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A koronavírus-járvány hatásai miben
változtatják majd meg a jövőnket?

Milyenek leszünk mi emberek és milyen
lesz a világ? A járvány kimenetele egyelőre

kiszámíthatatlan, puszta f ikció,
ugyanakkor nem kétséges, hogy

változásokat hoz. Átalakulást. Mit gondol
erről a f ikcióról, ami hamarosan a

valóságunk lehet? – tettük fel a kérdést
Mihályi Jeromos perjelnek. 

Amikor a jövőről kérdeznek, akkor a Pré-
dikátor könyvének sokszor idézett szavai
jutnak eszembe. „Ideje van a bontásnak és
ideje az építésnek.” Ezekben a napokban
azt érezhetjük, hogy az életünk biztosnak
tekintett oszlopai elkezdenek meginogni és
lebomlani. Tervek, célok és vágyak kerül-
nek elérhetetlennek tűnő távolságba. Tét-
lenül és kiszolgáltatottan állunk önmagunk
és szeretteink előtt, amikor válaszokat sze-
retnénk kapni és adni. Most felszínre kerül,
milyen hamis biztonságtudatban éltünk.

Hangosan „kiabáltuk”, hogy sikeresek, erő-
sek, bátrak és legyőzhetetlenek vagyunk.
Miénk a tudomány, miénk a természet,

végre miénk az a bibliai, égig érő torony,
amit Bábelben kezdtek építeni. Ezekben a
napokban pedig rádöbbenünk arra, hogy
amit „kiáltottunk”, az hangos volt, de nem
volt igaz.

Új alapra kell építenie az életét fiatalnak
és idősnek egyaránt. Erre kínál lehetőséget
számunkra a most megélt kihívás és szen-
vedés. Nagyböjtünk vége már Jézus szen-
vedésére irányítja a figyelmünket. Az
evangéliumban Pilátus cinikusan megkér-
dezi Jézus: „Mi az igazság?” Hiszünk-e
abban, hogy igenis létezik az emberi létnek
szilárd, rajtunk kívülálló Igazsága, amiben
megbízhatunk, mert vezet és nem megve-
zet bennünket?

Arra a kérdésre, hogy milyen lesz a világ
és az ember a járvány után, nem tudom a
választ. Abban azonban biztos vagyok, hogy
levonva a tanulságukat és elhagyva a hamis
biztonságtudatunkat, a rombolás és bontás
helyett el kell kezdenünk valami újat és iga-
zabbat építeni.

AMIT „KIÁLTOTTUNK”, 
AZ HANGOS VOLT, DE NEM VOLT IGAZ

Ma még nem tudhatjuk biztosan, hogy a koronavírus-járvány mos-
tani szakaszát mi követi: egy második hullám vagy éppen ellenke-
zőleg, hamarosan lecseng a járvány. Abban azonban csaknem min-
denki egyetért, hogy az élet, a tihanyiak élete sem lesz pontosan
ugyanolyan, mint amilyen a Covid-19 előtt volt. A történtek rávilágí-
tottak arra, mennyire ki van téve a globális történéseknek a helyi ide-
genforgalom, és hogy milyen sérülékeny az egy lábon álló gazdaság. 

A járvány kapcsán azonban – itthon és Európában – a turizmus te-
rületéért felelősséget vállalók nem csak a veszélyt érzékelték, hanem
az új lehetőséget is. Annak lehetőségét, hogy most van alkalom a régi
gyakorlat helyett új alapokra helyezni a turizmust, és megváltoztatni
mind az utazók, mind a szolgáltatók hozzáállását, viselkedését. A
világ közkedvelt úti céljai már régóta szenvednek a „túlturizmus” kár-
tételeitől, és a környezeti terhelés is elérte az elviselhetőség határát.
A járvány mostani, remélhetőleg valóban leszálló ágában egyre töb-
ben kárhoztatják az utazási piac féktelen növekedési hajlamát, és kö-
vetelnek új szabályozást a környezet és az értékek megőrzése érde-
kében. Az új jelszó a tudatosság és a felelősség, szemben a korábbi
évtizedek teljesítményturizmusával szemben.

Úgy látszik, hogy az idő meg is érett erre itt, Tihanyban is. Már a jár-
vány előtt több helyi vállalkozó is sürgette a változást, amelynek elin-
dítására több fórumot is szerveztek. A vállalkozók mellett néhány ön-
kormányzati képviselő is részese volt a megbeszéléseknek, találko-
zóknak. Míg a TDM korábban –mérsékelt sikerrel - próbálta meg a tu-
rizmusban működőket aktivizálni és összefogásra bírni, most maguk
a vállalkozók kezdtek el gondolkodni és cselekedni a változás jegyében.

A TDM, vagyis Tihanyi Legenda Kft. és az önkormányzat vezetése
a kezdeményezés mellé állt, és kinyilvánította szándékát az együtt-
működésre. Ennek egyik jele Juhász Gábor (Panoráma hotel, ügyve-
zető) társadalmi – vagyis díjazás nélküli – turisztikai tanácsadói
megbízása. Az új stratégia munkálatait egy szakértői csoport kezdi
meg, de annak minden lényegi elemét a helyi lakosokkal és vállal-
kozókkal közösen határozzák meg. A tervezett, fő célok között sze-
repel a félsziget értékeinek megmentése, a fenntarthatóság elsőbb-
sége – ami egyben a tömegturizmus visszaszorítását is jelenti. A
célok megvalósítása érdekében a stratégia keretei között kell meg-

fogalmazni, hogy a vendégek milyen csoportját, kiket szeretnénk ide
vonzani, és hogy a kiválasztott szegmens igényeinek kiszolgálásához
milyen infrastruktúrát és szolgáltatásokat kell helyben nyújtani. 

Ehhez azonban meg kell változtatni a helyi emberek hozzáállását
is. Nem lehet a turizmust megítélni csupán az ágazatból származó
bevétel alapján, de ugyanígy hiba lenne a helyiek nyugalomhoz és
megfelelő kereskedelmi ellátáshoz való jogát, igényét figyelmen
kívül hagyni! Minden, ami ezen a területen történik, annak össz-
hangban kell állnia azzal, hogy milyennek szeretnénk Tihanyt tíz,
húsz év múlva látni, azzal, hogy milyen jövőt kívánunk gyerekeink-
nek, unokáinknak biztosítani. 

Mint tudjuk, a puding próbája az evés. A mostani felbuzdulás érté-
két is az mutatja majd meg, hogy mennyire sikerül – az eddig hiány-
cikknek számító – valódi együttműködést megvalósítani. A vállalko-
zóknak önmaguk között, a helyi lakosoknak a helyi vállalkozókkal, az
önkormányzatnak pedig mindenki mással kell egyeztetnie, megvitat-
nia a kulcskérdéseket, hogy aztán konszenzus alakuljon ki a fő célok
tekintetében. Annál is inkább, mert illúzió azt hinni, hogy ez a folya-
mat érdeksérelmek nélkül végbemehet. A jelenlegi szolgáltatások,
termékek egy része a megkívánt minőség alatt teljesít, ezért ezek
előállítóinak váltania, fejlesztenie kell. Ez pedig veszteséget jelent,
miközben anyagi befektetést és sok energiát követel meg. 

A folyamat elkezdődött. Az első lépések után az, minek most tanúi
vagyunk, az nem pusztán egy szakmai, hanem egy helyi társadalmi
folyamat is – amelyet joggal nevezhetünk jövő – és közösségépítésnek. 

Tihany kapuinak újbóli megnyitása remélhetőleg nem jelenti azt,
hogy a hosszas bezártság utáni megkönnyebbülés elsöpri a változ-
tatás igényét, és mindenki ott folytatja, ahol abbahagyta. A régi ru-
tinpályákra vissza lehet ugyan térni, de nem érdemes. A tömegtu-
rizmus nem az, amit itt szeretnénk látni. Tihany túl jó ahhoz, hogy
elvesztegessük, gyors készpénzre váltsuk vonzerejét. A szakértői
csapat tagjaként bízom abban, hogy a nekibuzdulás, az új lendület
ki fog tartani, és együtt – tényleg együtt – egy új típusú, konzekvens,
jövőorientált stratégiát tudunk megalkotni, amely hosszú távon
szolgálja az itt élőket és az ide látogatókat.
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Bár egyre több, a koronavírus miatt hozott
korlátozó intézkedést visszavontak, a
megszokott élet még nem tért teljesen
vissza. Nagy a bizonytalanság milyen lesz
a balatoni turisztikai szezon. 
Mik voltak az elmúlt két hónap tanulságai?
Milyen mértékű bevétel kieséssel kell
számolnia az önkormányzatnak? 
Mi lesz a hagyományos tihanyi fesztiválok
sorsa? 
Tósoki Imre polgármestert kérdeztük.

