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Elegáns farsangi mulatságot szervez a tihanyi általános iskola alapítványa és szülői szervezete
a község lakói, a Tihanyi Bencés Iskola munkatársai, diákjainak szülei és öregdiákjai számára,
amelyre szeretettel és barátsággal várják az érdeklődőket az erre az alkalomra átalakított,
feldíszített Tihanyi Bencés Iskolába 2018. január 27-én!

Kedvcsinálóként eláruljuk a vacsora menüsorát: szalonnába göngyölt sertés szűzérme jázminrizzsel és friss lecsóval;

mézes kacsacomb vörösboros párolt káposztával és hagymás tört burgonyával; vaslapon sült fokhagymás sertéstarja

fűszeres parázsburgonyával,; currys csirkemell-csíkok jázminrizzsel és színespaprika-varázslattal,; ratatouille jázminrizzsel.

Desszertként gyümölcsös pezsgőkrémet, málnás rozmaringszeletet, tihanyi levendulás vulkánt fogyaszthatnak a vendégek.

Éjfélkor magyaros vegyes ízelítőt házi sajtokkal és zöldsalátát tálalnak. A kor látlan italfogyasztás kínálata: a welcome drink

(apátsági András király keserű és Anasztázia királyné keserűlikőr, száraz és édes pezsgő), ásványvizek, üdítők,

TICHON kézműves világos sör, tihanyi és a pannonhalmi apátsági borok.

A bálon fellépnek az iskola diákjai, továbbá Szelle Szilárd és Scheer Lívia öregdiákok.

A hajnalig tartó tánczenét a Búgócsiga Zenekar szolgáltatja.

A meghívó ára 8000 forint, ami a bál tényleges költsége. A belépő tartalmazza a welcome drinket, a korlátlan ételfogyasztást: a többfogásos

meleg vacsorát, a desszertet, az éjféli tálalást, a korlátlan italfogyasztást és a zeneszolgáltatást. A támogatói jegy ára 16000 forint, amelynek

bevételéből az iskola diák jait támogatja az alapítvány. A belépőket Somogyi Juditnál lehet megvásárolni, a Tihanyi Bencés Iskola portáján.

A szervezők szívesen fogadnak értékes tombolafelajánlásokat (legalább 10000 forint értékben), amelyet szintén a portán lehet leadni.

Köszönet a nagylelkű segítségekért!

Ragyogó élményt ajándékozhat szeretteinek, ha báli belépővel lepi meg őket karácsonyra!

Tihanyi Bencés Bál

A karácsony legnagyobb cso-
dája a béke és a szeretet beköltö-
zése az emberek szívébe. 

Ezt a békét azonban az emberek

képesek újra és újra – tekintet nél-

kül az ünnepre – szétzúzni, har-

colni, háborúzni. Ugyanezen em-

berek azonban arra is képesek, hogy

még a harctéren, dörgő ágyútűz kö-

zepette is megteremtsék a békét. 

Ez történt százhárom évvel ez-

előtt, amikor az első világháború

első karácsonyán, a nyugati fronton

harcoló német, francia és brit ka-

tonák – a katonai vezetők akarata

ellenére – nem hivatalos fegyver-

szünetet kötöttek. A történészek

feljegyezték, hogy a német katonák

gyertyát gyújtottak, majd karácso-

nyi dalokat énekeltek. A franciák

és a britek csatlakoztak hozzájuk.

Hajnalban, kicsit félősen, de meg-

indultak egymás felé a lövészárkok-

ból, és megajándékozták egymást

egy kis édességgel, kenyérrel, szi-

varral vagy – ha nem volt más –

gombokkal. Sőt, a francia-belga ha-

táron a „Csendes éj” után, valaki

bedobott egy labdát a lövészárkok

közé, és a németek a britekkel le-

játszottak egy focimeccset. Bár a

barátkozást a hadvezetés nem nézte

jó szemmel, hasonló esetek máskor

is megtörténtek.

Például a második világháború-

ban, amikor a németek észak-afrikai

veresége után több ezer német ha-

difoglyot szállítottak Mississippibe,

egy hadifogolytáborba. Az egyik

szállítmány pont karácsony estéjén

vesztegelt, akkor már egy egész

napja, egy vidéki állomáson. A vas-

úttársaság ugyanis rangsorolta a vo-

natokat: először a frontra induló ka-

tonákat, az utánpótlást szállító sze-

relvényeket, majd a hazatérő kato-

nákat, a civileket, és csak legvégül a

hadifoglyokat szállító vonatokat en-

gedték át. Az állomáson sokan vár-

ták a frontról hazatérő családtagjai -

kat. A várakozók forró kakaót és

szendvicseket készítettek a katonák -

nak. Egy kisfiú és a húga – látván

a foglyok éhezését - kabátjuk alatt

kicsempészett néhány szendvicset,

és – saját bögréjükkel együtt – be-

adták a németeknek. Köszönetként

a vagonokból felhangzott a „Stille

Nacht”. Az üzenetet megértették

az amerikai katonák is, akik – saját

nyelvükön – a németekkel együtt

énekeltek. Legyőzöttek és frontra

indulók, foglyok és szabadok egy

órára egyformák lettek: emberek. 

