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A Balatonnál még mindig erősen

érezhető a szezonalitás; az éves

vendég éjszaka- és látogatószám

túlnyomó többsége a nyári két-há-

rom hónapban koncentrálódik.

Az akció legfontosabb célja to-

vábbra is megmutatni, hogy a

Balaton Régió nem csak a nyári hó-

napokban jelenthet vonzó úti célt

a turisták számára, hanem tavasszal

és ősszel is.

A kínálati paletta ilyenkor is

rendkívül színes, kezdve a kerék-

pártúráktól, a vízi sportokon, a ze-

nés és gyermekprogramokon át a

gasztronómiai élményekig. Az ér-

deklődők a nyitottbalaton.hu olda-

lon könnyen tájékozódhatnak a

programsorozat eseményeiről, szál-

láslehetőségekről, a garantált és

egyedi programokról.

A Nyitott Balaton akció mögött

komoly marketing és PR kampány

áll: programajánló szórólapok, me-

lyeket belföldi turisztikai kiállítá-

sokon, illetve az országos Tourin-

form hálózat irodáiban terjesztettek

a szervezők, Google AdWords

megjelenések a Google keresőben,

közösségi illetve utazási oldalon

történő megjelenések, hirdetések,

PR cikkek.

A Balatoni Regionális TDM

Szövetség, a helyi és a térségi TDM

szervezetekkel közösen hirdette ak-

cióhoz még csatlakozhatnak a szol-

gáltatók. Ehhez semmi mást nem

kell tenni, mint egy szándéknyilat-

kozatot kitölteni. (Elérhetőségek:

Tihany, polgármesteri hivatal 7-es

iroda; tdm@tihany.hu; tihany -

tdm@gmail.com; 87/538-030)

Arra kérjük a szolgáltatókat,

hogy csatlakozzanak az idei tavaszi

Nyitott Balaton akcióhoz minél

többen, hogy az ide látogató turis-

ták felejthetetlen élményekkel fel-

töltődve élvezhessék a kellemes ta-

vaszi napokat a Balaton régióban.

TIHANYI LEGENDA KFT.

Még lehet csatlakozni a Nyitott Balaton akcióhoz
Május 1–16. között rendezik
meg idén a Nyitott Balaton
programsorozatot. A cél to-
vábbra is az, hogy oldják a térség
szezonalitását, megmutassák,
hogy tavasszal is érdemes a tu-
ristáknak a Balatonhoz jönniük.

A rendelet a belterületekre terjed

ki, mivel itt jelent nagyobb problé-

mát az égetéssel keletkező lég-

szennyezés és lakókörnyezet zava-

rás. A külterületi égetés a kataszt-

rófavédelmi hatóság hatáskörébe

tartozik, a szabályok nem csak a

természetes személyekre, hanem a

jogi személyekre és a különböző

szervezetekre is kiterjed. 

A rendelet kimondja, hogy az

avart, kerti hulladékot elsősorban

komposztálással kell hasznosítani,

azonban nem  kötelez minden in-

gatlantulajdonost a növényi mara-

dékok komposztálására. 

Az avar és kerti hulladék égeté-

sét a rendelet az alábbi időszakban

teszi lehetővé: október 15. napjá-

tól május 31. napjáig, vasárnap és

ünnepnap kivételével, naponta

7–17 óra között, de egy ingatla-

non az egy napon történő égetés

időtartama a 2 órát nem halad-

hatja meg.

Fontos szabály, hogy az égetést

úgy kell tervezni és irányítani,

hogy az égetést megkezdeni csak

az engedélyezett időponttól lehet,

és a tüzet teljesen el kell oltani, a

füstölést megakadályozni az en-

gedélyezett időpont záró időpont-

jáig.

A rendelet részletesen megha-
tározza az égetés feltételeit is,
amelynek értelmében:

– égetést csak felnőtt, és a tűz

kordában tartására alkalmas sze-

mély végezhet,

– száraz, szikkadt avart és kerti

hulladékot lehet csak égetni,

– csak megfelelő időjárási viszo-

nyok mellett szabad az égetést

megkezdeni és folytatni,

– a tűzrakás helyét körültekin-

tően kell megválasztani, úgy, hogy

a tűz, ill. a hő emberre és annak

környezetére veszélyt ne jelentsen,

– a tüzet nem szabad őrizetlenül

hagyni.

A rendelet előírja, hogy az égetés

befejezésekor biztosítani kell, hogy

a tűzrakó hely ne füstöljön, újra be

ne gyulladjon. A rendelet egyben

utal arra, hogy aki az avar és kerti

hulladék égetésére vonatkozó

közösségi együttélés alapvető sza-

bályait nem tartja be, arra bírság

szabható ki. A helyi rendelet szerint

a bírság nagysága a 150 ezer forin-

tot is elérheti.

A rendelet teljes terjedelmében

megtekinthető a www.tihany.hu

honlapon. 

N.T

A képviselő-testület a márciusi
ülésén – a környezet és levegő
tisztaságának, valamint a lakos-
ság egészségének védelme érde-
kében – elfogadta az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésének
szabályairól szóló rendeletét.  

Rendelet az avar és kerti hulladék égetéséről
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– A Major utca alsó szakaszának

teljes felújítását tervezzük uniós

forrásból. Több szempontot is

figye lembe kell vennünk, felújítjuk

az utcát, járdát is építünk, és fel-

festünk egy kerékpár sávot is.

A Levendula Ház előtti területen

illetve a Művészteleppel párhuza-

mos részen parkolókat alakítanánk

ki. A Mádl Ferenc tér és a Szabad-

téri Színpad között járda-lépcső

építését tervezzük és kiépítenénk a

közvilágítást. Egyértelműen nőtt az

elmúlt években a Belső-tó és kör-

nyékének a látogatottsága, sok tu-

rista érkezik ide, ezért elemi érde-

künk, hogy rendezzük itt a közte-

rületeket és új infrastruktúrát épít-

sünk ki. 185 millió forintra pályáz-

tunk a területfejlesztési operatív

programban, a tervek készen van-

nak, nyár végére várható a döntés.

Sikeres pályázat esetén jövő tavasz-

szal el is kezdődnek a munkálatok.

– Említette a kerékpárút folytatá-

sát, mikorra várható a Gödrös és a

Hajóállomás közötti részen futó út

helyreállítása?

– A vis maior alapból 17 millió

forintot kapott Tihany a bicikliút

kijavítására, amit azonban csak ön-

kormányzati tulajdonban lévő te-

rületek megújítására lehet felhasz-

nálni. Elindítottuk a szükséges el-

járásokat, mindenhol zöld utat ka-

pott az ügy, de még időbe telik,

amíg megkapjuk az engedélyt. Úgy

döntöttünk ezt nem várjuk meg,

ezért a napokban marógéppel fel-

marjuk az aszfaltot, reményeink

szerint ezzel közlekedésre alkalmas

lesz a kerékpárút. Mivel az újra asz-

faltozás egy hónapos munka ezt

már csak a szezon után, szeptem-

berben kezdjük el. 

– A helyi turisztikai egyesület is

uniós forrásból erősítené meg a telepü -

lés marketingjét és fejlesztené a kom-

munikációs eszközeit. Van még más

pályázata a településnek?