- Nehéz helyzetben vagyunk, mint
minden település, ahol a legfőbb be-
vételi forrás a turizmusból származik.
A központi támogatás és az adóbevé-
telek mellett a turisztikai bevételek-
ből él Tihany. Az utóbbi két hónap rá-
mutatott, milyen sérülékeny a telepü-
lés. Számításaim szerint a pandémia
miatt mintegy 200 milliós veszteség-
gel kell számolnunk, ami rendkívüli,
hiszen, ha a pályázati fejlesztési tá-
mogatásokat levonom a költségvetés-
ből, akkor Tihany évi 700 millióból
gazdálkodik.

- A Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségének elnöke,
Schmidt Jenő többször hangsúlyozta
a bevételek kiesése miatt a nyár vé-
gére csőd közelbe kerülhetnek az ön-
kormányzatok, a turisztikai célpontok
pedig hatványozottan kerülhetnek
bajba.

- Voltak tartalékai az önkormányzat-
nak. A Kender földek eladásából szár-
mazó bevétel most nagyon jól jött, ha az
nincs, akkor nagy bajban vagyunk. Igaz,
ez a tartalék most jelentősen megcsap-
pan, szóval egy újabb, ha-
sonló helyzet már komo-
lyabb gondot okozna. Az
idegenforgalmi adót és az
arra eső egyforintos ál-
lami támogatást nem
kapjuk meg, az év végéig az állam fel-
függesztette az idegenforgalmi adó be-
fizetését. Elvesztettük a parkolási díja-
kat, ami jelentős veszteséget okoz, évi
100 milliós tételről van szó. Szeptem-
berig nem kell fizetni a vendéglátóhe-
lyeknek közterületi foglalási díjat és
várhatóan az iparűzési adó bevételek is
csökkennek, ami nemcsak ebben az
évben, de jövőre is érinti majd a költ-
ségvetésünket.

- Hogyan kezelhető a költségvetési
hiány?

- Több racionalizálást végre kell haj-
tanunk. Egyeztettünk az intézményve-
zetőkkel milyen programokat, esz-

közbeszerzéseket lehet elhagyni, il-
letve a tisztán önkormányzati beruhá-
zásokat is redukáltuk, kisebb járda-
építésekről, javításokról van szó.
Ezekkel az intézkedésekkel 63 millió
forintot tudunk megtakarítani. Át kel-
lett gondolnunk a civil szervezetek tá-
mogatását, a rendezvény struktúrán-
kat és felbontottunk minden olyan
szerződést, amit külsős cégekkel kö-
töttünk. A pályázati forrásokból el-
nyert nagy fejlesztések nem álltak le,
ezekhez önrészt ugyan nem tud most
hozzátenni az önkormányzat, de sze-
rencsére ez nem is levárt, hiszen 100
százalékos támogatottságú projek-
tekről van szó. Megvalósul a Major
utca felújításának a második üteme,
elkezdődött Visszhang-dombi wc ki-
alakítása, a nyáron felújítjuk a Csoko-
nai ligetet, az Apátsághoz vezető lép-
csőt és zajlanak a strandfejlesztések
is. Az egykori magtár felújítása csú-
szik, de szeptemberben azt is el kell
kezdeni.

- A kormány augusztus 15-ig betil-
totta a rendezvények szervezését, bár
az egészségügyi helyzettől függően,
ebben lehet még enyhítés. Mi lesz a
sorsa a település programjainak?

-Nemcsak a kormányrendelet hatá-
rolja a be a programok szervezését,
hanem az önkormányzat anyagi hely-
zete is. Tehát, ha esetleg valóban enyhít
a kormán a jelenleg érvényben lévő au-
gusztus 15-ig szóló rendezvény stop-
pon, akkor sem tudunk minden progra-
mot megvalósítani. A nyári főtéri esték

biztos elmaradnak, a szüreti felvonulás
is, nem lesznek koncertek, nagy tö-
megrendezvények. A Levendula Feszti-
vál sem olyan lesz, mint szokott, a
Nemzeti Park a Szedd magad akciót
megtartja, az önkormányzat kisebb al-
ternatív programokat szervezhet, de
magát a fesztivált nem rendezzük meg.
A nemzeti ünnepre készülünk és meg-
rendezzük a Garda Fesztivált is.

- Milyen nyári szezonra számít?
- Minden nagyon bizonytalan. Bízunk

a belföldi turizmusban, azt már most
látni, hogy a hétvégéken rengetegen
jönnek Tihanyba, egyáltalán a Balaton-
hoz, de ebből nem lehet még megélni.

A külföldi turisták hiányozni fogak, ez
jelentős bevétel kiesést jelent majd, az
nagy kérdés, hogy a hazai turisták mit
engedhetnek meg maguknak. Mennyi
szabadságuk és pénzük maradt a nya-
ralásra illetve milyen mértékben ren-
dült meg a bizalmuk – ezek egyelőre ki-
számíthatatlanok. Ha a tavalyi forgalom
40-50 százalékát tudjuk produkálni,
akkor annak már örülni kell. Bízom
benne, hogy valahogy túléli ezt az évet
az önkormányzat és a helyi vállalkozók
is.

- Az elmúlt két hónapban sokszor a
döntéshozatalban teljesen magukra
maradtak a polgármesterek, voltak jó
és kevésbé jó példák. Ön nagyon haté-
konynak bizonyult, Tihany a pandémia
elleni védekezés idején az országos
érdeklődés középpontjába került. Mi-
lyen volt megélni a válságkezelést?

- 14 éve vagyok polgármester, ilyen
nehéz helyzetben soha nem vol-
tam. Sokkal nagyobb volt a fele-
lősség, sokszor nem volt idő
egyeztetésekre, gyorsan kellett
dönteni. Képviselő társaimmal
ugyan e-mailben tartottuk a

kapcsolatot, de nagyon hiányzott a sze-
mélyes egyeztetés. Rengeteg munkával
járt a védekezés felállítása, nem volt
egyszerű dönteni: mit mikor lépjünk
meg, hogy hatékony is legyen, de ne
váljon kontraproduktívvá. Azt majd az
idő eldönti, mennyire tudtam hatéko-
nyan kezelni ezt a válságot, az lehet,
hogy a korábbi cégvezetői tapasztala-
tom segített most ebben. Egy konklú-
zióm biztos van: rendkívül sérülékeny
Tihany, látjuk, ha nincs turizmus, nincs
semmi. Szűkösek a lehetőségeink, nin-
csenek igazi alternatíváink sem, ezen
országos szinten mindenképp változ-
tatni kellene.
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Beszélgetés Tósoki Imre polgármesterrel a pandémia tanulságairól

„Minden nagyon bizonytalan. Remélem, 
valahogy túléli ezt az évet az önkormányzat
és a helyi vállalkozók is.”



Sok az egy éjszakás foglalás
- Először nem is akartuk elhinni, - vála-

szolta Tamás Károly, a Csátó Vendégház tu-
lajdonosa, arra a kérdésemre, hogy hogyan
fogadták az első korlátozó intézkedéseket-
hiszen a vírushelyzet számunkra rendkívüli
volt, bár bíztunk benne ez valamiért minket
elkerül, és nem fog Magyarországra begyű-
rűzni. Amikor elkezdődtek a korlátozások,
még mindig azt reméltük, hogy nem lesz
súlyos következménye ránk nézve. Aztán,
ahogy a szigorúbb intézkedések jöttek már
a saját bőrünkön éreztük a helyzet komoly-
ságát, megszűnt minden árbevételünk, ez a
két hónap gyakorlatilag a tartalékaink felé-
lését jelentette. Közben folyamatosan ér-
keztek a lemondások is, nem csak a tavaszi
időszakra, hanem már sokan a nyári fogla-
lásokat is lemondták. Ami külön problémát
jelentett, hogy sok foglalás esetén szállásdíj
előleget kérünk be, ezeket vagy vissza kel-
lett fizetni, vagy a foglalás időpontját egy
későbbi időpontra áttenni. Ez az időszak ad-
minisztratívan, stratégiailag is és fizetőké-
pesség szempontjából is erős próbatétel elé
állított minket. 