Ez maga a csoda, amely minden

évben, újra és újra megismétli ön-

magát. Ez a karácsony ereje. A fa

alatt, a meggyújtott gyertyák előtt

állva engedjük ismét megtörténni

velünk is. Felejtsük el mindazt, ami

a hétköznapokon elválaszt minket.

Szegény és gazdag, öreg és fiatal

mind egy család tagjai, mindany-

nyian egy haza gyermekei vagyunk.

És mindannyian ugyanazt akarjuk:

a békés, boldog életet. 

Áldott és boldog karácsonyt kívánok

minden tihanyinak!

TÓSOKI IMRE

POLGÁRMESTER

Csendes éj
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Annak ellenére, hogy egyre na-

gyobb levendula ültetvények vannak

a településen, hiszen a Nemzeti Park

mellett néhány helyi vállalkozó és

most már az Apátság is foglalkozik

a növény termesztésével, illetve a le-

vendula egyre markánsabb védje-

gyévé válik a falunak – még mindig

nincs levédve a tihanyi levendula.

Most eljött az ideje, hogy változtas-

son ezen az önkormányzat.

– A levendula lepárló megvaló-

sítását nagyon fontosnak tartom.

Egyrészt egy új helyi terméket ál-

lítunk elő, amelyet oltalom alá he-

lyezünk majd, ezzel védve a minő-

ségét, ami fontos a hírnév fenntar-

tásához, másrészt egy újabb turisz-

tikai attrakcióval bővül Tihany. Ab-

ban bízom, hogy a tihanyi leven-

dulaolaj nagy lökést ad a helyi la-

kosoknak, hiszen hátha kedvet kap-

nak mások is és a parlagon heverő

szántókon levendula ültetvényt

hoznak létre. De az olaj többféle

helyi terméknek is lehet az alapvető

összetevője, a kozmetikai szerektől

kezdve a gasztronómiai készítmé-

nyekig – válaszolta kérdésünkre

Tósoki Imre polgármester.

A képviselő-testület döntött ar-

ról, hogy közös vállalkozást hoz

létre, a Tihanyi Levendulaolaj Kft-

ét, annak érdekében, hogy hosszú

tervezés után elindulhasson a helyi

levendula feldolgozása.  A tihanyi

levendulaolajat előállító manufak-

túrát a Konzulinveszt Zrt. működ-

teti majd, míg az ehhez szükséges

ingatlant az önkormányzat bizto-

sítja, – húsz évre adta át annak bér-

leti jogát. 

A lepárló a tihanyi levendula fel-

dolgozása mellett a turisták foga-

dására is alkalmas lesz. A tervek sze-

rint a levendula feldolgozás folya-

matát egy film mutatja be, de akár

a lepárló berendezés működését is

figyelemmel lehet majd kísérni.

– Örülök, hogy dr. Tóth József

cége lesz a lepárló tulajdonosa, hi-

szen egy olyan elhivatott emberről

van szó, aki eddig is sokat segített

a település fejlesztésében. Negyed

hektáron maga is termel itt helyben

levendulát, és a szándékai ugyan-

azok: eredetvédett olaj előállítása –

tette hozzá a polgármester.

A lepárló a Belső-tó közelében,

a Levendula Látogatóközpont mel-

lett álló régi pékség épületébe kerül.

A jelenleg elhanyagol állapotú, ki-

használatlan épület földszintjén kap

helyet a levendula lepárló illetve

a bemutatóterem, a tetőtérbe köl-

tözik majd a könyvtár, a művelődési

ház igazgatósága, a TDM iroda, il-

letve a Tihany-félsziget Fejlesztési

Kft.  A rossz állapotú épületet ösz-

szesen 280 millió forintból újítják

fel, a tervek szerint részben ener-

getikai pályázati pénzből, részben

magánberuházásban. 

A levendula lepárló kialakítása

150 millió forintba kerül, ebből

magára a lepárló készülékre 50 mil-

lió forintot költenek. Több mint

százmillió forintból valósul majd

meg a ház teljes felújítása, az épület

új hőszigetelést kap, kicserélik a

nyílászárókat, kialakítják az új fűtés

rendszert, a belső helyiségeket pe-

dig az új funkciónak megfelelően

átalakítják. 