– Igen, a helyi TDM pályázatot

már beadtuk, itt várunk az ered-

ményre. Emellett egy másik turisz-

tikai pályázatban is gondolkodunk,

ez az Echo domb fejlesztését szol-

gálná, és pályázunk az önkormány-

zati intézmények energetikai fej-

lesztésére is. A kiemelt balatoni

projektben is szerepel néhány je-

lentős fejlesztési tervünk, mint pél-

dául a komp környékének átépítése.

A csapadékvíz elvezető rendszer

fejlesztését is tervezzük a Kopasz

hegy alsó szakaszán. Itt egy zárt

rendszerű csatornahálózat lenne

igazán a jó megoldás, de ez egyelőre

nem kivitelezhető, szélesíteni kel-

lene hozzá az utat, ami ingatlanok

kisajátításával járna. Ez rengeteg

pénz és idő. Egyelőre csak az úgy-

nevezett folyókás csapadékvíz el-

vezetést tervezzük, ami szintén

nagy előrelépés lenne, mert meg-

szűnne a területen a csúszásveszély.

– Késik a futballpálya építése, mi

ennek az oka? A másik tervezett

sportberuházásnak, a tornacsarnok

építésének mi lesz a sorsa?

– A beruházásban résztvevő

egyik beszállító cég visszalépett, ez

okozza a késést. A szabályok szerint

ilyenkor a közbeszerzési eljárásban

második legjobb ajánlatot tevő cé-

get kell megbízni, ez a cég azonban

160 ezer forinttal drágábban vállalja

a munkát, erről a különbözetről

kellett szavaznia a testületnek.

Reményeim szerint a napokban

elindul itt a munka. Még áprilisban

adjuk be a pályázatunkat az általá-

nos iskola udvarán létesítendő

torna csarnok építésére, ennek ré-

szeként a futballpálya sportöltöző-

jének felújítását, bővítését is elvé-

geznénk. Ez 450 milliós beruházás

lenne, még gyűjtjük hozzá a cégek

támogatását. Sikeres pályázat ese-

tén ezt a beruházást is jövő tavasz-

szal kezdenénk el.

mt

Több pályázaton is érdekelt a
település, a tervek szerint jelen-
tős területfejlesztés indulhat a
Major utca alsó szakaszán, új
parkolók épülhetnek, megújul-
hat az Echo domb és megvaló-
sulhat a tornacsarnok építése is.
Tósoki Imre polgármestert kér-
deztük.

Jelentős közterületi fejlesztések várhatók

Június 20–26. között immár 12.

alkalommal rendezik meg a félszi-

get népszerű programsorozatát,

amelynek szervezését a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park Igazgató-

ság, a Németh László Művelődési

Ház és a Tihanyi Legenda Köz-

hasznú Nonprofit Kft. együtt végzi. 

A tavalyi év tapasztalatai alapján

a szervezők igyekeznek orvosolni

a legnagyobb problémákat: a par-

kolási gondokat illetve a megfelelő

közlekedés biztosítását. Az önkor-

mányzat felmérte a településen ta-

lálható lehetőségeket, és sikerült

találni olyan területeket, ahol a

rendezvény idejére ideiglenesen

parkolókat lehet kialakítania. Ke-

resik annak lehetőségeit is, hogy a

település néhány utcájának egyirá-

nyúsításával elkerülhető legyen a

közlekedési káosz. A rendezvény

helyszínén mobil és konténer

wc-k kihelyezését is tervezik a

szervezők. 

Idén is több helyszínen lesznek

programok. Nemcsak a Belső-tó

partjára várják a látogatókat, ahol a

kirakodóvásár kap helyet, hanem a

Mádl Ferenc téren, a Borsos

Miklós téren és a Tihanyi Tájházak

udvarán is lesznek programok, sőt,

egy kisebb kirakodóvásárt tervez-

nek a Pisky sétányra is. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti

Park Igazgatóság tájékoztatása sze-

rint a levendula „Szedd magad” ak-

ció – a készlettől függően – június

20–26. között lesz, a park munka-

társai bíznak benne, hogy ezúttal a

fesztivál utolsó napjára is marad

még levendula.

R.É

Júniusban ismét Levendula
Fesztivál. Tihany egyik emble-
matikus rendezvényére idén is
várhatóan több ezer látogató
érkezik a településre. Az előké-
születek már javában zajlanak.

Június közepén levendulaszedés 



4. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

Még soha nem járt amerikai

nagykövet Tihanyban, ezúttal a

Bala ton-felvidéki Nemzeti Park

meghívására érkezett a településre.

Amerikában idén ünneplik a Nem-

zeti Park Szolgálat századik évfor-

dulóját, ebből az alkalomból a

nagykövet végig látogatja Magyar-

ország valamennyi nemzeti parkját,

a negyedik állomás volt Tihany. 

Az elkötelezett környezetvédő

egy egész napot töltött Tihanyban.

A nemzeti park területén tett láto-

gatást, a Levendula Házban meg-

nézett egy filmet Tihany kialaku-

lásáról majd előadást tartott a Föld

napja apropóján. A klímaváltozás

és a környezetszennyezés enyhítése,

az állatvilág védelme valamint az

erdős területek növelése az elsőd-

leges szempontunk – fogalmazott

a nagykövet, aki a balatonfüredi

Lóczy Lajos Gimnázium diákjai-

nak kérdéseire is válaszolt. A rend-

kívül közvetlen és érdeklődő dip-

lomata elmondta: gyerekkorától

kezdve fontos számára a környezet

közelsége, Chicagóban a nagy tav-

aknál, Los Angelesben pedig az

óceán partjánál élt, így a rendszeres

túrázások mellett a vízhez is szoros

szálak fűzik.

A nagykövet a Ferenc Pincében

ebédelt majd látogatást tett a Ba-

latoni Limnológiai Intézetben, ahol

bejelentette: a nagykövetség támo-

gatásával hamarosan amerikai

kutató érkezik Tihanyba, hogy szo-

rosabbra fűzzék az együttműködést

a tókutatásban, ugyanis az amerikai

tavaknak ugyanúgy, mint a Bala-

tonnak, a betelepített és túlzottan

elszaporodott nagy növényevő hal,

a busa jelent gondot.

A látogatás végén a nagykövet

motorcsónakba szállt és az erősen

hullámzó Balatonon rövid hajós ki-

rándulást tett a félsziget körül. 

mt

Colleen Bell amerikai nagykövet Tihanyban

Gyönyörű, szelíd hely Tihany.
Lenyűgöz a környezet, a táj har-
móniája. Bár a munkámat vég-
zem itt, remek kikapcsolódás
volt végigjárni a félszigetet – így
összegezte a településen tett lá-
togatását Colleen Bell, az Ameri -
kai Egyesült Államok magyar-
országi nagykövete.

Sólymos Sándor az intézmény

stratégiai rektorhelyettese a mű-

vésztelep jövőjéről szólva elmondta:

a szükséges fejlesztés és bővítés

után a tihanyi ingatlan egész évben

tudná fogadni a hallgatókat, a telep

így növelhetné regionális súlyát is.

Csanádi Judit az egyetem rektora

hangsúlyozta, közel 12 milliárdos

intézményfejlesztési tervet állítot-

tak össze, ez a tihanyi művésztelep

mellett tartalmazza egy új épületet

létrehozását, az egyetem 19. század

végén emelt, mára azonban erősen

lepusztult főépületének felújítását

és az Epreskert rendezését. A teljes

projektet három év alatt lehetne le-

bonyolítani – közölte.