- Hogyan fogadták a vendégek a korlá-
tozásokat, azt, hogy vissza kellett monda-
niuk a foglalásokat?

- Amikor a szigorítások életbe léptek hir-
telen megijedt mindenki. Testközelben,
saját bőrén szerencsére kevés ember
érezte meg a vírusnak a hatásait. Sokan
nem is nagyon hitték el, hogy létezik ez a
vírus. Az emberek érdeklődtek, szerettek
volna jönni. A szabálykövető vendégkör
rögtön lemondta a szállást, a második kör-
ben azonban jöttek, ahogy én nevezem
őket, a katasztrófa- turisták, akik minden

korlátozás ellenére, mindenáron szerettek
volna megszállni, mindent megígértek
csak hogy beengedjük őket. Mi következe-
tesen tartottuk magunkat ahhoz, hogy bár
nem is értettünk mindenben egyet maxi-
málisan az intézkedésekkel, de betartottuk
azokat, és nem fogadtunk vendégeket a
korlátozások ideje alatt. A nagy többsége
az embereknek megértette, hogy miért van
szükség ezekre az intézkedésekre, és be-
tartották a szabályokat. 

- A nyitás milyen feladatokat adott
pluszban a szálláshelyek számára, annak
tükrében, hogy megjelent a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség szabálykönyve a
szükséges teendőkről? Mennyire voltak
erre felkészülve?

- Szerencsések vagyunk, mert mi abba a
kategóriába tartozunk, ahol nincsenek
olyan szigorú előírások. Amit ajánlásként
kaptunk, azt be is tartjuk, fertőtlenítő ha-
tású kézmosókat helyeztünk ki, a takarítás-
nál fokozottan ügyelünk arra, hogy erősebb,
hatékonyabb szereket használjunk.  Külön
bejáratú, teljesen leválasztott, izolált apart-
manjaink vannak, a vendég tényleg tud úgy
pihenni nálunk, hogy másik vendéggel vagy
akár a házigazdával sem kell találkoznia. Ez
sok esetben előny, és sok esetben ezt kere-
sik is, mert függetlenül az enyhítésektől a
félelem mindenkiben benne van. 

- Mekkora most az érdeklődés, milye-
nek a nyári foglalási adatok? 

- Nem vagyok nagyon optimista. Lehet,
hogy tényleg az lesz, hogy robbanássze-
rűen a belföldi turizmus megindul, de az a
meglátásom, hogy a szezon a normálistól
eltérő lesz mindenféleképpen.  Az már je-
lenleg is érezhető, hogy a július-augusztusi
foglalásokon most kezdenek csak gondol-
kodni az emberek. Az enyhítések óta érke-
zett foglalások tapasztalata az, hogy első-
sorban egy éjszakára foglalnak szállást, az
előszezonra és a június elejére még nagyon
gyéren érkeztek igénylések. Az jól látható,
hogy a hosszabb foglalások karcsúsodnak,
és már volt olyan vendégünk, aki a meglévő
foglalását redukálta. Ebben közrejátszik az
anyagi helyzet is, és az is, hogy sok helyen
a munkáltató kényszerszabadságra küldte
a dolgozóit, így nem maradt szabadságuk
a nyárra. Nagy érvágás lesz a nyáron a ren-
dezvények elmaradása, hiszen nagyobb
rendezvények alkalmával teltházzal mű-
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A helyi turisztikai paletta
megkerülhetetlen szereplői a szállásadók,

szállodák, akik egy meglehetősen nehéz
időszakon vannak túl az elmúlt két hónap

járványügyi intézkedéseinek
köszönhetően. Most, hogy a korlátozások

némileg lazultak, a vállalkozók várják a
vendégeket. Tihany ebből a szempontból

is „kinyitott”, de a várakozások nem
minden szempontból optimisták.

Újra megnyitottak a szálláshelyek, 
szállodák Tihanyban

ködtünk, nagyon sok foglalásunk volt ko-
rábban a Levendula Fesztivál idején, vagy a
füredi Borhetek alatt. Ami miatt még nem
igazán vagyok derűlátó, az a külföldi vendé-
gek elmaradása, hiszen a határok megnyi-
tása még várat magára, és nem hiszem,
hogy azt követően nagy lesz az utazási kedv
más országokból. 

Nagy szükség van a belföldi
vendégekre

A Club Tihany a település legnagyobb ka-
pacitással működő szállodája, általában
márciusban már tárt karokkal várják a ven-
dégeket. A hirtelen jött márciusi zárás köz-
vetlenül a nyitás után, egy több száz fős,
megszervezett orvos kongresszus előtt érte
a szállodát.  Károly Tamás igazgató még re-
ménykedik egy erős szezonban.

- Mi márciusban a tervezett nyitással el-
kezdtünk dolgozni, az első rendezvényünket
vártuk, amikor ezzel az új helyzettel szem-
besültünk.  Egyik napról a másikra kellett
bezárnunk. Ebben a legkellemetlenebb az
volt,- azon kívül, hogy nem volt árbevéte-
lünk az amúgy nagyon jónak ígérkező tava-
szi szezonban- hogy a dolgozókkal is vala-
milyen megállapodásra kellett jutnunk.
Szerencsére nagyon lojálisak voltak a dol-
gozóink, elfogadták, meg kellett érteniük,
hogy itt most egy egészen különleges álla-
pot van. Senkit nem kellett elküldenünk a
törzsdolgozók közül, egy munkaszerződés
módosítással erre a kieső időszakra egy ki-
sebb jövedelemmel, de mindenkit meg tud-
tunk tartani. Szerződéses jogviszonyban
álló dolgozókat viszont el kellett küldeni,
egyelőre nem is tervezzük a visszahívásu-
kat, később ez még a jövőbeni foglalások
alakulása tükrében változhat. 

- Mi volt a legnagyobb érvágás az elmúlt
két hónapban?

- A rendezvények elmaradása érintett
minket a legrosszabbul, a tavaszi időszak-
ban minden héten lett volna egy-egy na-
gyobb rendezvényünk, sajnos mindet el-
vesztettük  a teljes bevétellel együtt. Egyéni
vendégek ilyenkor kisebb számban szoktak
minket keresni, ez a fajta foglalás inkább
júniustól indul be. Május 24-én nyitunk, egy
viszonylag kicsi, egyéni foglaltsággal indu-
lunk el, abban bízunk, hogy kedvezőbbre
fordulnak a vírussal kapcsolatos intézkedé-
sek, és akkor jelentősen emelkednek a fog-
lalások. A nyári időszakra már nagyobb
számú foglalással rendelkezünk, de az ki-
fejezetten rosszul érint minket, hogy kül-
földi vendégekkel az idén nagy valószínű-
séggel nem tudunk számolni. Ugyanez a
helyzet a rendezvényekkel, amire a nyári
időszakban szintén nem számíthatunk,
pedig igény lenne rá, de a szabályozások
nem teszik lehetővé. Augusztus 15-től lehet
rendezvényt tartani, van is számos érdek-
lődés, vannak már lekötött rendezvényeink
is. A mostani kilátások szerint egy kifeje-
zetten erős ősznek nézünk elébe, kiegé-
szülve a belföldi vendégekkel, akikre azt hi-
szem nagyon nagy szükségünk lesz ebben
az évben. 

- A Magyar Turisztikai Ügynökség által
kiadott előírások mennyivel adnak több
feladatot a szálloda dolgozóinak?

- Több a feladat, valóban, de azt kell, hogy
mondjam, logikusan állították össze a higi-
éniai védekezés módjait.  Megpróbálunk
minden előírásnak megfelelni, fertőtlenítő-
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A környező települések is szegényeb-
bek lesznek egy attrakcióval, ha bezár a
ház, a KOGART nem csak egy helyi ügy.
Ráadásul évente plusz tizenötmillió forint
nem tűnik túl nagy árnak a KOGART által
reprezentált képzőművészet tihanyi je-
lenlétéért. 

