásai által létrejött összetartozást, hitet
is jelképezi. Ezenkívül a koncerten felcsendül Kovács Szilárd Ferenc
orgonaművész és Bognár Szabolcs bariton előadásában Bach,
Stradella, Liszt Ferenc, Messiaen, Bizet és Mendelssohn műve is. 

A Filharmónia Magyarország nemcsak a felnőtteket, de a fiata-
labb korosztályt is szeretné megszólítani, ezért ehhez a rangos
eseményez kapcsolódva „Az én orgonám” címmel pályázatot hirdet
általános és középiskolások részére.

Engedje, hogy Önt is elvarázsolja az orgona hangja által életre
hívott hangulatok széles skálája és a színes programok által nyer-
jen betekintést ennek a páratlan hangszernek a birodalmába.

Az orgonakoncertekre jegyek kaphatók a www.jegymester.hu ol-
dalon, és a koncertek előtt. További információ a programokról a
www.filharmonia.hu weboldalon található.
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A kiállítást több évi előkészítő munka előzte meg, annál is in-
kább, mivel előbb fel kellett újítani a kiállításnak otthont adó mű-
emlékházat. A tervezés, a kivitelezés – a műemléki kötelezettsé-
gek és az ebből fakadó többletköltségek miatt – sokáig elhúzódott.
Bizonyára nem sokan vállalkoztak volna erre a feladatra, és nem
csak azért, mert a műemléki újjáépítés sok kötöttséggel, előre
nem látható bonyodalmakkal jár, hanem mert a vállalkozók olyan
ingatlanba tették a pénzüket, amely nem az övék, hiszen az ingat-
lant az önkormányzattól bérlik. Nyárády Zsolt és Hollán Éva, a Ti-
hanyi Levendula Manufaktúra, illetve az Illatok Háza – Eau de Ti-
hany – tulajdonosai azonban nem saját vállalkozásuk érdekeit he-
lyezték előtérbe, hanem a település javát és egy nemes cél meg-
valósulását tartották szem előtt. 

A július 17-i megnyitón megjelent Bittera Gyula, a jeles gyógy-
növénykutató tudós, az első magyar illóolajgyár alapítójának uno-
kaöccse, Bittera Miklós és annak felesége, Bittera Mária is, vala-
mint a helyi Levendula Klub asszonyai.

Egy kultusz kezdete

Az ünnepség Nyárády Zsolt szavaival kezdődött, aki először is
társa, Hollán Éva és a kollégák kitartását, támogatását köszönte
meg. A polgármesternek köszönetet mondott a felújításhoz nyúj-
tott anyagi segítségért, a tihanyi embereknek a sok visszaemléke-
zésért, a rokonoknak pedig az életrajzi adalékokért és a tárgyi em-
lékekért, amelyeket a kiállítás készítéséhez használtak fel. El-
mondta, hogy 2009-ben az országban elsőként hozták létre leven-
dulaboltjukat. Ez egy kultusz kezdete volt, a régen elfeledett le-
vendula új életre kelésének kezdete. Nyárády Zsolt megemlítette,
hogy Bittera Mária, Bittera Gyula menyétől számos tárgyat kapott
ajándékba a kiállítás.  

Bittera Miklós, Bittera Gyula unokaöccse és keresztfia a család
nevében emlékezett nagybátyjára, akit szeretett, becsült és tisz-
telt. Sokat jelentett az életében nagybátyja; „csaknem mindennap
volt alkalmam beszélgetni vele” – kezdte emlékezését. A Nyárády
házaspárral való barátság akkor kezdődött – mesélte -, amikor
kollégáival végigjárták a félszigetet, megnézték az Őslevendulás
maradékát, majd a városnézés során beléptek a levendulaboltba.
„Tudják, ki hozta ide a levendulát?” – kérdezte tőlük, és a kérdést
követő beszélgetés új célokhoz vezetett. Ettől kezdve nem volt
megállás. Közösen hozták létre a Bittera alapítványt a névadó
„munkásságának kutatása, feltárása és nevének, munkájának
közismertté tétele, kutatói és emlékhely létrehozása, az összegyűj-
tött anyagok bemutatása” céljából. Új terveket kovácsoltak, elin-
dították a gyűjtőmunkát. 

Tósoki Imre polgármester megnyitó beszédében kiemelte, hogy
az új attrakció egyszerre szolgálja a település múltjának megis-
merését, a helyi hagyományok ápolását és az ismeretterjesztést
is. Eddig nem volt Tihanyban olyan helyszín, ahol Bittera Gyula
életét, gyógynövénykutatói és ipari tevékenységét a látogatók meg-
ismerhették volna, ezért különösen örömteli a hiánypótló kiállítás
létrehozása. - Bittera Gyula a levendula meghonosításával kitöröl-
hetetlen nyomokat hagyott Tihany történelmében. Olyan nyomokat,
amelyek nem csak a múltba vezetnek, hanem a jövőbe is. A leven-

dula ugyanis nem csak Tihany múltjához tartozik, hanem jelené-
hez, és – minden bizonnyal – jövőjéhez is. Ő rakta le azokat az ala-
pokat, amelyekre a tihanyi levendula gazdasági jelentősége, kul-
turális vonzereje és imázsformáló ereje is épül – zárta beszédét a
polgármester.