Szigeti Ádám, az Emberi Erő-

források Minisztériuma Felsőok-

tatási Kutatás-fejlesztési Főosz tá -

lyá nak vezetője hozzátette: a kor-

mányzat nyitott a fejlesztési

tervek re, és segít az EU-s források

bevonásában is.

A belső tó partján, közel kétezer

négyzetméteren fekvő, a Nemzeti

Kulturális Örökség részeként nyil-

vántartott Somogyi József Művész-

telepet utoljára 1998-ban bővítet-

ték illetve korszerűsítették. Az egy-

kor bencés szerzetesek lakhelyéül

szolgáló terület 1995-tól a Magyar

Képzőművészeti Egyetem tulaj-

dona. 1830-ban épült műemléki vé-

dettségű épületei – a Lábas-pajta

és a Juhhodály – ma kiállításokat

fogadnak be. 

Természeti, egyszersmind törté-

nelmi környezetben található mű-

termei, kiállítóterei egyedi adottsá-

gokkal bírnak, így a mintegy negy-

ven vendég befogadására alkalmas

művésztelep kiemelt fontosságú az

egyetem számára.  Az intézmény

diákjain és tanárain túl külföldi

művésznövendékeknek, művészek-

nek is helyet ad a művésztelep, ami

mindenképp színesíti Tihany ven-

dégkörét és a település jó hírét viszi

szerte Európában. 

mt

Megújulhat a művésztelep 
Elkészült a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem teljes fejlesztési
terve, amelynek egyik fontos ré-
sze az intézmény tihanyi mű-
vésztelepének a megújítása,
amelyre mintegy ötszáz millió
forintot szánnának.
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Az Európai Bíróság még febru-

árban döntött arról, hogy a magyar

cafeteria-rendszer nem egyeztet-

hető össze az uniós joggal. A bíró-

ság szerint sérti az uniós elveket az,

hogy külföldi vállalatok nem bo-

csáthatnak ki Magyarországon

SZÉP kártyát vagy étkezési utal-

ványt. A európai döntés óta megy

a találgatás, miként változtatja meg

a kormány a támogatási rendszert.

Most úgy tűnik, készpénzesítik azt

az összeget, amit eddig béren kívüli

juttatásként megkaptak az alkal-

mazottak.

Ha alanyi jogon járna minden-

kinek 2017-től a forintosított

cafeteria összege, annak sok mun-

kavállaló örülne. De mi lesz így a

turisztikai ágazat és a különböző

szolgáltatók bevételével?

Tihanyi szolgáltatókat kérdez-

tünk arról, milyen tapasztalataik

vannak a SZÉP kártya használatról,

illetve miként látják a jövőt a vál-

tozások tükrében. Vendéglátóhe-

lyek, szállodák, egészségügyi szol-

gáltatók élnek a cafeteria-rendszer

előnyeivel, ha megszűnik a SZÉP

kártya, a vállalkozások jelentős be-

vételtől eshetnek el.

Megtorpanhat a belföldi turizmus

– A belföldi vendégek számlaki-

egyenlítéseinek közel húsz száza-

lékát teszi ki a kártyával történő fi-

zetés. Amennyiben valóban meg-

szüntetik a SZÉP kártyát és he-

lyette készpénzben kapna támoga-

tást a munkavállaló, annak egészen

biztosan negatív hatása lesz az ide-

genforgalomra – nyilatkozta la-

punknak a Club Tihany Üdülőköz-

pont Zrt. igazgatója, Károly Tamás.

– Azt nem állítanám, hogy kártya

nélkül mindegyik vendéget elveszí-

tenénk, de tény, hogy sokkal előbb

költenek majd a dolgozók, közvet-

len megélhetésre fordítható árucik-

kekre, tartós fogyasztási cikkekre,

mint üdülésre, nyaralásra vagy ét-

teremre. Véleményem szerint kife-

jezetten hasznos volt a kártya, azt

hiszem, sokan egyetértenek velem,

hogy a belföldi idegenforgalom

utóbbi években tapasztalt jelentő-

sebb fellendülése többek között

pont ennek volt köszönhető – tette

hozzá az igazgató. 

Kártya nélkül nem f izetnek

Tósokiné Zsigmond Réka, a Ba -

rack virág Panzió vezetője szintén

hasonló véleményen van.

– A módosítások miatt én is ag-

gódom. Az a tapasztalatom, hogy

a Balaton és a hazai turizmus je-

lentős hányadát a SZÉP kártyával

fizető vendégek teszik ki. Körülbe-

lül 50 százalék lehet a kártyával fi-

zetők aránya, sőt az előszezonban

ez a szám még magasabb. A legna-

gyobb probléma az, hogy ezeknek

a vendégeknek a jelentős része csak

azért látogat el a Balatonhoz, mert

a kártyán lévő összeg ezt lehetővé

teszi. Ha ez nincs, akkor készpénz-

ből nem utaznak, ez egyértelmű.

Nagyon sok szállóvendégünk csak

úgy tud étteremben ebédelni, va-

csorázni, ha kártyával fizethet. Nem

is a főszezoni vendégforgalommal

lesz probléma, mert akkor úgy is

van vendég, hanem az elő- utósze-

zoni hónapokban csökkenne jelen-

tősen a magyar vendégéjszakák

száma. Pont a szezon hosszabbítá-

sára törekszünk, ezzel a döntéssel

pedig ez is veszélybe kerülne – fo-

galmazott a szálláshely vezetője.

Tihany központjában található a

Stég Pizzéria, vezetője Varga

Katalin úgy látja: főleg a családok

mér legelnek sokat, mennyit költhet -

nek éttermi szolgáltatásra. A kártya

vagy utalvány birtokában bátrabban

étkeztek. 

A gyerekelőadások is érintettek?

– Amikor bevezették ezt a rend-

szert rögtön elfogadóhellyé váltunk,

mert láttuk, sokan élnek majd vele.

Nagyon sajnálnánk, ha megszűnne,

hisz így mi bevételtől, a vendégek

nagy része pedig az étterembe járás

lehetőségétől esne el. Itthon amúgy

is keveset járnak az emberek étte-

rembe, elsősorban ünnepekkor,

esetleg hétvégén, így ez az arány

tovább romlana – válaszolta kérdé-

sünkre Varga Katalin.

Vajon a kulturális intézmények

mű ködését mennyiben érintheti a

változás – kérdeztük a Tihanyi Sza-

badtéri Játékok Kft. gazdasági ve-

zetőjét, Mészáros Zoltánt.

– Évről évre egyre többen ren-

delkeztek utalványokkal, sokakat

vonzott ez a lehetőség egy-egy elő-

adás megtekintésére. A gyerekelő-

adások esetében ez a szám még ma-

gasabb, nagyban hozzájárult, hogy

egyre több nézője volt a csütörtöki

programoknak. Habár a jegyek

nagy részét online vásárolják, és

népszerű a bankkártyás fizetési

mód is, az összbevétel mintegy hat

százalékát a SZÉP-kártya és kul-

túra utalvány teszi ki. Talán nem

éreznénk meg túlzottan, de min-

denképp sajnálnánk a megszünte-

tését – vélekedett Mészáros Zoltán. 