Az önkormányzat szeretné elkerülni,
hogy az értékes ingatlan, az eladása
után, új funkciót kapjon, mindenképpen
az lenne a cél, hogy megtartsa a közfunk-
cióját. Tósoki Imre polgármester kérdé-
sünkre elmondta: a magas eladási ár
miatt félő, hogy az értékesítés után étte-
rem vagy más vendéglátóhely létesülne a
galéria helyén, ezt azonban semmikép-
pen nem szeretnék, hiszen ezekből már
épp elég van a településen. Egyértelmű a
cél: a jövőben is kulturális funkciót lás-
son el az épület. Az önkormányzat fel is
vette a kapcsolatot a galéria tulajdonosá-
val, voltak egyeztetések. A jelenlegi szű-
kös költségvetés mellett arra nincs lehe-
tőség, hogy saját forrásból megvásárolja
az ingatlant a település. Elképzelhető vi-
szont, hogy akár állami forrás bevonásá-
val vagy egy állami szervezet vagy áttéte-
lesen az önkormányzat megszerezze az
ingatlant.

szerek, adagolók vannak elhelyezve a szál-
loda több pontján, a szobákban, a folyosó-
kon, az étterem bejáratánál. Ezeket már
márciusban beszereztük, a dolgozóink
pedig természetesen maszkot és kesztyűt
használnak a vendégtérben. Az éttermek-
ben egy egészen más protokoll szerint vé-
gezzük a vendégek kiszolgálását, pontosan
a turisztikai ügynökség útmutatásai alap-
ján. Az előírásokat szerintem maradékta-
lanul be lehet tartani, de tény és való, ez
többletfeladatot és költséget jelent minden
vállalkozás számára. 

- Mi helyzet a wellness részleggel? 
- Ez még egy nagy kérdés. az aktuális

szabályozás szerint nagyon szigorú meg-

kötések vannak, jacuzzira, élményelemek
használatára, ezeket a szabályozás kifeje-
zetten tiltja, és az MTÜ által kiadott kézi-
könyv sem ajánlja. Ehhez természetesen
tartani kell magunkat. Legfeljebb az uszo-
dánkat nyitjuk meg, hiszen itt korszerű víz-
forgató berendezésünk van,  feszített víztü-
körrel, itt minden higiéniai előírásnak meg
tudunk felelni. Abban bízunk, hogy június-
tól lazítanak ezeken a szigorú szabályokon,
de ezt természetesen csak úgy lehet, hogy
a helyszínen mindenkinek minden előírást
be kell tartani, és ez vonatkozik a vendé-
gekre is. 

- Nem gondolkodott el a szálloda veze-
tése azon, hogy a kiesett bevételek pótlása

miatt esetleg tovább tartanak nyitva és
nem zárnak be az őszi időszak közepén?

- Elképzelhető ez is, jelenleg november
első felére tervezzük a bezárást, mint más
években. Ennek gazdaságossági okai van-
nak, de ha úgy látjuk, akkora az érdeklő-
dés, hogy érdemes nyitva tartani- ehhez
nekünk azért kell egy relatív jelentős ven-
dégszám- akkor nyitva maradunk. Szil-
veszterre azonban a hagyományaink sze-
rint újra kinyitunk, a téli időszak jelenleg
egy kérdőjel ebből a szempontból, nem
zárkózunk el a téli nyitva tartástól, de egye-
lőre nem tervezzük. 

Rózsa Éva

A látogatók nem kis meglepetésére, 
nemcsak a műalkotások, hanem a
KOGART kiállítóház is eladóvá vált
Tihanyban. 2013-ban, a megnyitó
alkalmából azt írtuk, hogy a településnek
már régóta nagy szüksége van egy ilyen,
magas színvonalat képviselő kulturális
színhelyre. A helyzet az, hogy továbbra is
szüksége lenne rá, de – anyagi okokból –
mégis elveszíti a tihanyi galériát. 
A bezárás okairól Házi Katalinnal, a
cégcsoport társadalmi kapcsolatokért felelős
igazgatójával beszélgettünk.

- Mi vezetett ahhoz a helyzethez, hogy a
megnyitás után hét évvel bezárt a kiállí-
tás, és eladják az épületet?

- A KOGART életében nagy változással
indul a 2020-as év, ugyanis sok tervezgetés
után arra a döntésre jutottunk, hogy április-
tól bezárjuk a Kogart Tihanyt. A galéria az
elmúlt hét év alatt sokkal több volt, mint
egyszerű kiállítótér. Nemcsak állandó és
időszaki tárlatoknak adott helyet, hanem
könyvbemutatóknak, beszélgetéseknek,
koncerteknek, múzeumpedagógiai foglalko-
zásoknak, jógaóráknak és még számos kul-
turális, közösségépítő programnak. Próbál-
tunk társat találni a finanszírozásra, de nem
találtunk céget, vállalkozást, amely beszállt
volna a költségekbe, és három évtől elte-
kintve állami, turisztikai támogatáshoz sem
jutottunk. A fenntartó KOGART Alapítvány is,
mint minden vállalkozás racionális dönté-
sekre van kényszerítve, ezért nem maradt
más választása a kuratóriumnak.

- Nyilvánvaló, hogy belépőjegyekből
nem lehet egy ilyen intézményt finanszí-
rozni, de mégis, mekkora teherről, anyagi
veszteségről beszélünk?

- A galéria a jegybevételekből és a mú-
zeum shop értékesítésből a költségek
egyik részét tudta előállítani. A tihanyi ön-
kormányzattól több éven keresztül kaptunk
támogatást, amit nagyra értékelünk.  Saj-
nos, másokra nem számíthattunk, és ennél
többre lett volna szükség. Hét év alatt meg-
haladta a százmilliós nagyságrendet a
plusz támogatás, amivel a tihanyi kiállító-
hely működését ki kellett egészíteni.

- Hogyan alakult a látogatószám a nyi-
tás óta? Mire számítottak?

- Mint ismert, évente négy, ebből a nyári
szezonban két kiállítást nyitottunk, a leg-
nagyobb mesterek művei jutottak így el Ti-
hanyba és nyilvánvalóan ezek voltak a leg-

népszerűbbek. Évente általában 20-25
ezres látogatói létszám volt jellemző. 

- Mi lesz az állandó Borsos Miklós kiál-
lítás sorsa? A tihanyiaknak különösen fáj-
dalmas az itteni Borsos-gyűjteménytől
megválni. 

- Valóban nagy jelentőségű, hogy a Borsos
Villa bezárása után itt megnyílt az emlék-
szoba és ezzel Borsos Miklós ismét látható
volt Tihanyban. A kiállított anyag az alapít-
ványé. Természetesen az is marad, és kiál-
lításokon látható lesz továbbra is. A Budai
Várban van a Borsos-ház, amelyben a mű-
vész egykori lakása látogatható. Itt a gyűj-
temény másik szegmensét mutatjuk be.

- Én még mindig nehezen hiszem el,
hogy a mostani kortárs kiállítás és vásár
az utolsó Tihanyban. Nagyon fognak hiá-
nyozni az élményszámba menő, időszaki
kiállítások is. Hét év alatt számos képző-
művészeti ág kiváló művelőinek alkotá-
sait hozták el ide, olyan műveket, amelye-
kért az emberek akár egy másik országba
is elutaznak. Mi lesz ezután?

- Igen, új kiállításunk itt már nem lesz. A
KOGART továbbra is, időről-időre lehetővé

fogja tenni, hogy állandó kiállítóhelyein és
másutt a birtokában lévő művek, gyűjtemé-
nyek a közönség elé kerüljenek. 

Koncz Mária

Ugrásra készen várja a Bujtor István Sza-
badtéri Színház az idei nyarat. A színház
vezetése - a kormánydöntéstől függően -
több lehetséges verzióra is felkészült. Van
kész műsortervük arra az esetre, ha csak
augusztus 15-e után lehet kezdeni - ebben
az esetben kilenc előadás lesz. Ha június
15-től lehet már előadásokat tartani, akkor

az eredeti program szerint július 3-án
lenne a nyitóelőadás. Ők leginkább ez utób-
biban reménykednek. 