Levendula övezet

A vendégek előtt megnyílt kiállítás első tárlatvezetést Borbély
Bianka, a manufaktúra munkatársa, a kiállítás tartalmának meg-
alkotója vezette. 

A megnyitó ünnepség nem lett volna teljes levendulás házi tuile
- vékony kekszféleség - és egyéb finomságok nélkül. A meghívot-
tak még sokáig élvezték jó társaságot. a Belső tóra néző, kis ud-
varban. 

Az új kiállítás – gazdag anyagát tekintve valójában egy kisebb
múzeum – egyedülálló és hiánypótló a maga nemében. Megalkotói
sokat tettek a levendulakultusz újjáélesztéséért, és újra összefor-
rasztották Tihany nevét a levenduláéval. A múzeum mellett műkö-
dik manufaktúrájuk, ahol helyi levendulából állítják elő kiváló mi-
nőségű kézműves termékeiket. Az új helyszín szépen illeszkedik a
Belső-tó körül kialakulóban lévő levendula-övezethez, amelyet a
régebbi és újabb ültetvények, a nemzeti park Levendula háza, a
helyi olajlepárló és a hazai lepárlás történetét áttekintő kiállítás,
valamint a Lavender Tihany manufaktúrája alkot.  

Koncz Mária

Új látványossággal gyarapodott Tihany, melyet 

a levendula története iránt érdeklődők, e szerény kinézetű,

de annál érdemdúsabb növény szerelmeseinek figyelmébe

ajánlunk. A finom ízléssel és elegáns rendezéssel 

büszkélkedő kiállítás Bittera Gyulának, a levendula 

magyarországi meghonosítójának állít emléket. 

A NYOMOK A JÖVŐBE VEZETNEK
Kiállítás Bittera Gyula emlékére

Borbély Bianka első tárlavezetése
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Az elmúlt időszak járványügyi intézkedései megmutatták, 

hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy település, 

ha nagyrészt turizmusból él. A megújulás, a további út 

átgondolása elkerülhetetlen. De a változás folyamata már 

a pandémiás helyzet előtt elkezdődött. Ennek a változásnak az

egyik mozgatója a Tihanyi Legenda Kft, melynek ügyvezetője,

Petróczi Orsolya öt éve vette át a cég vezetését. 

- Milyen célkitűzésekkel kezdted el a munkát?
- Rengeteg minden szerepelt a terveim között, a feladatlistá-

mon, de az élet és a ka-
pott vagy megtalált fel-
adatok részben átren-
dezték a sorrendet. Prio-
ritást élvezett a korábban
elnyert pályázatok eredményes lezárása, ez az elmúlt másfél
évben sikeresen megtörtént.

A TDM szervezet üzemelteti a Tihanyi Tájházakat, a skanzent.
Ott az elsődleges feladat a látogatószám növelése, a két ház minél
szélesebb körű megismertetése volt. Az öt évvel ezelőtti 2500 fős
látogatószám a tavalyi évben bőségesen meghaladta a 15 ezret.
Ehhez saját programokkal, illetve a település nagyrendezvényeihez
való csatlakozással jutottunk el. Az idei évben a házak és környe-
zetük megújítását, a kiállítási anyag modernizálását, a téli-nyári
nyitva tartás feltételeinek megteremtését terveztük, melyhez az
informatikai eszközök beszerzése meg is kezdődött. A tavaszi ví-
rushelyzet azonban közbeszólt, így most várjuk a fejleményeket.

Az újranyitás után egész éven át tartó programokat, interaktív ki-
állítást és számos különleges rendezvényt tervezünk.

Hozzánk tartozik a Tourinform iroda működtetése is, amely az
elmúlt években új vitrint kapott, hogy az értékesítési bevételeinket
növelni tudjuk. Az árukészletünk 90 százaléka helyi termelőktől
származik. Még a mai digitális világban is rengetegen jönnek be
információért, így meg tudtuk tartani, hogy látogatószámban az
ország több mint száz Tourinformja között minden évben az első
tízben legyünk. Természetesen nem csak az idelátogatóknak nyúj-
tunk információt, hanem a helyi szolgáltatóknak is. Kiadványaink
egy része a szolgáltatókon, elsősorban a szálláshelyeken keresztül
jut el a vendégekhez, de sokan kerestek, keresnek fel minket a

szálláshelyek számára kötelező NTAK regisztráció vagy az azzal
kompatibilis szálláshelyszoftver működtetésével kapcsolatban.