A vélemények találkoznak, a

szolgáltatók aggódnak, mindany-

nyian úgy vélik, érzékenyen fogja

érinteni a turizmust a változás, ami

a Balatonnál fokozottan érzékel-

hetőbb lesz.

Hogy sikerül-e olyan megoldást

találni, amely megfelel az európai

unió követelményeinek, és figye-

lembe veszi a magyar emberek ér-

dekeit, fél év múlva kiderül.

MÁTÉ MARIETTA

Kinek a zsebe sínyli meg? – Változások a cafeteria rendszerben

Sokakat ledöbbentett a hír:
készpénzesíthetik a cafeteria-
rendszert. A családok annak
örülnének a legjobban, ha pénz-
ben kapnák meg a cafeteria ösz-
szegét, ezzel azonban valószí-
nűleg a turisztikai ágazat jelen-
tős bevételtől esne el. Tihanyi
szolgáltatókat kérdeztünk a vál-
tozás hatásairól.

2015-ben 83 milliárd forintot költöttek a Szép kártyával a családok. A KSH szálláshelyek vendégforgalmáról szóló jelentése szerint tavaly a vendégek
összesen 17 milliárd forintot költöttek ezzel a fizetési lehetőséggel a szálláshelyeken. Várhatóan 2017-től készpénzesítik a cafeteria rendszert – erről
nyár végéig dönteni is fognak. Forintosítás várhat a 180 milliárdos forgalmat generáló Erzsébet-utalványra, valamint a turisztikai ágazatnak 80–90
milliárdos biztos bevételt jelentő Széchenyi pihenőkártyára is. De a javaslatok között szerepel az is, hogy jövőre havi 20 ezer forint lehet az új cafeteria
értékhatára, ekkora összeg adható járulékmentesen a munkavállalóknak.
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– 2001-ben Fertig Istvánné,

az akkori művelődési ház vezetője

a képújságban tett közzé egy felhí-

vást, amelyre öten jelentkeztek, akik

népdalokat akartak énekelni. Ez

volt az indulás. Az alapító tagok kö-

zül ketten ma is aktívak. Ma már

tizenöten vagyunk, többnyire helyi

asszonyok. Heti rendszerességgel

próbálunk, ami nagymértékben

hozzájárul a fejlődésükhöz. Az első

fellépésünkön, ami Taljándörögdön

volt, olyan halkan, bátortalanul éne-

keltünk, hogy alig hallották a nézők.

Az egyik családtag meg is kérdezte

a kórus vezetőjétől: Marika, lesz

ezekből valamit? Azóta megjött a

bátorságunk és a hangerőnk is. 

– Ki határozza meg a repertoárt?

Milyen művek szerepelnek a kórus

zenei palettáján?

– A Vass Lajos Népzenei Szö-

vetség minden esztendőben Szig-

ligeten tartja zenei táborát, mindig

egy-egy tájegységet dolgoznak fel

a szakemberek. Erre a képzésre

mindig elmegyek – meséli Bónyai

Márta. Ilyenkor új ismeretanyagot

sajátítunk el és megkapjuk a teljes

kottaanyagot is. Ezekből állítom

össze az új népdalcsokrokat. Fontos,

hogyan közvetítjük a népzenei is-

mereteket, hiszen a kultúránk része

és fontos szerepet tölt be hagyo-

mányaink megőrzésében. Előfor-

dul, hogy a közönség között ismert

zenészek vannak, így mindig pon-

tosan és magas színvonalon kell

énekelnünk. 

– A település szinte valamennyi

rendezvényén szerepel a kórus. Szá-

mon tartják, hogy hol, mikor, milyen

rendezvényeken léptek fel?

– Erre mi sem tudjuk a választ,

de valóban nincs olyan tihanyi ren-

dezvény, ahol ne énekelnénk. Nem-

csak Tihanyban, hanem a környező

településeken is rendszeresen éne-

kelünk. Felléptünk a település test-

vérvárosaiban is. Néha kiegészül az

asszonykórus, amikor szüreti ren-

dezvényeken bordalokat éneklünk,

gyakran kísér bennünket citerán

Papp Ágnes és Begyik Istvánné. 

– Mire a legbüszkébbek?

– A legbüszkébbek talán arra le-

hetünk, hogy nincs arany minősí-

tésnél gyengébb helyezésünk. Több

népzenei találkozón is részt vettünk

és ötszörös Aranypáva Nagydíjasok

vagyunk. 2008-ban különdíjként

egy CD lemez elkészítésének a le-

hetőségét is megnyertük. 

– A tizenöt évnyi fellépés, próba sok

időt vesz igénybe, vajon mit szól a

család a gyakori távolléthez? 

– Legtöbbször jelen vannak a fel-

lépéseinken és büszkék is ránk,

ezért megbocsátják nekünk a sok

kimaradást otthonról, de amikor

csak lehet, igyekszünk beszervezni

őket is. Ám nemcsak a család tá-

mogat minket, hanem a tihanyi ön-

kormányzat és a művelődési ház is

megad minden segítséget ahhoz,

hogy ilyen sok sikert érjünk el.

– Mikor és hogyan fogják megün-

nepelni ezt a szép évfordulót?

– Május 8-án lesz Tihanyban a

Ke cskeköröm ünnep és a III. Ta -

va szi Népzenei Találkozó. Minden

tihanyi népzenész művészeti cso-

port meghív több más együttest is.

Ezen a napon együtt fogunk ze-

nélni és ünnepelni is.  

SOMOGYI JUDIT

Már megjött a hangerőnk
Tizenöt éves jubileumát ün-
nepli a Tihanyi Asszonykórus.
Kezdődik a szezon, ezek a tűzről
pattant asszonyok megköszörü-
lik a torkukat és visszhangozni
fog tőlük az egész félsziget.
Művészeti vezetőjük Bónyai
Mária és az egyik alapító tag,
Dobos Lászlóné mesél arról, mi-
ként indult és meddig jutott
a kórus. A szemük csillog köz-
ben, mintha még az idő is meg-
állt volna számukra. Lehet,
hogy a közös népdaléneklés a
titka a hosszú fiatalságnak?
Nem tudni, de bárki kipróbál-
hatja, aki csatlakozik hozzájuk.

– Nehezebb volt a mallorcai megmé-

rettetés, mint egy másik világverseny? 

– Igen, mert a felnőtt mezőnyben

mindenki idősebb és tapasztaltabb

volt nálam. A versenyen két európai

vitorlázó kaphatott kvótát az olim-

piára. Ez volt eddigi életem legjobb

versenye. Az első nap után a 13.

helyen álltam, de az utolsó futa-

mokban még abba az éremfutamba

is bejutottam, ahol csak a legjobb

tíz versenyezhet és a nyolcadik he-

lyezést sikerült elérnem. 

– Számított arra, hogy a riói rész-

vétel is lehetővé válik, jobban izgult

emiatt?

– Inkább reménykedtem benne,

hogy még a saját várakozásaimat is

felül tudom múlni. Mallorcán 86

fős mezőnyben indultam. Több baj-

nok volt közöttük, és az előző olim-

pia résztvevői. Ők sokkal tapasz-

taltabbak és jobb versenyzők nálam.

Már két héttel a verseny kezdete

előtt kiutaztunk, hogy a helyszínen

gyakorolhassak. Úgy álltam a rajt-

hoz, hogy minden pont számít, és

nem szabad hibáznom, ezért akkor

már nem izgultam.