A Bujtor István által alapított színház már
tizenhat éve működik a településen. Hírne-
vét a műfaji sokszínűség, a gondosan kivá-
logatott, igényes darabok és a kiváló színé-
szek  alapozták meg és tartják fenn. Nya-

ranta sok ezren érkeznek Tihanyba az or-
szág minden részéből az előadások kedvé-
ért. Az idei szezon különösen fontos lenne,
hiszen - a fesztiválok elmaradása miatt - a
Balaton környékén jóval kisebb tere lesz a
kultúrának, ezért minden más kulturális
lehetőség felértékelődik. 
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BEZÁRT A KOGART GALÉRIA, ELADÓ AZ ÉPÜLET

BIZONYTALAN A BUJTOR ISTVÁN SZÍNHÁZ NYITÁSA

„Hét év alatt meghaladta a százmilliós nagyságrendet, 
amivel a tihanyi kiállítóhely működését ki kellett egészíteni.”



- A Balatonnál idén biztosan más lesz a
szezon, mint a korábbiak, de bízunk abban,
hogy sokan biztonsági megfontolásból a
belföldi nyaralást választhatják a külföldi
utazás helyett – fogalmazott Hoffmann
Henrik, a Balatoni Turisztikai Szövetség el-
nöke, a Tihanyban rendezett ünnepélyes
szezonnyitó eseményen. - A szállodák, ét-
termek, a balatoni szolgáltatók felkészültek
a vendégek fogadására.  Arra bíztatok min-
denkit, hogy bátran töltse a nyarat Magyar-

országon, a Balatonnál. Fontos, hogy az idei
évben a nyaralásra szánt pénzt itthon költ-
sük el, hiszen ezzel támogatjuk és segítjük
a szektor túlélését, talpra állását – mondta
Hoffmann Henrik, aki hangsúlyozta, a véde-
kezés szabályait továbbra is be kell tartani. 

- Újra várja Tihany a vendégeket. A biz-
tonságos nyaralás érdekében a település
frekventált közterületeit, intézményeit, a
játszótereket, buszmegállókat valamint
azok környezetét folyamatosan fertőtlenít-
jük. A szolgáltatók egységes arculatú, Ti-
hany logójával ellátott maszkot viselnek
majd, népszerűsítve ezzel is a nyári szezon-
ban történő maszkviselést. A tihanyi TDM-
mel és az ötletgazda Nubu designer már-
kával karöltve kommunikációs kampányt is
indítunk az idelátogató turisták számára –
mondta a tihanyi Piac Placcon tartott tájé-
koztatón Tósoki Imre, polgármester, aki
hozzátette: minden adott ahhoz, hogy a jár-
vány okozta nehézségek ellenére az idei tu-
risztikai szezonban is biztonságosan lehes-
sen nyaralni Tihanyban és a Balatonnál.

- Az egységes, logózott maszkok nem
csak a biztonsági elvárásokra reflektálnak,
hanem a lokális, tudatos, felelős turizmus-
építésre is felhívják a figyelmet – emelte ki
Peleskey Ákos, a Balaton-felvidéki Fejlesz-
tési Egyesület főtitkára, a Nubu designer
márka társalapítója, a maszkviselést nép-
szerűsítő kampány ötletgazdája.

- Ugyan legalább egy évet vesz majd
igénybe, amíg a turizmus magához tér, a
körülmények ellenére a belföldi turizmus-
ban egészen optimista lehetőségek rejle-
nek - vélekedett Zsidai Roy, a Pannon
Gasztronómiai Akadémia alapító-elnökségi
tagja, aki kiemelte: egyértelműen látszik,
az emberek nagyon örülnek a lehetőség-
nek, hogy újra étterembe járhatnak, kirán-
dulhatnak. – Ha betartjuk az új szabályo-
kat, akkor a jelenlegi helyzet nemcsak a
belföldi turizmusnak adhat új lendületet,
hanem egy fenntarthatóbb ritmusú polgári
élet visszatérését is lehetővé teheti – zárta
a tájékoztatót Zsidai Roy.
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ÉLEDEZIK A BALATONI TURISZTIKAI SZEZON
A koronavírus-járványhoz kapcsolódó
kedvezőtlen előzmények ellenére jól
alakulhat az idei turisztikai szezon a
Balatonnál, hiszen sokan részesíthetik
előnyben az itthoni nyaralást. A települések
és a szolgáltatók megtették a szükséges
egészségvédelmi előkészületeket, bíznak a
belföldi turizmus élénkülésében. Biztonságos
a nyaralás a tó partján - Tihany a
településen kihelyezett fertőtlenítő-
állomásokkal és a maszkviselést népszerűsítő
kampánnyal várja a vendégeket.

Több mint kétmilliárd forintot költenek a Kisfaludy 2030 Zrt.
strandfejlesztési program keretében a balatoni önkormányzati
strandok fejlesztésére. 64 tóparti fürdő újul meg, 
Tihany mindegyik strandja érintett, a település összesen mintegy
hetven millió forintot kapott a beruházásokra.  

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2017-ben indította el azt a
strandfejlesztési programját, aminek célja, hogy 2030-ig Magyar-
ország valamennyi szabadvízi strandja megújuljon, európai szín-
vonalú legyen. Idén is folytatódik a program, a beruházásoknak a
szezonra el kell készülniük. 

A vissza nem térítendő támogatások révén ezúttal az infrastruk-
turális fejlesztések lesznek hangsúlyosak, a strandok vizesblokk-
jainak, öltözőkabinjainak, zuhanyzóinak megújítása az egyik
legfőbb cél, de egységes arculatot is kapnak majd a strandok. Ki
kell cserélni a rossz állapotú vízbe vezető lépcsőket, új parti és
úszó napozó stégekre van szükség, a következő ütemben pedig a
zöldterületek bővítése lesz a feladat.

Tihany összesen 70 millió forint támogatást kapott strandjai fej-
lesztésére: a sajkodi strand 37, a Gödrös 11,6, a hajóállomási 10,8,
a somosi pedig 9,6 millió forintból újulhat meg. Egységes arculatú
információs táblákat kapnak a strandok, új öltözőket telepítenek,
a sajkodi és a hajóállomási strandon baba-mama helyiségeket is
kialakítanak.

A bérlők által üzemeltetett fizetős strandok pünkösdkor nyitnak,
a szabadstrandok hivatalosan csak június 15-től látogathatók.

Bár a támogatási program arra ösztönzi az önkormányzatokat,
hogy a szezonra végezzék el a beruházásokat, ez főleg a nagyobb
építkezésekkel járó fejlesztések esetében előreláthatólag nem tud
teljesülni, így a szerződések november végéig szólnak. 
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AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE 
AZ ÚJRANYITÁS JELKÉPE
„Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Tihanyra!” Ez a jelszava a
szigorú korlátozások enyhítése utáni újranyitásnak a települé-
sen. Mostantól az egység és az összefogás konkrét jelképeivel
is találkozhatnak az idelátogatók, ha betértek egy-egy étte-
rembe, szálláshelyre vagy üzletbe, akkor egyedi design alapján
készült egyforma maszkokat viselő dolgozók várják őket és Ti-
hany logojával ellátott fertőtlenítőszereket találhatnak a bejá-
ratoknál.  A csomagot az önkormányzat és a helyi TDM szervezet
jóvoltából kedvezményesen vásárolhatták meg a vállalkozók,
akik az elmúlt héten már át is vehették azokat. 
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Juhász Gábor első ciklusát tölti helyi
önkormányzati képviselőként. A

mentőtisztként dolgozó, családjával tíz éve
Tihanyban élő képviselőt választották meg

az önkormányzat szociális bizottságának
elnökévé. A bizottság, három taggal és két

külsős szakértővel, havonta egyszer
ülésezik. Éves szinten mintegy tízmilliós

keret áll rendelkezésükre, segélyekről,
támogatásokról döntenek. Juhász Gáborral a

település szociális helyzetéről, a tervekről és
a feladatokról beszélgettünk. Mint kiderült,

nagy álma egy helyi idős otthon létesítése.

- A polgármester kért fel erre a feladatra,
örömmel vállaltam el a bizottság vezetését,
bár nem számítottam erre, és nem is sze-
repelt a terveim között. Meggyőződésem,
hogy a szociális bizottságot olyanoknak kell
alkotniuk, akiknek nagy rálátásuk van a te-
lepülésre, jól ismerik a problémákat és azok
hátterét. Tíz éve élek Tihanyban, úgy gondo-
lom, a helyi ismeretekben van még pótolni
valóm, ezért is szorgalmaztam, hogy a helyi
háziorvos és a védőnő külsős tagként ve-
gyen részt a bizottság munkájában. Sok se-
gítséget kaptam az elmúlt időben és tüze-
tesen áttanulmányoztam az önkormányzat
helyi rendeletét, úgy gondolom, felelősen
tudjuk elvégezni a bizottság munkáját.