- Milyennek a kommunikáció a helyi vállalkozásokkal? Meny-
nyire nyitottak, mennyire tartod őket innovatívnak? 

- Tihany egy kivételes, egyedülálló település. A szlogen, amit
használunk -Tihany, a kincses félsziget- is kiválóan mutatja, meny-
nyi csodálatos látnivaló, érték, épület várja a vendégeket. A tavas-
szal elkezdett vállalkozói eszmecserék, a kezdődő együttműködés
nagyon sokat jelent, mert együttgondolkodással, összefogással tu-
dunk megújulni. Példaként említhetném a Legendás Ház és a Ti-

hanyi Bencés Apátság
közös projektjét, a Tiha-
nyi Levendulás Búzasört,
melynek születésénél egy
kicsit én is bábáskodhat-

tam. De fontos megemlíteni az idei Levendula Heteket, ahol még
magam sem gondoltam a szolgáltatók felkeresésekor, hogy 16
napra több mint 15 szolgáltató közel száz eseményt, programot
rak össze és így az idei évben, ha másként is, de megünnepeltük a
levendulát. Ez jó irány, ezt kell követni, továbbgondolni.

- Remélhetőleg túl vagyunk egy nehéz időszakon, a járvány-
helyzeten. Mit veszített ezzel a helyzettel Tihany turizmusa, és
profitálhat-e belőle valamit? 

- Az idei tavasz merőben más indítást adott a turisztikai szezon-
nak, mint az elmúlt években. A TDM szervezet igyekezett több ter-
vet is gyártani és gyorsan reagálni a változásokra, az éppen aktu-
ális rendelkezésekre. Kérdőívvel mértük fel a szolgáltatók véle-
ményét, tapasztalatát, majd közösen nyitottuk újra a települést
május elején. Egyen maszkokkal, fertőtlenítőkkel igyekeztünk egy-
ségesíteni a település szolgáltatóit, felhívva ezzel is a figyelmet
arra, hogy a biztonságra törekszünk.

Tisztában vagyunk vele, hogy messze nem lesz a megszokott az
idei év. Mi is igyekszünk segíteni, ahol tudunk, így idén térítésmen-
tesen biztosítjuk a szolgáltatóknak a honlapon való megjelenést.
A szálláshelyeknek a nyitáshoz ingyenes kiadványcsomagot állí-
tottunk össze. Elmaradtak, elmaradnak a kirakodóvásárok, amivel
szintén a helyi szolgáltatókat szeretnénk előnybe hozni.

Idén januártól külsős marketinges szakemberre bíztuk a Face-
book és Instagram felületeink kezelését, aki a járványhelyzet elle-
nére is növelni tudta az oldalak követőinek számát számos külön-
leges információval ellátva az érdeklődőket.

Az biztos, hogy érdemes volt a tavaszi csendben megállnunk és
értékelnünk, átértékelnünk, hogy jó-e az az irány, amerre hala-
dunk. Véleményem szerint van mit újragondolni elsősorban az itt
élők, másrészt pedig a fenntarthatóság szempontjából.

- Mik a közeljövő legfontosabb feladatai? Milyen változások,
újítások várhatóak?

- Nyilvánvaló, hogy átalakul a turizmus, megváltoznak az utazási
szokások. A biztonság fontos hívó szó lett és lesz a jövőben is. A
kiránduló turisták száma, az érdeklődés kevésbé kérdéses, mint
a szállást foglalóké. Azt már látjuk, hogy a kisebb helyek, apart-
manok könnyebben tölthetőek, nagyobb az igény irántuk, mint a
nagy szállodák iránt. Az évek óta felfelé ívelő vendégéjszaka szám
idén megtört és még éveknek kell talán eltelniük, míg visszaáll a
korábbi pályára. A nyár a Balatonnál eladható, megtölthető, de
számos olyan attrakcióval, épített és természeti értékkel rendel-
kezünk, amit a tavaszi és őszi szezonban is kínálni tudunk a ven-
dégeknek. Ehhez kellenek hasonló, összefogáson alapuló kezde-
ményezések. A TDM szervezet – lehetőségeihez mérten – szívesen
áll a kezdeményezések mögé.

Rózsa Éva

AZ EGYÜTTGONDOLKODÁSÉ A JÖVŐ

„Az évek óta növekvő vendégéjszaka szám idén 
megtört, éveknek kell még eltelniük, míg visszaáll
a korábbi pályára.”
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DERÜLT ÉGBŐL SZÍNHÁZ
Mindenki nagyon várta, mégis váratlanul dördült el 
a startpisztoly, és felgördült a képzeletbeli függöny 
a tihanyi Bujtor István Szabadtéri színház színpadán. 
Kevéssel előtte jelentették be a szabadtéri rendezvények
engedélyezését, és Tihanyban, július 3-án már meg is tartották
a nyitóelőadást. Bujtor Juditot, a színház igazgatóját kérdeztük
arról, milyen szezonra számít, és miképp lehetett huszonhét
előadást leszervezni ennyi idő alatt.