– Mennyi múlik az új edző szemé-

lyén, milyen segítséget kapott tőle?

– Ez év januárja óta dolgozunk

együtt Andreas Geritzerrel. Elhitette

velem, hogy én is ugyanolyan jó

vagyok, mint a többi felnőtt ver-

senyző. Odafigyelt arra, hogy min-

dig megfelelően összpontosítsak.

Mivel ő is járt négy olimpián, át-

érezte a helyzetet és sok hasznos

tanáccsal látott el. Nagyon tetszett

az is, hogy bevezette, edzés közben

egy rádiós sisakot viseljek, amin ke-

resztül tudunk kommunikálni, így

minden mozdulatomhoz hozzá tud

szólni. 

– Hogyan alakul a programja az

olimpiáig? Lesznek-e addig még ver-

senyei?

– Azt hiszem, életem legnehe-

zebb időszaka következik. Itthon a

Balatonon edzek, edzőtáborok is

lesznek és szeretném az olimpia

előtt megtapasztalni az ottani vi-

zeket is. Április végén a franciaor-

szági Hyeres-ben és június közepén

az angliai Wey-

mouthban indu-

lok világkupa-

versenyeken a fel-

nőttek között.

Nekem az a leg-

jobb edzés, ha kö-

zöttük lehetek,

mert ez ösztönöz

a legjobb teljesít-

ményre. 

– Mit gondol az

esélyeiről, milyen

célokkal indul Rió -

ban?

– Az olimpia

nagy kihívás lesz

számomra, mert a

hajóosztályban

nagyon fiatalnak számítok. A me-

zőny legjobbjai 28–30 évesek és

sokkal gyakorlottabbak nálam.

Fontos tapasztalatszerzés lesz ez a

megmérettetés, minden tudásomat

be fogom vetni, hogy minél jobb

teljesítményt tudjak nyújtani. Sze-

retném, ha a 37 induló közül a leg-

jobb 20 között végeznék. 

SOMOGYI JUDIT

Rióba repítik a szelek 

Egyre több sikert ér el Érdi
Mária, aki eredetileg a tokiói
olimpiai játékokra való kijutást
tűzte ki célként, de az ifjúsági kor-
osztályos világsikerek után most
a felnőtt mezőnyben is meglepe-
tést okozott. A mallorcai S.A.R.
Princesa Sofia Eurosaf regattán a
Laser Radial hajóosztályban ver-
senyző, tizennyolc éves lány, ki-
harcolta magának a 2016-os nyári
olimpián való részvételt.

Érdi Mária a Tihanyi Hajós Egylet ifjú vitorlázója a Kanári-szigeteken
rendezett nagy hagyományokkal bíró nemzetközi vitorlás seregszemlét,
az utolsó esélyt megragadva vívta ki a riói olimpián való indulási jogot.
A laser radial hajóosztályban 18 évesen ő az egyik legfiatalabb versenyző,
de már olimpiai érmesek is felfigyeltek tehetségére. Négyszeres korosz-
tályos világbajnok, tíz világversenyről jött haza éremmel.
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Gyerekkorától kezdve hobbiként

tanult nyelveket. Angolul, németül,

franciául, olaszul, spanyolul, és oro-

szul beszél, a középiskolában még

latinul is tanult. Közgazdasági

egyetemet végzett külkereskedelmi

szakon. Több mint húsz évig dol-

gozott különböző vezető beosztá-

sokban a MALÉV-nél itthon és

külföldön. Egy német utazási iroda

felkérésére az újonnan nyíló buda-

pesti képviseletüket indította el,

majd tíz évig vezette az irodát.

Az egyik legnagyobb sikerének az

ottani jó kollektíva létrehozását

tartja. 

Mindig szerette a kihívásokat,

amikor az élet alakítja a lehetősé-

geit, motiválja, ha újat lehet tanulni

– mondja. Mindig is érdekelte a di-

vat világa, ezért még egy világhírű

divatcég budapesti leányvállalatá-

nak a tulajdonosaként is kipróbálta

magát. 

– Soha nem bántam meg, hogy

belevágtam új dolgokba, még ha

esélytelennek is tűnt, mindig vala-

hogy sikerült megtalálnom a szá-

mításomat. István mindig is bizta-

tott, hogy ne csak otthonülő házi-

asszony legyek, járjam az önálló, sa-

ját utamat. Halála után, emlékét

őrizve folytattam a Tihanyi Sza -

bad téri Játékok szervezését. A ko-

rábbi közös tapasztalatok és az

együtt töltött idő segített nekem és

hitet adott, hogy bele merjek

vágni – vélekedik Bujtor Judit, majd

hozzá teszi: évről-évre megdöntik

a nézői rekordokat, ami, figyelembe

véve a balatoni programok sokaso-

dását, figyelemreméltó eredmény.

Megjelent egy törzsközönség is, a

jegyek nagy része már elővételben

elkel, ami a szabadtéri előadások

esetében ritkaság, hiszen az időjárás

kiszámíthatatlan.

A színház műsora egy egész éven

át tartó szervezés eredménye. Min-

dig segítőjével, Mészáros Zoltánnal,

férje több filmjének a gyártásveze-

tőjével alakítja ki a végleges prog-

ramot. Elvük az, hogy legyenek a

kínálatban fajsúlyos darabok, kon -

certek és gyermekprogramok. Na-

gyon gyorsan változik a világ és a

nézők igényei, erre a színháznak is

reagálni kell. 

Hitvallásaként azt tartja, hogy

csak nívós produkciókat mutassanak

be, a közönség a szórakoztató szín-

házművészet minden műfajából

kapjon ízelítőt. Évek óta a Thália

Színház, a Karinthy Színház és a

Játékszín egy-egy népszerű előadása

adja műsoruk gerincét, melyekre a

fővárosban alig lehet jegyet kapni. 

– Az idei évadban az interaktív

gyerekelőadás lesz az újdonság.

A Dumaszínház előadásában lát-

hatjuk majd Mekk Elek ezermester

meséjét a „rímhányó” Romhányi

József fergeteges szövegeivel és da-

laival fogják megidézni a televízió-

ból már jól ismert, felejthetetlen

mesesorozatot. Öt gyerekelőadás,

tizenkét  vígjáték, és több koncert

is szerepel a repertoárban. A Bala-

ton legszebb színpada Tihanyban

van, olyan környezetben, ami még

jobban emeli az előadások fényét,

még többet tud nyújtani a nézők-

nek –mondja, és örömmel meg-

jegyzi, a tihanyi nézők száma is nö-

vekedett, a sajátjuknak érzik már a

színházat.

Megvalósulatlan vágya a nézőtér

befedése. Ígéretet kapott a fejlesz-

tésre, ami reményei szerint hama-

rosan el is kezdődhet. Ez nagy elő-

relépés lenne, hiszen így lehetne

növelni a repertoárt és korábban

kezdeni a bemutató szezont.

A színházszervezés tölti ki az

életét, de ha csak teheti, bridzs asz-

talhoz ül. Egy bridzsklub tagja, ahol

hetente újabb kihívások elé állítják.

Az utazás is a szenvedélye, koráb-

ban is sokat repült, de sosem mond

nemet egy újabb útnak. Ez az érzés

hasonlít Moldova mondásához:

„Akit egyszer a vonat füstje meg-

csapott…”, én így vagyok a kero-

zinnal – vallja be nevetve Bujtor

Judit.