- Milyennek látja a tele-
pülés szociális ellátó
rendszerét?

- Egy jól megszervezett,
a helyi problémákra odafigyelő és reagáló
szociális rendszert örököltem meg, ami rá-
adásul a költségvetési lehetőségekhez ké-
pest egy tisztességes anyagi kerettel is
rendelkezik. Jó a szociális háló Tihanyban,
nincs szükség semmilyen radikális változ-
tatásra. Terveim, ötleteim persze vannak.
A koro na vírus járvány terjedése és annak
következményei kihatnak Tihanyra is, hi-
szen a turizmus drasztikus visszaesésére
lehet számítani egész Európában. Tihany
bevételeinek döntő része a turizmusból
származik, így minden bizonnyal újra kell
gondolnunk a település költségvetését, - ez
hozhat esetleges változásokat, amelyek
akár a szociális keretet is érinthetik.

- Hány tihanyi lakos van a szociális bi-
zottság látókörében? Hányan szorulnak
konkrét segítségre? 

- Úgy gondolom, minden Tihanyban élőnek
a látókörünkben kell lennie. Bárki, bármikor
kerülhet olyan helyzetbe, hogy segítségre
szorul. Több nehézsorsú, egyedül élő idős
ember van a faluban, rájuk természetesen
külön figyelünk. Vannak, akik nem élnek a
szociális juttatások adta lehetőségekkel.
Ennek különböző okai vannak, a döntés az
övék. A szociális juttatásokról szóló informá-
ciók szerintem mindenkihez eljutnak, az ön-
kormányzati hivatalban pedig bármilyen fel-
merült probléma esetén szívesen segítenek.

Tudom, senki helyett nem hozhatunk dönté-
seket, de az jó lenne, ha a valóban rászoru-
lók élnének a település nyújtotta szociális
jellegű támogatási lehetőségekkel. 

- Milyen feladatokat lát el a bizottság?
- Különböző támogatásokról, segélyekről

döntünk, adunk oktatási támogatásokat is és
a lakhatási problémák megoldásában is sze-
repet vállalunk. A rászorulók támogatása
mellett adunk temetkezési segélyt, illetve
szülési támogatást is – ezek inkább a gondos-
kodásról, a helyi lakosok megbecsüléséről
szólnak, hiszen az itt meghatározott feltéte-
leknek tulajdonképpen mindenki megfelel. 

- Felvetette, legyen a településen egy
szociális munkás, aki segít az egyedülálló
időseknek. 

- Igen, jelenleg is úgy gondolom, szükség
lenne a faluban egy szociális munkásra.
Erre, úgy látom nyitott a település vezetése
is, sőt meg is kezdődtek az egyeztetések
ezzel kapcsolatban. Tisztázni kell, mi lenne
a pontos feladata a szociális munkásnak,
illetve milyen munkakörben tudná teljesí-
teni ezeket. Meg kell fontolni, hogy főállású
szociális munkást alkalmazzunk a telepü-
lésen vagy a járási szociális alapellátási in-
tézménnyel közösen találjunk erre valami
megoldást. Jelenleg zajlik az igényfelmé-
rés. Az biztos, nem a kényelmi funkciókat

szeretnénk ezzel szolgálni, hanem valós
szociális jellegű problémákban segíteni a
korlátozott mozgásképességű tihanyiak-
nak, amibe a gyógyszer beszerzéstől
kezdve, a gondoskodáson át, a bevásárlá-
sig sok minden beletartozhat. 

- Mikorra várható ebben döntés?
- Pár hónapot igénybe vesz majd minden

fontos részlet tisztázása, elsősorban az:
mire van pontosan igény a településen és
azt milyen keretek között tudjuk biztosítani.
Remélem a nyárig döntés születik ebben.

- Úgy tudom, merészebb tervei is vannak.
- Most a koronavírus idején nem időszerű

ilyenekről beszélni, de előbb utóbb visszaáll
majd a megszokott élet. Van egy utópiám, egy
elképzelésem, amelynek megvalósítása
ugyan nem egyszerű feladat, mert minden-
képp külső forrást kell hozzá találni, de hi-
szek benne, hogy lenne létjogosultsága. Egy
apartman jellegű, minőségi ellátást biztosító,
lehetőleg önkormányzati fenntartású, idősek
otthonát szeretnék létrehozni Tihanyban. 30-
50 fős intézményben gondolkodom, amelybe
elérhető áron lehetne beköltözni, a helyi la-
kosok pedig kedvezménnyel vehetnék
igénybe. Ez egy hotel jellegű intézet lenne,
amely elsősorban azokat várná, akik egyedül
már nem szeretnének, vagy nem tudnak élni,
itt viszont társaságot, magas szintű ellátást
kapnának. Tisztában vagyok vele, hogy ennek

megépítése komoly költséggel jár, amit az
önkormányzat nem tud előteremteni, ezért
keresem a finanszírozási lehetőségeket. Az
intézet önfenntartó lenne, éves munkahelye-
ket biztosítana Tihanyban, ráadásul kurió-
zumnak számítana a térségben, hiszen ilyen
ellátás nincs a régióban. Abban bízom, hogy
ez hozzátenne Tihany vonzerejéhez. 

- A járvány helyzet milyen új feladatokat
jelent a helyi szociális ellátó rendszernek,
mennyiben kell ehhez most alkalmazkodni?

- Jelenlegi járványügyi helyzet miatt még
nem lehet látni milyen vál-
tozások lehetnek a szociá-
lis ellátó rendszerben.
Sajnos feltételezhető, hogy

a turisztikai szezon nem fogja hozni azokat
a bevételeket, amelyekkel az ebből élők szá-
mítottak, így előfordulhat, hogy több segít-
séget kell majd nyújtanunk. Ennek ellenére
bizakodó vagyok, remélem, a járvány terje-
dése lassul, a fokozatosan hozott enyhítések
lehetővé teszik a turizmus újraindítását úgy,
hogy a helyiek egészségét nem sodorjuk ve-
szélybe. Településünkön sok az idős lakos,
így jó lenne elkerülni a fertőződést, aminek
a következményei csak részben beláthatók.
Nem tudok mást mondani, mindenki vigyáz-
zon magára és hozzátartozójára, vigyázzunk
a helyiekre és az ide látogatókra. Tartsunk
be minden előírást és az enyhítéseket csak
a megengedett mértékben alkalmazzuk. A
járványügyi veszélyhelyzet is alátámasztja
azt az elképzelésem, hogy szükséges olyan
irányok keresése, olyan munkahelyek te-
remtése, ami független a fő bevételi forrást
adó idegenforgalomtól. Ha több lábon ál-
lunk kisebb az esélye annak, hogy elessünk.
Amint újra indulhat a rendszer, újra ülésez-
het a képviselő testület és megismerjük a
károkat, amit a járvány okozott közössé-
günknek és az önkormányzat gazdálkodá-
sának, akkor lesz lehetőség újragondolni a
jövőt és annak stratégiáját. Megérzésem
szerint a károk jelentősek lesznek, így min-
den bizonnyal változások várhatók. 

mt

MINDEN TIHANYI A LÁTÓKÖRÜNKBEN VAN

„Több nehézsorsú, egyedül élő idős ember van 
a faluban, rájuk külön figyelem jut.”
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Oktatás a tihanyi iskolában a Covid-idején

- Egy számunkra is teljesen új helyzetbe kerültünk egyik napról
a másikra. Szükségünk volt egy rövid átmenetre, ezért a márciusra
tervezett két tanításnélküli munkanapunkat (Diáknap, Szent Be-
nedek-nap) használtuk fel a távoktatás megszervezésére. Ezután
még két és fél hét volt a tavaszi szünetig, ezalatt a két és fél hét
alatt nagyjából kialakultak azok a keretek, amelyben a távoktatás
azóta is működik.