Természetesen sehogy sem lehetett. Jóval korábban elkezdtem
a munkát, a szervezést.

A polgármester a megnyitó előadás előtti köszöntőjében cso-
dának nevezte, ami itt történt. Te is ezt gondolod?

Tény, hogy tervszerű felkészülésről a járvány miatt szó sem le-
hetett. Akkor kezdtem a munkát, amikor még semmi esély nem
volt egy nyolcszázötven fős színház megnyitására. Két héttel előtte
még nem tudtuk, mi lesz a mostani idény sorsa, lesz-e egyáltalán.
Minden valószínűség ellenére mégis hozzákezdtem a színészek
programjának egyeztetéséhez, a stáb összeállításához, a logiszti-
kai feladatok megtervezéséhez. A program már márciusra össze-
állt, de minden jel arra mutatott, hogy az idén papíron marad. Ami
történt, azt nevezhetjük akár csodának is. 

Vagy akár a remény diadalának. Miben hittél?
Abban reménykedtem, hogy ez a másfél évtizednél is hosszabb

történet folytatódik. Nem akartam azt látni, hogy kiváló színészek
munka nélkül maradnak. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy így
lesz vége tizenhat év munkájának. Nem akartam elhinni, hogy az a
sok lelkesedés, a folyamatos építkezés, a fellépők és közreműködők
összes eddigi erőfeszítése megsemmisül. Végül a programtervben
csak néhány dolgot kellett megváltoztatni, mert a felkért előadók is
hittek a színházunkban, és hűségesek voltak hozzánk a kilátástalan
helyzet ellenére. Nekem ez óriási erőt adott és ad most is. 

Lát-e valamilyen különbséget a koronavírus- járvány után az
előadásokban? Változott a színház vagy a közönség? 

A közönségünk nagy része törzsközönség, minden évben eljön
Tihanyba. Persze, új arcokat is látok a sorokban. Azt veszem észre,
hogy az emberek félnek egy kicsit. Ezért maszkot osztunk a bejá-
ratnál, kézfertőtlenítőt teszünk ki, hogy biztonságérzetüket fokoz-
zuk. Úgy látom, hogy az emberek a hosszú hónapok alatt kiéheztek
a kultúrára, a színházra. Nagyon lelkes visszajelzéseket kapok né-
zőinktől. Az on-line jegyértékesítés is mutatja az érdeklődést
annak ellenére, hogy gyakorlatilag semmilyen marketingakcióra
nem volt lehetőségünk. Ebben nyilván része van annak is, hogy ez
az egyetlen színház, amely augusztus végéig folyamatosan játszik
a Balaton partján. A pénteki, 17-i előadás elejét elmosta az eső,
de a közönség kitartott. A nézők papír-zsebkendővel nekiláttak a
székek törölgetésének, és bár izgultunk az időjárás miatt, végig

éreztük a bátorítást. Kitartásuk, támogatásuk az előadás motorja
lett, inspiráló és lelkesítő számomra is. Ilyen közönséget nem lehet
magára hagyni!

Milyen igényekhez szabta a műsort?
Nyár van, így a könnyedebb vígjátékokra, koncertekre helyeztem

a hangsúlyt. Népszerű darabokat, remek színészeket láthatunk.
Folytatjuk a gyermek-előadások hagyományát is. Fontosnak tar-
tom, hogy nyitottunk a vidéki színházak felé: veszprémi, salgótar-
jáni, kaposvári színtársulatok előadásait hoztuk el, ami frissíti a
választékot, és új lehetőséget nyújt a bemutatkozásra nekik is.

Úgy tudom, szeptembertől indul a színház felújítása, ami pá-
lyázati pénzből valósul meg, az önkormányzat kezdeményezése
alapján. Ez mit jelent? 

Már nagyon ránk fér a felújítás! Tizenhét éve itt csak kevés vál-
tozás történt. Az idén, nagy örömömre lefedik a színpadot, kicse-
rélik a kényelmetlen székeket, öltözőket, kiszolgáló helyiségeket
kapunk. A zenekari árok megszűntetésével egy nagyobb színpad
áll majd rendelkezésünkre. Felújítják a gépészeti berendezéseket
is.  Bízom benne, hogy ennek köszönhetően, jövőre jobb körülmé-
nyek között, nagyobb anyagi és fizikai biztonságban indíthatjuk a
szezont. Bízom abban, hogy jövőre is megkapom az újrakezdéshez
szükséges segítséget partnereinktől – és az égiektől is. 