A beszélgetés alatt újra és újra

felidézi férje emlékét, nagy szere-

tettel és fájdalommal beszél róla.

Nagyon meghatónak tartja, hogy

van a közösségi portálon egy Bujtor

István rajongói klub. – Ez egy zárt

csoport, több mint kétezer tagból

áll. Egészen fiatalok írnak bejegy-

zéseket. Nincs olyan nap, hogy ne

kerülne fel egy fénykép, filmrészlet,

régi újságcikk. Boldoggá tesz, hogy

ennyien emlékeznek rá, ilyen sokan

szeretik őt még mindig. A szeretet

az egyetlen érzés, ami egy emléket

örökké fenn tud tartani. Szép mon-

dás, hogy az idő meggyógyítja a se-

beket, de ezzel nem értek egyet.

Megnyugvást ad a közel harminc

együtt töltött boldog év és belső

békével tölt el az emberek szeretete,

amit állandóan sugároznak István

irányába – mindez kötelez arra,

hogy méltó módon őrizzem és

emeljem mindig magasabbra az ál-

tala felállított mércét – mondja. 

SOMOGYI JUDIT

Egy elvághatatlan szállal kötődve az éghez

Bujtor Judit hét éve vette át el-
hunyt férjétől a nyári szabadtéri
színház programjának szerve-
zését. Önálló márkanévként
gondolunk rá, aki becsempészi
a tihanyiak életébe is az egész
napos vendéglátás után az esti
kikapcsolódást. Az utazási
irodától a divatcégen át a szín-
házi programszervezésig vezető
élet  útjáról, pályafutásának ka-
nyarodásairól, és terveiről kér-
deztük. 

FOTÓ: HATLACZKY BALÁZS



8. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

Járosi Lívia előadásával indult a

nap. A háromgyerekes édesanya fér-

jével biogazdaságot működtet. Mesélt

a holdnaptár és a növénytermesztés

összefüggéséről, az egészséges alap-

anyagok fontosságáról, és bebizonyí-

totta hallgatóságának, hogy ami

egészséges, az akár finom is lehet.

Az előadás után megmozgathat-

ták elgémberedett izmaikat a diá-

kok. Választhattak, hogy Marsó

Barna tanár úrral futnak a Belső-

tó partján, Péntekné Vörös Katalin

tanítónővel zenés gimnasztikán

vesznek részt, vagy labdával ügyes-

ségi feladatokat végeznek Cseh

Tibor testnevelő irányításával.

A nyolcadikosok a hagyomá-

nyoknak megfelelően fát ültetnek,

vagy örökbe fogadnak egy fát az is-

kola udvarán. Ezúttal egy cseresz-

nyefát fogadtak örökbe zenével, iro-

dalmi idézetekkel ünnepélyessé

téve az alkalmat. 

Az osztályok egy szimbolikus

ökológiai lábnyomon kimutathat-

ták, hogy mennyire zöld-szemléle-

tűek. Szempont volt a színezésnél,

hogy ki, milyen módon érkezett az

iskolába (kerékpárral, rollerrel, tö-

megközlekedéssel), mennyi nö-

vényt gondoznak az osztályterem-

ben, illetve mennyi diák érkezett az

osztályból zöld színű ruházatban a

program tiszteletére.  

A felnőttek is lehetőséget kaptak

a mozgásra: a fenntartó bencés

apátság és az iskola dolgozói kö-

zött – immár negyedik alkalom-

mal – megrendezett futballmérkő-

zést az iskola csapata nyerte meg.

A kupa így az iskolában maradha-

tott, hiszen tavaly is ők diadalmas-

kodtak. 

A tartalmas, mozgalmas napot

Takácsné Csóka Gabriella tanítónő

szervezte, a kivitelezésben segítsé-

gére volt dr. Nagyné Járvás Katalin

tanárnő.

DR. NAGYNÉ JÁRVÁS KATALIN

IGAZGATÓ HELYETTES

A Tihanyi Bencés Iskolában a
Föld napja a környezet-, és az
egészségtudatosság jegyében
telt. Előadások a zöld szemlélet
jegyében, faültetés, illetve fut-
ballmérkőzés szerepelt a prog-
ramok között.

Ökológiai lábnyom az iskolában

Az Intézeti Napok során elhang-

zott 34 előadáson a limnológia (tó-

tan), hidrobiológia és neurobiológia

szakterületek művelői számoltak be

kutatómunkájukról, elért eredmé-

nyeikről, a munkájuk során szerzett

ismereteikről, illetve az elkövetkező

évek terveiről.

Az elmúlt két évben, amíg az In-

tézeti Napok rendezvénye szüne-

telt, a tudomány és a társadalom is

jelentős előrehaladást mutatott, így

a felmerülő szakmai, környezetvé-

delmi és társadalmi változások kö-

zepette a környezetünk limnológiai

és hidrobiológiai vizsgálata sok új

kihívást hozott magával. Az elő-

adásokból kitűnt, sokan úgy vélik,

hogy kizárólagosan a tudomány fel-

adata ezeknek a kihívásoknak az

értelmezése és a megfelelő válaszok

megkeresése. 

A Limnológiai Intézet első

számú kutatási tárgya a Balaton,

így elsősorban a tó limnológiájá-

val, ökológiájával kapcsolatos vizs-

gálatokról hallhattunk beszámo-

lókat. Az elhangzottak rámutattak

a Balaton algaközösségeinek vál-

tozékonyságára és sérülékenysé-

gére, a tó tápanyagforgalmi hely-

zetére és annak hatására az algák,

makrogerinctelenek és nádasok

ökológiai állapotára. Elhangzottak

előadások a Balaton befolyóinak

humán eredetű szteroid terhelé-

séről, veszélyeztetett Magyaror-

szági fajok természetvédelmi ge-

netikájáról valamint a neonikoti-

noidok (Magyarországon nép-

szerű rovarölő szerek hatóanyaga)

környezeti hatásairól is. 

A hallgatóság ízelítőt kapott a

Limnológiai Intézetben folyó mun-

káról, ami a molekuláris biológiától

a műholdas távérzékelésig széles

spektrumban vizsgálta a Pannon

Georégió vizes élőhelyeit. Ezek az

ismeretek helyi, illetve országos

szinten egyaránt használható útba-

igazítást adhatnak a döntéshozók

számára a tavak természetvédelmi

és környezetvédelmi kezeléséhez.

Az intézet munkatársai tudatában

vannak, hogy ismereteink korlátai,

illetve a vízi ökoszisztémák össze-

tettsége miatt a limnológia és a hid-

robiológia által javasolható megol-

dások között nincs egyetlen üdvö-

zítő megoldás, vagyis egyidejűleg

különféle válaszok léteznek a prob-

lémák kezelésére. Azonban véle-

ményünk szerint az intézet szakmai

tapasztalata megfelelő garancia le-

het arra, hogy a létező legjobb meg-

oldást ajánlja a problémák megol-

dására. 