- Miként alkalmazkodtak a tanulók a helyzethez?
Mindenki máshogy… Ez egy sokszereplős történet, amit nagyon

sok tényező befolyásol. Nem csak országosan, de még a mi iskolánk-
ban is hatalmasak a különbségek az otthoni technikai háttér tekin-
tetében. Van olyan család, ahol minden gyerekre jut egy-egy laptop,
és van, akiknél egy számítógép van, amin a szülő is dolgozik home
office-ban. Van, akinél az internet elérhetőséggel akadnak gondok.
Természetesen, ahol tudunk, segítünk. A távoktatás elindulása előtt
felmértük a lehetőségeket, igényeket, és aki kérte, annak tudtunk
adni iskolai tanulói laptopot. Ebben a helyzetben sok múlik a tanulók
egyéni motivációján, de ebben is nagyon széles a skála. Vannak, akik
lelkesek, szorgalmasak és lelkiismeretesen készülnek, küldik vissza
a feladatokat. Vannak azonban olyanok is, akiknek ez nehezen megy.

- A szülőknek mi a véleménye a digitális oktatásról, milyen
visszajelzéseket kaptak? 

- Hatalmas feladat és óriási felelősség jut ebben a helyzetben a
szülőknek. A klasszikus tanár-diák viszony most átalakult tanár-
diák-szülő viszonnyá. 

Fontosak számunkra a szülők visszajelzései. A tavaszi szünetre
kiadtunk egy kérdőívet, amiben az első másfél-két hét tapasztala-
tairól érdeklődtünk. Kiderült, hogy jól lőttük be a feladatmennyi-
séget, a kiadott határidők tarthatók, a szülők és a gyerekek tudják
követni a tananyagot. Volt lehetőség bővebb véleménynyilvánításra
is. Akadtak közöttük szép számmal köszönet nyilvánító, bátorító
és a munkánkat elismerő pozitív gondolatok. Ezek nagyon jól
esnek mindannyiunknak. A kritikus észrevételek is inkább segítő
szándékúak voltak. Az is
kiderült viszont ezekből a
véleményekből, hogy bár-
mennyire is igyekszünk,
nem tudunk mindenkinek
megfelelni. Újra szembesültünk azzal, hogy egymásnak akár hom-
lokegyenest ellenkező véleményeket, kéréseket kapunk.

- A pedagógusok miként birkóztak meg az új helyzettel? Van-
nak importálható tananyagok, módszertani segédanyagok, amik
segítenek a tanároknak a digitális tanításban?

- Ahogy mondtam, egy számunkra is teljesen új helyzetbe kerül-
tünk egyik napról a másikra. Így nem volt lehetőségünk felkészíteni
a tanárokat a digitális távoktatásra. Ezért nem is vártuk el senkitől,
hogy csodát tegyen. Mindenki olyan felületen dolgozik, ahol ő ott-
hon érzi magát. Van, aki e-mail-ben küldi a tananyagot, van, aki
videókat, hanganyagokat készít és van, aki online videós órákat
tart. Hatalmas munka van emögött. Tulajdonképpen digitális tan-
anyagokat gyártunk folyamatosan. A technikai feltételek adottak,
de ezeket a tanár tölti meg tartalommal.

Igen, léteznek segédanyagok, de ezek általában nem automati-
kusan adoptálhatók. A tanár a személyiségével is tanít, nincs ez
másként a távoktatásban sem.

- Mit tart a legnehezebbnek ebben a rendkívüli helyzetben?
A legnagyobb nehézség a személyes jelenlét hiánya. A diákoknak

hiányzik a tanári magyarázat, és talán még jobban a közösség. A
pedagógusok számára hiányzik a visszacsatolás. Jön a jó idő, kö-
zeledik a nyári szünet. Ilyenkor az iskolában is nagyon nehéz mo-
tiválni a gyerekeket – már akit kell – hát még most, ebben a hely-
zetben. Ha valaki nem csinálja rendesen a feladatait, annak nagyon
nehéz „utánanyúlni”.

Azt látom, hogy fáradunk. Gyerekek, szülők, pedagógusok egya-
ránt. Leginkább lelkileg. Ezért próbálunk kicsit könnyíteni a hely-
zeten. A vezetőség úgy döntött, hogy májusban adunk egy-két sza-

badnapot: a Madarak és fák napján, valamint az osztálykirándulá-
sokra tervezett napon nincs tanulás. Arra biztattuk a gyerekeket,
családokat, hogy ezeken a napokon lazítsanak, kiránduljanak. A
visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy jó ötlet volt, örültek a csa-
ládok a könnyítésnek.

- Minden végzős diáknak és szüleiknek fontos kérdés, hogy el
tudnak-e búcsúzni egymástól és a társaiktól. Milyen megoldás
született a tihanyi iskolában erre a dilemmára?

- Ebből a szempontból nagyon sajnálom a nyolcadikosokat. Pont
arról a három hónapról maradnak le, ami miatt jó nyolcadikosnak
lenni. A kormányzati lazításoknak köszönhetően a tablófotózáson már
túl is vagyunk. A május 20-án bejelentett változások alapján most azt
tudom mondani, hogy lesz ballagás. Nem olyan lesz, mint máskor, hi-
szen bizonyos korlátozások még érvényben vannak, de szűkebb kör-
ben meg tudjuk tartani. Itt jegyezném meg, hogy június 2-tól - a szülői
igényektől függően - lesz gyermekfelügyelet az iskolában.

- A nyári szünetben ter-
veznek napközis táboro-
kat, ha igen, milyen felté-
telekkel?

- Az elmúlt évek alapján
nagyon vegyesek a tapasztalataink arra vonatkozóan, hogy van-e
igény a nyári napközis táborra. Voltak évek, amikor a tanév végén
15-20 tanuló jelentkezett ezekre, majd ténylegesen 5-6 gyerek je-
lent meg az iskolában a táborozós napokon. Tavaly pedig mindösz-
sze egy diák jelentkezett.

A kormányzat – a jelen állás szerint – az ottalvós táborokat nem,
de a napközis táborokat engedélyezi. Így a szokásos zenei tábor a
nyár végén elmarad. A napközis tábort meghirdetjük, és ha lesz
elég jelentkező, akkor megszervezzük. A jelentkezések számát sok
minden befolyásolhatja. Lehet, hogy lesznek szülők, akiknek a táv-
oktatás miatt ki kellett venniük szabadságot, és ezért igényelnék
a napközis tábort, de az is lehet, hogy járványveszély miatt inkább
még nem küldik a gyerekeket közösségbe. Meglátjuk.

- A jövő tanévben kell majd pótolni tananyagot? 
- Biztos vagyok benne, hogy az első pár hét, vagy akár az egész

szeptember az ismétlésről szól majd. Ez azonban nem lehet prob-
léma, sőt ebben a helyzetben szükségszerű.

- Vannak ennek a helyzetnek olyan tanulságai, amiket a jövő-
ben lehet hasznosítani a tanításban?

- Remélem, senkit nem bántok meg ezzel a véleménnyel, de azt
gondolom, hogy a szülők és a gyerekek számára ez a pár hónap
felért egy nagyon komoly önismereti tréninggel.

A pedagógusok és a diákok informatikai, számítástechnikai kom-
petenciája óriásit fejlődött a távoktatásban. Ezt biztosan tudjuk
hasznosítani a jövőben. A legfontosabb tanulság pedig az lehet,
hogy mindannyian megtanuljuk értékelni mindazt, ami az iskolá-
ban történik.

Somogyi Judit

NEM VÁRTUK EL SENKITŐL, HOGY CSODÁT TEGYEN

Március 16-tól a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet-
ben az iskolai oktatás áttért a tantermen kívüli digitális mun-
karendhez. Hogyan zajlott ez a tihanyi Bencés Általános Iskolá-
ban, erről kérdeztük Radó László iskolaigazgatót.

„A szülők és a gyerekek számára ez a pár hónap
felért egy nagyon komoly önismereti tréninggel.”



Ha most tervezi napelem-rendszer felszerelését családi házára,
a legjobbkor teszi: folyamatosak a kedvező feltételű pályázatok,
ráadásul egy hatalmas tapasztalattal rendelkező céget tudunk a
figyelmébe ajánlani: a veszprémi Solar-Rendszerépítő Kft.
munkatársai a tervezéstől a kivitelezésig segítenek Önnek.