Koncz Mária

ÚSZÓKIÁLLÍTÁS A STRANDON
Úszókiállítás várja a látogatókat a Legisly Tihany Beach öblében.

A pop art stílusú, 80-as évekbeli balatoni hangulatot idéző

képek egyedülálló módon nem egy galériában, hanem úszó

bójákon kaptak helyet.

A nyár végig látogatható Weiler Péter képzőművész Vigyázz
mélyvíz! című úszókiállítása a Legisly Tihany Beach öblében. A ki-
állítás egyedi pop art stílusú képei a balatoni, vízparti világot ele-
venítik meg.

- A különleges helyszín adta az ötletet, hogy idézzük meg Tihany
legendás, 80-as évekbeli fénykorát, amit talán leginkább Bujtor Ist-
ván filmjeiből ismerhettünk meg mindannyian. A kiállítás egyik al-
kotása is ezt a képi világot hozza vissza – mondta a Hello Vidéknek
Weiler Péter, aki kisebb rendezvénysorozatot és minifesztivált is
tervez a Balaton egyik legkülönlegesebb öblében. Közvetlenül a Ti-
hanyi Apátság tövében kora délutántól kora estig várja a vendége-
ket, ismert DJ-k játszanak, augusztus 16-án pedig félnapos
minifesztivált rendeznek, ahol a hazai elektronikus zene krémje
lesz hallható.

t-v

TOPLISTÁS REGE
A Dining Guide Étteremkalauz idén is összeállította 

a legjobb vidéki éttermeket és cukrászdákat felvonultató listáját,

amiből kiderül: az Apátsági Rege a top tíz között szerepel.

A toplistás, időközben felújított cukrászdát három éve

üzemelteti az apátság.

A Dinig Guide szerkesztősége több mint 200 étterem illetve cuk-
rászda meglátogatása után dönti el minden évben a vendéglátóhe-
lyek TOP100-as listáját. Anonim tesztelők többször is ellátogatnak
a helyekre. A legjobb 20 éttermet és cukrászdát nemzetközi szak-
tekintélyek vizsgálják meg, így alakul ki kategóriánként legjobb 10
sorrendje.

Teljesen megújult a cukrászda kínálata: a Rege egy klasszikus
cukrászda mai felfogásban, részben egyedi választékkal. Különle-
gessége, hogy a szortimentben helyet kapnak a Tihanyi Bencés
Apátság saját termékei, a helyi édességek, Gellért atya gyógyteái,
likőrök és apátsági sörök – áll a gasztro ítészek véleményezésé-
ben.

A legjobb vidéki cukrászdák a következők: Mihályi Patisserie
(Vác), Apátsági Rege Cukrászda (Tihany), Bergmann cukrászdák
(Balatonfüred), Damniczki cukrász manufaktúra (Székesfehérvár),
Desszertem (Miskolc), Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda
(Sopron), Kiss-Virág Cukrászda (Vámospércs), Mónisüti (Gyenes-
diás), Sakura cukrászda és reggeliző (Nagymaros), Százéves Cuk-
rászda (Gyula).

t-v
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AZ ANYAGI JÓLÉT NEM EGYENLŐ A JÓL LÉTTEL
- Huszonöt éves a Nők a Balatonért Egyesület -
Ők avatták fel a Pajtás gőzhajó tragédiájának emlékművét a fü-

redi Tagore sétányon. A Norvég Alap támogatásával ötven millió

forintból újították fel az almádi Szent Erzsébet-ligetet, s legfőkép-

pen negyed százada iskolákban, óvodákban és rendezvényeken fá-

radhatatlanul népszerűsítik a környezettudatos magatartást. Té-

nyekkel alátámasztott véleményük van légiparádékról, jetskikről és

gyors haszon reményében érkezett befektetőkről, akik csak egy szűk

réteg érdekeit szolgálva korlátozzák a többséget a vízparthoz való

hozzáférésben. Maga a tény is f igyelemre méltó, hogy a Nők a Ba-

latonért Egyesület (NABE) huszonöt éve folyamatosan működik. A

születésnap kapcsán Szauer Rózsával beszélgettünk, aki tizenöt

éve irányítja a szervezet munkáját.