A beruházást várhatóan január-

ban kezdik el, a tervek szerint jövő

év szeptemberére el is készül.

mt

Levendula lepárló manufaktúra
létesül a Belső-tó közelében
álló, egykori pékség épületének
földszintjén. A régóta dédelge-
tett beruházás célja kettős: helyi
levendulaolaj készítése illetve
az új tihanyi termék oltalom alá
helyezése. 

Védett lesz a tihanyi levendula

Idén 11 csapat nevezett a ver-

senybe. A hideg és szeles idő elle-

nére is szép számban jöttek a csa-

patokkal szurkolók. A hat fős zsűri,

élükön Salánki Sándorral, a Tihanyi

Borrend elnök nagymesterével, iga-

zán elégedett volt a versenybe ne-

vezett borokkal. Elsősorban a fél-

szigetre jellemzően vörösborokból

készült nevezések érkeztek. Az ér-

tékelésnél többször hangsúlyozták:

nagyon fontos az alapbor minősége

is, hogy milyen fűszerek és gyü-

mölcsök kerülnek a nedűbe, vala-

mint lényeges, hogy a fűszerek íze

ne nyomja el az alapbor ízét. 

A zsűri végül négy bort emelt ki.

Első helyezett a Bermuda négyszög

nevű csapat lett, második a Tihanyi

Asszonykórus, harmadik pedig a

Sanyi csapata. Különdíjat érdemelt

ki a Garda Team forralt bora.

Míg a felnőttek a finomabbnál

finomabb itókákat kóstolták, a gye-

rekek sem unatkoztak. A művelő-

dési ház tetőtérében kézműves fog-

lalkozás, mézeskalács díszítés,

a színházteremben pedig a Mikulás

várta őket, hogy minél szebb emlék

maradjon mindenki számára ez az

adventi szombat délután.

RÓZSA ÉVA

Nyolcadik alkalommal gyűltek
össze-főként tihanyi csapatok-
december 9-én, hogy megmutas-
sák: melyikük forralt bora a leg-
finomabb. A rendezvény minden
évben egy igazi, jó hangulatú ka-
rácsonyváró esemény, melyre so-
kan kíváncsiak.  

Adventi illatok a Főtéren

Tihany költségvetése stabil, ta-

valyhoz képest nőttek az adóbevé-

telek, a parkolásból származó be-

vétel jelentősen, 16 millió forinttal

emelkedett, de a vendégéjszakák

után fizetett adó mértéke is gyara-

podott. Tihany fejlődik, a település

gazdálkodása stabil.

– Folyamatos a fejlődés, évek óta

sikerül az előző évet túlszárnyal-

nunk. A tavalyi adatok ráadásul lé-

nyegesen meghaladták az előző éve-

két, de idén ezt is sikerült túlszár-

nyalnunk. Idén összesen 108 millió

forint bevételt hozott a parkolás, a

tavalyi 92 millióval szemben. Az

idegenforgalmi adókból 65 millió

forint bevételhez jutottunk a no-

vember végén zárt adatok alapján.

Az iparűzési adó bevételünk több

mint tíz millió forinttal több. Még

mindig évről-évre nő a település lá-

togatottsága, a nagy rendezvényeink

lassan kinövik a lehetőségeinket. Az

Entente Florale Europe nemzet-

közi versenyen elért fődíjunk nem-

csak presztízs értékkel bír, a verseny

révén a település parkjait és közte-

rületeit is újra gondoltuk – sorolta

az eredményeket Tósoki Imre, pol-

gármester a közmeghallgatáson.

Az évértékelésen elhangzott:

a meg növekedett látogatószám il-

letve a két nagy rendezvény a Le-

vendula Fesztivál és a Gardália

népszerűsége újra rávilágított egy

régi problémára, meg kell oldani a

falu közlekedési nehézségeit. Ki kell

dolgozni egy közlekedés-fejlesztési

stratégiát, megoldást kell találni a

parkolási gondokra, lehetőleg már

jövőre. 

Tósoki Imre kitért a várható fej-

lesztésekre is. Az önkormányzat eb-

ben az évben több pályázatot bea-

dott, amelyek közül néhány már

nyert is. A megnyert pályázatok ré-

vén látványos, nagy beruházások

kezdődhetnek el jövőre: 180 millió

forintot kap a település közleke-

désfejlesztésre, várhatóan március-

ban elindul a sportcsarnok építése,

amely a tervek szerint novemberre

be is fejeződik. Szeptemberben pe-

dig elindulhat az utóbbi évek egyik

legjelentősebb turisztikai fejlesztése.