A Solar-Rendszerépítő Kft. az elmúlt15 év alatt több mint 750 ezer
napelemet telepített itthon
és külföldön. Jelenleg 35 saját alkalmazottal dolgoznak, családi
házakat, ipari csarnokokat, és földi telepítésű erőműveket
építenek. A cég a legkorszerűbb gépekkel, szerszámokkal,
anyagokkal dolgozik, követve az újdonság és a folyamatosan
bővülő igényeket napra készen.
Az évek alatt legmagasabb minőséget előállító európai és ázsiai
gyártókkal kerültek közvetlen kapcsolatba - LG, Sharp, Fronius -
melyekkel egyben megbízott képzett szerviz partnerek is lettek.
A Dunántúli régióban például az LG napelemek legnagyobb
képviseletét látják el.
A megrendelőnek csak az elképzelését kell megfogalmaznia, a
Solar-Rendszerépítő Kft. teljes körű szolgáltatást nyújt: minden
elkötelezettség nélkül előzetesen felméri az igényeit, elkészíti a
kalkulációt, ezt követően pedig a hitelpályázat megírásától kezdve
az engedélyezésen át az anyagbeszerzésig és a kivitelezésig
minden feladatot elvégez a legmagasabb minőségben.

– A lakosság és a cégek egyre inkább ezt az energiaforrást
választják, mert környezetkímélő, olcsó és most, hogy pályázat is
igényelhető hozzá, a korábbinál is jobban kifizetődő napelemekkel
előállítani a család, illetve a cég számára szükséges elektromos 
energiát – mondja Szakos Ferenc, aki társával, Puha Tamással
hozta létre a Solar-Rendszerépítő Kft.-t.

– Az elmúlt tíz év alatt kevesebb, mint a felére csökkent a
rendszer ára, miközben a technológia jelentősen fejlettebb lett. A
rendszer bekerülési költsége 8–10 év alatt térül meg, az azt
követő 20–25 évben ingyenes lesz a megrendelő számára a
villamos energia fogyasztás, ez természetesen a minőségi anyag
összeállításra vonatkozik.

A jelenlegi lakossági támogatási formában 10 százalékos elő -
leggel és egyéb ráfordítás nélkül igényelhetnek nulla forintos
hitelt a megrendelők, ezután 1–1,5 hónap alatt szolgáltatói és
banki ügyintézéssel együtt elkészítjük, beüzemeljük a rend -
szereket.

- Tudni kell, hogy személyre szabott konstrukcióval a hitel tör -
lesztő részlet kevesebb lehet, mint a megrendelő korábbi havi
energiaszámlája – mondja a szakember. – Ha minőségi anyagok -
ból építünk jó rendszert, akkor pedig garantált a plusz tíz év
ingyen energia.
Azt, hogy a lakosság mennyire elkötelezett a költségkímélő
megújuló energia mellett, mutatja, hogy a cég felé egyre több
megrendelés érkezik.

(X)



Kiderült, ez a rajzolás tulajdonképpen egy más szemléletmód,
ami az élet különböző területein is hasznosítható. Minden eddigi
berögzült tudást (bal agyfélteke) kizárva egyszerűen azt rajzolhat-
juk le, amit látunk. A gyakorlatok nem igényelek rajztudást, tehet-
séget. 

– Kíváncsiságból mentem el a tanfolyamra. Még a pálcika em-
berem sem egyértelmű sokszor. Nagyszerű lehetőség volt megta-
nulni, másként látni a dolgokat. Itt nincs körvonal, nincs forma.
Árnyékok, satírozások, pacák vannak. Nem fát kell rajzolni, hanem a körbevevő teret, foltokat. A foltokból, árnyékokból rakódik össze

a kép. Fantasztikusan kikapcsol, megtanít a türelemre, kitartásra,
feladatmegoldásra – fogalmazott Végh Zsuzsanna, akinek a véle-
ményéhez többen is csatlakoztak.

Csizmazia Villő szerint a tanfolyam megtanította arra, milyen
módon álljon hozzá a rajzoláshoz, Szabóné Tóth Judit pedig azt
hangsúlyozta, hogy a jobb agyféltekés rajzolás révén egy új látás-
módot kapott. 

– A csoda megtörtént, amit ígértek. Én is képes voltam egy
remek rajzot készíteni. A képalkotás nem is olyan nehéz, mint gon-
doltam. A tanfolyam egy számomra eddig nem ismert látásmóddal
mutatta meg a világot – vélekedett Hoffmann Judit.

A jobb agyféltekés rajzolásnál nincs semmi titok, nincs semmi
tanács. Csak fel kell tenni magunknak a kérdést: mit látok, és egy-
szerűen lerajzolni. 

Horváthné Tóth Ivett
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Az idei első vízminták vizsgálatából az derült ki, hogy egyelőre
semmi szokatlan nincs a Balaton vizében, a korábbi éveknek

megfelelően jó minőségű, és viszonylag alacsony az algaszám -
közölte Boros Gergely, a Balatoni Limnológiai Intézet tudományos

főmunkatársa.

A kutatóintézet témafelelőse elmondta, hogy tavaly ilyenkor is
hasonlóan kedvező eredményeket mutattak a vízvizsgálatok, nyár
végén mégis bekövetkezett az algavirágzás, ezért korai még azt
feltételezni, hogy idén nem ismétlődhet meg a tavaly nyárihoz ha-
sonló esemény.

Beszélt arról is, a tihanyi intézmény mindent megtesz, hogy a le-
hető legalaposabban monitorozza a Balaton élővilágát és a vízmi-
nőséget, de szűkösek az ilyen célra fordítható anyagi forrásaik.
Tavasszal és ősszel havonta, nyáron pedig kéthetente végeznek
mintavételeket és vizsgálatokat a tó hossztengelye mentén. Cél-
szerű lenne a naponkénti mintavétel, de ennek a nemzetközi stan-
dardok szerinti elvégzéséhez minimum évi 100 millió forintos

többletforrásra lenne szüksége a kutatóintézetnek – mondta, je-
lezve, igényeltek többletforrást.

A tavalyi algásodásról kifejtette, a jelenség kiváltásához szüksé-
ges tápanyagok vagy a Balaton egyes befolyóin juthattak be a tóba,
vagy – valószínűbb módon – a tó üledékéből mobilizálódhatott az
ott korábban kötött tápanyagok egy része. Ugyanakkor az is elkép-
zelhető, hogy ez a két hatás egyszerre érvényesült és összeadódott
a kritikus időszakban.

A tihanyi kutatók feltételezései szerint nem kizárható, hogy a
tóban élő egyes algák képesek lehetnek olyan enzimeket termelni,
melyek segítségével feltárják az egyébként összetettebb moleku-
lákban raktározott foszfort. Ez esetben a foszfor nagy mennyiségben
hozzáférhetővé válhatott az algák számára, lehetővé téve a nagyobb
arányú növekedésüket, terjedésüket. A kutatóintézetben egyebek
közt most olyan vizsgálatokat terveznek, melyekkel megerősíteni
vagy cáfolni tudják ezt a feltételezést – számolt be a kutató.

mti

JÓ A BALATON VÍZMINŐSÉGE

ÚTFELÚJÍTÁS
A Magyar Falu Program keretében újra aszfaltozzák a Kossuth

Lajos utca településre bevezető szakaszát egészen a temetőig,
ahol a vízelvezetési problémákat is megoldják. A Magyar Közút
finanszírozza a beruházást, amely az utca felújításának az első
üteme. A munkálatok az ígéret szerint június közepére befeje-
ződnek. 

Még ebben az évben megtervezi a DRV az utca régi vízvezeté-
keinek cseréjét, a munkálatok jövőre is folytatódnak majd, az
Akasztó-dombi parkolóig tervezik a hálózat felújítását.

KÖNYVKÖLCSÖNZÉS

Kisebb, hétköznapibb változások is jelzik azt, hogy újraindult az
élet Tihanyban. Két hónap után újra lehet könyvet kölcsönözni a
Civilek Házában működő könyvtárból. Bár még csak az ott dolgo-
zók léphetnek be az épületbe, könyvet előzetes egyeztetés alapján
lehet kölcsönözni, amit a szabályok betartásával a könyvtáros sze-
mélyesen ad át mindenkinek, aki azt igényli. 

t-v

A mostanában oly divatos jobb agyféltekés rajzolással
ismerkedhettek meg az érdeklődők a Németh László Művelődési
Ház Könyvtárának szervezésében. Az oktatást 27 fővel az iskola
előadótermében tartotta Takács Bernadett oktató, tanár.
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