- Az eltelt huszonöt évben mire fektettek hangsúlyt?
- Rögtön az elején határozott céllal indultunk, amit azóta is

szem előtt tartunk. Az újságolvasók is emlékezhetnek rá, hogy a
kilencvenes évek elején a foszforterhelés miatt nagy bajban volt a
tó, algásodott és tetemes mennyiségű hal pusztult el. Tény, hogy a
tó partján élők nagy többségének a megélhetése a víz minőségétől
függ. Az egyesületet alapító nők azon gondolkodtak közösen, hogy
a családok-háztartások irányítóiként milyen apró lépéseket tudnak
a társadalmi léptékű intézkedések mellé tenni. Így született meg
a tízparancsolatunk, ami egyszerű, mindenki által követhető ma-
gatartásformákat tartalmazott. Például használjunk foszfátmentes
mosóport, mert az is a szennyvízbe kerül, vagy, hogy ne mossuk
az autónkat a Balaton partján. Ezek a minták idővel beépültek az
egyesület kiadványaiba. A tagok között sok pedagógus van, így az
oktatás-nevelésben az irányelveink a mindennapok részévé váltak. 

- Alaptevékenységük a környezettudatos magatartás népsze-
rűsítése.

- Ismeretterjesztéssel, példamutatással környezettudatos ma-
gatartásra, a Balaton védelmére szeretnénk nevelni a helyieket és
nyaralókat egyaránt. Ezt a célt szolgálják a könyveink és a kiadvá-
nyaink: A Balaton dicsérete című antológia, A Balaton könyve ol-
vasókönyv felső tagozatosoknak valamint a Balatoni csigamese ki-
festő könyv Boldizsár Ildikó meséjével. A helyi közösségekben, is-
kolában, óvodákban előadásokat és foglalkozásokat tartunk, in-
teraktív játékokkal és a Vigyázz rám! környezetvédelmi óriás tár-
sasjátékunkkal települünk ki a különböző rendezvényekre. 2008
óta víz világnapi Balcsi Party-t tartunk egy időben húsz-huszonöt
településen, kétévente pedig emléktáblát avatunk egy-egy balatoni
nagyasszonynak, akikről a kiskönyvtár-sorozatunk is szól.

- Miért éppen a nők fogtak össze a Balatonért, amikor a hiva-
talokban vagy a gazdasági és civil életben leginkább férfiak lát-
szanak Magyarországon?

- A huszonöt éve vezetett nyilvántartásunk szerint eddig ezer-
háromszázhúsz nő gondolta úgy, hogy csatlakozik a munkánkhoz.
A komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának nép-
szerűsítése és megvalósítása már akkor ott volt a programunkban,
amikor ezek Magyarországon még csak gyerekcipőben jártak. A
harmincas éveimben jártam, amikor elkezdtem a Balatonért dol-
gozni, most viszont nem érezzük magunk mögött a harmincas kor-
osztályt. A Balaton népszerű, sokan költöznek ide. Közülük többen
közösséget keresnek, ahova tartozhatnak, ahol feladat van, és jó
ügyet szolgálhatnak, szeretettel várjuk őket. 

- A születésnapi beszámolója végén a „Mi lesz veled Balaton?
Mi lesz veled NABE?” kérdések szerepeltek. Ennyire rossz a
helyzet?

- Abból a szempontból mindenképpen, hogy míg a megalakulá-
sunkkor tapasztalt vízminőség-romlás okát tudtuk, addig a múlt
nyár végi algavirágzás kiváltójáról semmi információnk nincs. A
nyolcvanas-kilencvenes években meghozott döntések eredménye-
ként nagyon jó lett a víz minősége, neves politikusok látványosan
bementek a Balaton közepére és ott pohárból itták annak vizét. Az
elmúlt szezon végén a nyugati medencéből kiindulva ismét algá-
sodás kezdődött. Ezzel kapcsolatban szakmai konferenciát is ren-
deztek, és kiderült, hogy az okokat – adatok hiányában - nem tud-
ják egyértelműen meghatározni. Véleményünk szerint a folyama-
tok követhetősége érdekében nem szabadna megspórolni az alap-
kutatásokat, és előtérbe kellene helyezni az iszap-probléma keze-
lését is. Meg kell, hogy mondjam: elkeseredettek vagyunk. A mos-
tani problémák túlnőnek egy civil szervezet lehetőségein. 

- A felsoroltakon túl miért kérdőjelezi meg akár a NABE jövőjét
is?

- Nem egy irodában ülve várjuk, hogy bekopogjon hozzánk va-
laki, hanem megyünk az intézményekbe, települési-városi rendez-
vényekre, és visszük a rendelkezésre álló eszközeinket, tudásun-
kat. Aztán egyszer csak kinyitjuk az internetet, ahol egy képen bent
áll a traktor a nádasban és azt markolássza kifelé… te jó ég, a sza-
bályokat ismerve hogyan lehetséges ez, és hol van itt a példamu-
tatás?