Az alapkőletételének 90. évében

a Limnológia Intézet egy iránymu-

tató szellemi műhelyhez illő

sze repvállalással kíván jelen lenni a

magyar tudományos, szakmai és

társadalmi köztudatban. Teszi

ezt annak tudatában, hogy a

2014–2020 közötti uniós költség-

vetési időszak számottevő innová-

ciós forrás biztosít az európai uniós

tagországok rendelkezésére, ami a

kelet-európai régió tudományos

világának soha vissza nem térő

lehe tőséget is jelent. Ezeket a le-

hetőségeket kihasználva, illetve erős

társadalmi támogatással az Limno-

lógiai Intézet egy limnológiai inno -

vációs hálózat létrehozásán dolgo-

zik, amely az elkövetkező kilencven

évben is fontos szereplője lesz a

magyar és európai tudományos

életnek.

TÓTH VIKTOR

LIMNOLÓGIAI INTÉZET TUDO-

MÁNYOS FŐMUNKATÁRSA

Két év szünet után, az Ökoló-
giai Kutatóközponti integráció
óta először gyűltek össze a Ba-
latoni Limnológiai Intézet
munkatársai, hogy értékeljék az
elmúlt, 2015-ös év szakmai tel-
jesítményét. A rendezvénysoro-
zat célja az volt, hogy az előadá-
sok révén a különböző szakte-
rületen dolgozó kollégák köze-
lebbről megismerjék egymás
munkáját, ami elősegítheti a
szakterületek együttműködését
és a Limnológiai Intézet szak-
mai potenciáljának jobb kiak-
názását. 

Iránymutató szellemi műhely 

A delegációt Jasper Tsang Yok-

Sing, Hongkong Különleges Köz-

igazgatási Terület Törvényhozási

Tanácsának elnöke vezette, tagja

volt Kenneth Chen Wei-on úr, a

Hongkongi Törvényhozási Tanács

főtitkára, Doris Lo Wai-yan asszony,

a Hongkongi Törvényhozási Ta-

nács főtanácsadója és Betty Ho asz-

szony, Hongkongi Gazdasági és

Kereskedelmi Iroda igazgatója. 

Tósoki Imre polgármester a talál-

kozón beszámolt az előző években

lezajlott tihanyi fejlesztésekről. Ki-

emelte a Tihanyi Legenda Projekt

beruházásait, melynek köszönhe-

tően 2014-ben a település nyerte

az Európai Falumegújítási Díj Pá-

lyázatot, Tósoki Imre pedig az év

vidékfejlesztője lett. A Magyar In-

gatlanfejlesztési Nívódíj pályázat

közterület kategóriájában a Tihanyi

Legenda projekt első helyezést ért

el, valamint a Magyar Urbanisztikai

Társaság különdíját is megnyerte –

folytatta a polgármester, aki hang-

súlyozta: a fejlesztéseknek köszön-

hetően jelentősen nőtt a Tihanyban

töltött vendégéjszakák száma, egyre

többen érkeznek a nyári szezonban

a faluba, amely nagyban hozzájárul

a helyi lakosok, vállalkozások élet-

színvonalának növekedéséhez. 

A delegáció tagjainak nagyon

tetszett a település, szívesen hall-

gatták a múltról szóló beszámoló-

kat, és természetesen a jövőbeli

fejlesztési lehetőségekről is érdek-

lődtek. A hivatalos megbeszélést

követően a polgármester díszebé-

den látta vendégül a magas rangú

hongkongi vendégeket. 

R.É.

Ismét külföldi delegáció tett hi-
vatalos látogatást a településen.
A Hongkongból érkezett ven-
dégeket Tósoki Imre polgármes-
ter fogadta.

Vendégek Hongkongból
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A XVIII. század elején Tihany

mozgalmas események színhelye

volt, anélkül, hogy területén hadi

cselekmények lettek volna. Kezdő-

dött azzal, hogy 1701-ben az ural-

kodó, I. Lipót – korábban hadi cé-

lokra adott összegért cserébe – a ti-

hanyi apátságot az altenburgi ben-

céseknek adományozta. Ez a sze -

ren csétlen állapot végig fennállt a

sza badságharc alatt, s csak 1716-ban

került vissza Tihany magyar kézbe,

miután Pannonhalma húszezer raj-

nai forintért átvette azt az osztrák

bencésektől. 

A félszigetet ekkor mintegy

60 család lakta, akik földművelés-

ből, állattartásból, halászatból éltek.

Velük kötött szerződést a kötelező

földesúri szolgáltatásokról 1703 ta-

vaszán a tihanyi apátúr, Reyser

Ámánd. A szabadságharc kitörésé-

nek hírére hamar vége szakadt az

amúgy is törékeny békességnek az

apát és a lakosok között, akik még

emlékeztek azokra az időkre, ami-

kor a végvári csetepaték miatt

szinte minden úrbéri szolgáltatás

alól kibújhattak. A lakosok nem-

csak ellentmondtak az apátnak, régi

jogaikra hivatkozva, de még a feje-

delemnél is bepanaszolták földes -

urukat. A panaszaikkal, amely több

fórumot bejárt, sokan foglalkoztak

az évek során. Esterházy Antal,

Csáky István, Bottyán János,

Bercsényi Miklós, végül maga

I. Rákóczi Ferenc próbált igazságot

szolgáltatni a vitázó feleknek. 

A fejedelem kezdetben elismerte

az apát jogát a tizedszedésre, ké-

sőbb azonban a hadi szolgálatban

lévőket a háború tartama alatt ez

alól felmentette. Rákóczinak gyak-

ran kellett a katonai szempontokra

tekintettel engedményeket tennie,

s ezt sokan kihasználták. Így a ti-

hanyiak is, akik magukat kedvez-

ményezettnek tekintették, s úgy

vélték, hogy mentesek az úrbéri

szolgálatok alól.

Azonban Reyser apát sem hagyta

annyiban, s egy hosszú, részletes le-

vélben tájékoztatta Rákóczit a hely-

zetről. Ebben elkeseredett hangon

tett panaszt a jobbágyaira, azokat

rablónak, templomfosztogatónak,

gyilkosoknak írta le, s kérte a feje-

delmet, hogy példásan büntesse

meg őket. 

Több éves huzavona után végül

1708-ban létre is jött a kívánt

egyesség a kötelező földesúri szol-

gáltatásokról, s ezzel évtizedekre

biztosították a békésebb életet a fél-

szigeten.

HÉJJAS PÁL

Tihany a Rákóczi-szabadságharc idején

„A festészetben csak akkor jön el a

rombolás ideje, ha már létrehoztunk

valamit. Ti olyan falakat akartok le-

bontani, amelyek még nincsenek. Ah-

hoz, hogy leomoljanak, előbb fel kell

húznotok őket.”

Ezzel a néhány szóval kezdi

minden évben a tanítást Matteo

Massagrande a Kalocsától néhány

kilométerre fekvő hajósi művész-

telepen, ahová évtizedek óta azért

járnak a világ számos pontjáról a

fiatal és idősebb festők, hogy né-

hány héten át a Maestro egyedü-

lálló módszerei alapján fejlesszék

tudásukat. 

Matteo Massagrande Padovában

született, és azóta is ebben a város-

ban él, bár több mint két évtizede

a nyarakat a Kalocsa közelében

fekvő Hajóson tölti, ahonnan fele-

sége származik. Munkáiban így az

itáliai művészet évszázados tradí-

ciója összekapcsolódik a magyar táj,

a magyar emberek szeretetével. 

Gyermekkorától tudatosan ké-

szült a festői pályára, szabadide-

jében – sőt, néha iskola helyett

is – inkább múzeumokba, képtá-

rakba járt vagy hosszasan nézte a

templomokban évszázadok alatt

felhalmozódott ezernyi mester-

művet. 