Egy tíz évvel ezelőtti tanulmány szerint a Balatonnak mindössze
17 százaléka volt természetes partszakasz, a szakemberek már
akkor hangsúlyozták, hogy egyetlen szál nádat sem szabad kiirtani.
Az utóbbi években mohó beruházók vetettek szemet a tópartra,
egyre-másra jönnek a hírek új lakóparkok és kikötők terveiről.
„Fellendítjük a minőségi idegenforgalmat, hasznosítjuk a partot“
– ígérik, közben meg lassan alig van olyan parti település, ahol ne
jelentek volna meg a láncfűrészek és az égnek meredő daruk, a
betonozógépek és a természetes part eltakarására hivatott térkő-
halmok. Nehezen hihető, hogy egy minőségi turista – az idegen-
forgalom által áhított gazdag ember - épp ugyanolyan környezetbe
vágyik kikapcsolódni, mint az állandó lakóhelyéül szolgáló lakó-
park. Mi marad a Balaton vonzóerejéből, ha nem lesz természetes
part, szabad strandolási lehetőség? Sőt, meg se lehet majd köze-
líteni a tavat, mert a lakóparkokkal együtt a kerítések is épülnek.

A jólét nem egyenlő a jól léttel. A jól létembe nem csak a bank-
számlám nagysága tartozik bele, és hogy mekkora autóval dönge-
tek az utcán, hanem az egészségem, a környezetem, a közössé-
gem és a boldogságom is. Vannak-e például olyan perceim, óráim,
amikor tudok örülni dolgoknak, akár csak annyinak, hogy leme-
gyek a partra és bámulom a vizet. De lassan már nem lesz olyan
természetes partszakasz, ahova lemenjünk, ami elég aggasztó. A
vitorláskikötők és a luxus apartmanok csak egy szűk réteg érdekeit
szolgálják, a többséget viszont igenis korlátozzák, mivel beszűkül
a parthoz való hozzáférés.

De nem adjuk fel a munkánkat, mert bízunk a közösségek ere-
jében. Abban, hogy a környezetünkben is egyre többen felismerik,
a boldogsághoz több kell, mint az anyagi javak halmozása. Szükség
van a szép környezetre, apró napi örömökre és olyan megszállot-
takra, mint a NABE tagjai, akik mindezekért már huszonöt éve dol-
goznak.

Mórocz Anikó



Növelje lakásának, házának energiahatékonyságát,
telepítsen megújuló energiaforrást-napelemet 

0 százalékos hitellel!

A hitelt magánszemélyek, társasházak, 
és lakásszövetkezetek igényelhetik, 

10 százalékos saját forrással, többek között fűtési
rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, 

nyílászárók cseréjére, valamint 
megújuló energiaforrások, vagyis napelemek, 

napkollektorok, beépítésére. 

Az igényelhető hitelösszeg 
magánszemélyeknek 500 000 - 10 millió forint,

társasházak és lakásszövetkezetek esetén 
pedig lakásonként 250 000 - 7 millió forint. 

A hitel futamideje maximum 20 év lehet.

Állami támogatással történő családi házas 
napelem rendszerek kiépítésének lehetőségéről 

tart előadást a SOLAR RENDSZERÉPÍTŐ KFT.

Tihany, Németh László Művelődési Ház
Mádl Ferenc tér 1. (volt könyvtár helyiség)

2020. 08. 12. 18:00 óra
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KÜLÖNLEGES TANÉVZÁRÁS AZ ISKOLÁBAN
A rendhagyó tanévet, rendhagyó tanévzáró ünnepséggel 

fejezték be a Tihanyi Bencés Iskolában. Sokáig kérdéses volt,

el tudnak-e köszönni egymástól a ballagó nyolcadik osztályosok.

Bár az utolsó héten enyhültek a szigorítások, még így is, 

csak a búcsúzó osztály vehetett részt az apátságban kezdődő 

és az iskolában folytatódó ballagási, tanévzáró ünnepélyen. 

Cseh Tibor osztályfőnök saját verssel köszönt el az osztályától,
Radó László igazgató pedig megható, motiváló beszédében úgy fo-
galmazott: különleges osztálynak, különleges, a megszokottól el-
térő ballagás dukál. Ők voltak az első bencés osztály, akik már a
bencéssé vált általános iskolába iratkoztak be, és elsőként búcsúz-
tak el az intézménytől.

Az apátságban Dr. Korzenszky Richárd méltatta a nyugdíjba vo-
nuló Tamásné Süle Éva pedagógust, aki hosszú évekig áldozatos
munkával tanította-nevelte a felcseperedő gyerekek sokaságát. A
ballagó nyolcadikosoktól Mihályi Jeromos köszönt el és Szent Be-
nedek éremmel bocsátotta útjára őket.

Ilyenkor adják át a tanév során kiváló eredményeket elért diá-
kokat megillető díjakat is. Tihany község képviselőtestülete alapí-
totta az Illyés Gyula díjat, amelyet legfeljebb két végzős diák kaphat
meg, akik szorgalmukkal és teljesítményükkel méltón öregbítik az
iskola és a település hírnevét. Ebben a tanévben a tantestület dön-

tése értelmében Csizmazia Benedek László és Tósoki Noel Patrik
vehette át az elismerést. 

A végzős diákok egyike a Tihanyi Bencés Apátság által alapított
Dávid herceg díjban részesült. Ezt a díjat az a tanuló kaphatja, aki
nem csak hittan órai szorgalmával tűnt ki társai közül, hanem a
szentmiséken való részvételével, oltárszolgálattal is példát muta-
tott. A könyvjutalommal járó díjat Ágoston atya javaslata alapján
Csom Dávid kapta. A „Tihany” Iskoláért Alapítvány felajánlásából
minden év végén jutalmazzák a végzős diákok közül azt, aki a
sportban kiváló eredményeket ért el. A Jó sportoló díjjal Lennert
Annát jutalmazták. A zeneiskolai tanárok döntése értelmében em-
léklapot és kalandpark utalványt kapott kiemelkedő zeneiskolai
munkájáért és szorgalmáért Csizmazia Benedek László, Czégai
Dorka Lili, Marsó Kende János és Vári-Kovács Botond. A kitartó
énekkari tagoktól is elköszöntek, Csizmazia Benedek, Somos
Petra, Stáhl Johanna, Szalontai Soma és Tósoki Noel Patrik em-
léklapot és fagylaltutalványt vehetett át.

Tihany önkormányzata alapította az iskola egyik legeredménye-
sebb tanulója díjat, amelyet évente hat diák kaphat meg. Példás
szorgalmukkal és magatartásukkal, versenyeken, illetve rendez-
vényeken való részvételükkel Kiss-Bajnai Luca (3.), Dárdai Nóra
Mónika (5.), Kovács Ilka és Békési Levente (7.), Szalontai Soma
és Simai Péter Zalán (8.) osztályos tanulók érdemelték ki az elis-
merést. Sümegi Anna 7. osztályos tanuló a kitűnők közt is a leg-
több dicséretes ötöst kapta, így a Club Tihany Zrt. által felajánlott,
oklevéllel és tízezer forintos vásárlási utalvánnyal járó Az iskola
legjobb tanulója díjat vehette át.

A ballagókkal együtt a segítő, támogató szülőktől is elbúcsúz-
tak. A nyolcadik osztályban a szülői munkaközösség segítői voltak:
Marsó Sarolta és Szalontai Wiktora Ramona. Ebben a tanévben
17 diák ért el kitűnő tanulmányi eredményt és 33 jeles eredmény
született, ami legalább 4,8-es tanulmányi átlagot jelent. Ők okle-
velet és fagyiutalványt kaptak, amelyet az 1 – 7. évfolyamon az osz-
tálykeretben megtartott bizonyítványosztáson vehettek át.

Somogyi Judit

Kitűnő tanulók a 2. osztályból: Bartus Rebeka, Pálfi Édua Flóra
és Pilinyi Janka. A 3. osztályból: Boros Bence, Kiss-Bajnai Luca,
Molnár Boglárka, Nagy Zselyke, Réfi Ramón és Vámosi Zoé. A
4. osztályból: Bálint Anna Blanka, Füleki Márton Gáspár, Izsák
Petra és Kis Gréta. A 7. osztályból: Békési Levente, Kovács Ilka
és Sümegi Anna, a 8. osztályból: Csizmazia Benedek László.

FOTÓ: KORZENSZKY RICHÁRD

BÚCSÚZÁS A STÉGEN A járványhelyzet sajnos idén nem tette lehetővé a klasz-
szikus tanévzárást a Bencés Iskola első osztályosai szá-
mára, ezért nagyon megörültünk a Kelemen család kedves
invitálásának, hogy köszönjünk el ettől a mindannyiunk
számára nehéz időszaktól náluk, a Stégen.

A gyerekek hosszú hónapok után találkoztak újra, így ér-
hető, hogy nagyon megörültek a viszontlátásnak. Igazi
nyári napsütésben kezdődhettek meg a vizes programok.
Kicsik és nagyok egyaránt élvezték, hogy kipróbálhatják a
SUP-ot és a különböző  vízi eszközöket. 

A legnagyobb sikert egy ügyes hajósnak köszönhetően
az elektromos hajózás aratta mind a gyerekek, mind a fel-
nőttek körében. 

Ételről, italról a Kelemen család és a szülők gondoskodtak.
A remek programok közepette gyorsan elrepült a délután,
mely után pontot tehettük ennek a kurta tanévnek a végére.

Hálásan köszönjük Kelemen Barnának és szüleinek a
lehetőséget, és abban a reményben búcsúztunk el, hogy jö-
vőre mindenkivel ugyanitt találkozhatunk. 

Karácsonyi Éva és Hamar Adrienn

FOTÓ: FARKAS IMRE
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