Munkáival arra törekszik, hogy

megakadályozza a múlt megsem-

misülését, de nem dokumentál,

hanem újra felfedezi a letűnt ko-

rok épületeiben, mindennapi esz-

közeiben rejlő szépséget, harmó-

niát. Képeinek titokzatos világa

gyermekkori élményekből, művé-

szettörténeti előképekből és vélet-

lenül szerzett tapasztalatokból

táplálkozik.

Az utóbbi években festészeté-

nek – így a mostani, július 17-ig

látogatható kiállításnak is – a

külön féle enteriőrök, belső udva-

rok és tájképek kombinálásával

alakított kompozíciók a legfonto-

sabb témái. 

mt

Szabadság és fény olasz szemmel

Matteo Massagrande a kortárs
olasz festészet realista, filozofi-
kus vonulatának nemzetközi
szinten is kiemelkedő alkotója.
Letűnt korok emlékét idéző
épületbelsői és sajátos fényke-
zelése kapcsolatot teremt múlt
és jelen között. Legújabb képei
május 1-jétől július középéig te-
kinthetők meg a KOGART Ki-
állítások Tihanyban.   
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Hosszú idő után idén először for-

dult elő, hogy többen jelentkeztek

a Tihanyi Bencés Iskola jövőre in-

duló első osztályába, mint ahány

hely van.

A 2016/17-es tanév első osztály-

ában 8 tihanyi tanuló lesz. Nép-

szerű az iskola a Balaton-felvidé-

ken is, lesz diák Pécselyről, Vá-

szolyról, Dörgicséről, a környező

településekről, de Barnagról vala-

mint Óbuda várról is. Új település-

sel bővült az iskola beiskolázási

körzete: Nagyvázsonyból is van be-

iratkozó.

A jelentkezők nagy létszáma mi-

att az iskola vezetésének válogatnia

kellett. A leendő tanítónővel egyez-

tetve döntöttek arról, hogy ki ke-

rülhet be a 25 fős első osztályba.

A hatályos jogszabályok szerint

azoknak is be kell iratkozniuk vala-

melyik iskolába, akik – bár tanköte-

lesek – valamilyen oknál fogva ma-

radnak még egy évet az óvodában.

Tíz ilyen nagycsoportost írattak be

a tihanyi iskolába, ami reményre ad

okot: valószínűleg jövőre sem

lesznek beiskolázási problémák.

Ez a szép eredmény igazi csapat-

munka. Köszönet érte az iskola pe-

dagógusainak és technikai dolgo-

zóinak a lelkiismeretes és magas

színvonalú szakmai munkájukért.

Köszönet jár a fenntartó Tihanyi

Bencés Apátságnak a nyugodt kö-

rülményekért, illetve az önkormány-

zatnak az épület karbantartásáért és

az iskolabusz biztosításáért.

RADÓ LÁSZLÓ IGAZGATÓ

Népszerű a tihanyi iskola Májusi programok

Május 1.–Július 17.
Matteo Massagrande kiállítása (Kogart Galéria)

Május 1. vasárnap
Geobotanikai túra a vulkánok és tüzes borok félszigetén
(Levendula Ház)
Találkozó: 9:00, Tihany, Hajóállomás

Május 7–8. szombat–vasárnap
Kecskeköröm Ünnep és III. Tavaszi Népdalos Találkozó
(Belső-tó partja, Mádl Ferenc tér)

Május 14–15. szombat–vasárnap
Tihanyi Pünkösdi Pálinka Piknik (Akasztó dombi parkoló)

Május 14. szombat
Májusi szöszmötölés a denevérek éve jegyében (Levendula Ház)

Május 14. szombat 10.00–14.00
Emlékhelyek Napja – apátsági élménytúra a Porta Pacis Látogató-
központból. Csak ezen a napon barokk orgonamuzsika. 

Május 18. szerda, 18.00
Olvasólámpa – olvasókör (Könyvtár)

Május 21.
Európai Geoparkok Hete – Vetítés a világ UNESCO Geoparkjairól
és geofoglalkozás (Levendula Ház)

Május 14. (szombat) Akasztó‐domb
11.00 Pünkösdi ébresztő 
14.00 Kézműves bütykölde gyerekeknek 
15.00 Buborékvarázs show és játszóház
16.00 Tihanyi Hegyenjárók Táncegyüttes műsora
17.30 A színpadon Bányoczky Nóra és Szelle Szilárd
18.00 Sztárvendég: Kis Grofó
18.40 Közös koccintás
20.00–23.00 Dj. Aaron Wise nosztalgiadiscoja

Május 15. (vasárnap)
A 10 órás mise után a Tihany Gyermek Táncegyüttes
pünkösdölése az Apátság előtt és a Mádl Ferenc téren

Akasztó domb
14.00 Dallamvilág Musical Csoport
14.30 Country Linedance Family (Felsőörs) műsora
15.30 Pünkösdi király választás a Szélkakas Kompánia
vezetésével
17.00 Színpadon az Irigy Hónaljmirigy
18.30 LGT Emlékzenekar koncertje 
20.30–23.00 Búgócsiga‐buli

Kísérő programok:
Május 14–15., Legendás Ház, Batthyány u. 
Jöjjön el a tihanyi Legendás Házba és kóstolja
meg a 2015‐ös év legjobb pálinkáját az
1 Csepp Pálinkaháztól! Személyesen
találkozhat a cseppmesterekkel, akik
társaságában további díjnyertes
alkotásokat ízlelhet meg.

Május 16. (hétfő) Tihanyi Tájházak
(Pisky sétány)

10.00 Csizmazia Csönge mesekuckója
Népi játszóház, Tihanyi Echo Citerabanda

Támogatók: Tihany Község Önkormányzat,
Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft.,
OTP Bank, Uniqa, Neckermann,
Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat

Tihanyi Pünkösdi Pálinka Piknik
Május 14–15. Akasztó‐domb

Május 7. szombat – Belső‐tó partja
9.00–10.00 Nevezés és helyfoglalás a Magyaros ízek pörköltfőző versenyre

10.00 Fülöp Ferenc labdarúgó emléktorna az Általános Iskola focipályáján

Rövid túra az Aranyházhoz a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
szakemberé nek vezetésével

11.00 • Népi játszópark
• Tündérképző és boszorkány nevelde (sátor és játszóház)
• Udvari bolond képző (sátor és játszóház)
• Aranymosás
• Ismét kapható lesz a mondából ismert eredeti „Tihanyi Kecskeköröm”
• Kovácsbemutató
• Májusfa állítás, májusfa mászás

14.00 Parasztbiblia – hunczut történetek felnőtteknek a Szélkakas
Kompánia előadásában

15.00 A főzőverseny eredményhirdetése
15.30 Visszhang próba kisvonattal
16.00 Táncház Csizmazia Kenézzel
17.00–19.00 Hőlégballonos függeszkedés
(Ez program csak megfelelő időjárási körülmények estetén lesz megtartva!!)
Napközben Polgár Csaba zenél 

Május 8.  vasárnap
III. Tavaszi Népzenei Találkozó
Mádl Ferenc tér (rossz idő esetén Németh László Művelődési Ház)

15.00 óra Tavaszi Népzenei Találkozó (népdal, citera, tekerőlant, furulya)
Táncház

Támogatók: 
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