Megújul az egykori apátsági mag-

tár, amely turisztikai fogadótér lesz,

a Visszhang- domb, díszburkolatot

kap a Porta Pacis és az egykori pék-

ség épületében kialakítják a civilek

házát. 

mt

Jelentősen nőtt idén a település
bevétele, tovább emelkedett a
vendégéjszakák száma, az emb-
lematikus nagy rendezvények is
rekordszámú látogatót vonzot-
tak. A nemzetközi virágosítási
verseny arany minősítését hozta
el Tihany, amely jövőre újabb,
a falu életében meghatározó fej-
lesztések elé néz – hangzott el
a közmeghallgatáson.  

Látványos beruházások előtt 

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT



4. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

– Mikor alakult a klub, mi volt a

célja, kik voltak az alapítói, milyen

programokat szerveztek?

– A klub megalakulása idején na-

gyon keveset tudtunk a rákbeteg-

ségről. Engem is érintett ez a kór,

ezért a kezelések során meg is -

merked tem a Rákbetegek Országos

Szövetségének munkájával, az ő ké-

résükre indítottam el a klubot. Mi-

vel a faluban többen is érintettek

voltak, így sokan csatlakoztak hoz-

zám. 1992. február 11-én volt az

első összejövetelünk, akkor 35 volt

a taglétszámunk. Sok segítséget

kaptam az induláshoz a védőnőktől

és a polgármesteri hivataltól. A fog-

lalkozásainkra, amit havonta tar-

tottunk, különböző előadókat hív-

tunk, járt nálunk orvos, dietetikus,

pszichológus, gyógytornász. Egész-

ségmegőrző napot tartottunk, még

divatbemutatót is szerveztünk.

A rendezvényeink nyilvánosak vol-

tak, bárki részt vehetett rajta – me-

séli Fülöp Zoltánné.

– Miként változott az évek során

a tevékenységük?

–Az előadásokon túl, kialakult

bennünk az igény, hogy több időt

töltsünk el együtt, ezért közösen

tornáztunk, kirándultunk, színházba

jártunk, együtt ünnepeltük a kará-

csonyt, farsangkor be is öltöztünk.

Idővel a művelődési házba költöz-

tünk, amelynek a tetőterében meg-

felelő helyre találtunk. A helyiséget

az önkormányzat térítés nélkül bo-

csátotta a rendelkezésünkre, az elő-

adók ingyen vállalták a programok

megtartását. Idővel tagdíjat szed-

tünk, 2001-ben a Rákbetegek Or-

szágos Szervezetétől is kaptunk tá-

mogatást. Különböző tornaszereket

vásároltunk belőle, a szűrések esz-

közigényére is költöttünk, a tagtárs-

aknak karácsonyra naptárt készítet-

tünk, amelyen a klub rendezvényein

készült fotók voltak láthatóak.

– Merre jártak a világban közösen

a klubtagok?

–Több napos kirándulásokat szer-

veztünk Ausztriába, Horvátor-

szágba, Lengyelországba, Erdélybe.

Az itthoni kirándulások számát nem

tudnám felsorolni, mert olyan sok

helyen jártunk. Más önszerveződő

rákbeteg csoporttal is megismerked-

tünk, tartottuk velük a kapcsolatot,

cserelátogatásokat szerveztünk.

– 2012-ben a klub aktív tagja,

Apró Zoltánné vette át a társaság

veze tését. Milyen változások történtek

a klub életében a vezetőváltás után?

– Természetesen a korábbi ha-

gyományokat követtük. Mivel más,

hozzánk hasonló jellegű egyesület-

nek is tagja voltam, így a személyes

ismeretségem által szorosabb kap-

csolatot alakítottunk ki további klu-

bokkal – válaszolja már Apró

Zoltánné. A pápai egyesület veze-

tőjétől láttam, mennyivel nyitottab-

bak a közösségi élmények felé. Ezt

eltanulva, kapcsolódtunk be jobban

mi is a településünk életébe. Nem-

csak egészségnapot, kirándulásokat

tartottunk, hanem a tihanyi prog-

ramokon is aktívan közreműkö-

dünk. A művelődési ház által szer-

vezett rendezvényeken kivétel nél-

kül ott vagyunk, néha főzünk, más-

kor kézimunkákat állítunk ki.

A szabadtéri színpadnál lévő új, tá-

gas klubházban – amelyet a tihanyi

önkormányzat bocsájtott rendelke-

zésünkre – már hetente több alka-

lommal is találkozunk, változatos

programokat szervezünk magunk-

nak. Megadott napon tornázunk,

másikon összejövetelt tartunk, ami-

kor beszélgetünk, játszunk. To-

vábbra is folytatjuk a szűrővizsgá-

latokat, életmód tanácsadást, de ha

hívnak, akkor fát ültetetünk, disz-

nóvágáson segítenünk. Idén először

beneveztünk a forralt bor főzőver-

senybe is. Több klubbal állunk kap-

csolatban, és egymás településének

életében is bemutatkozunk. A rák-

szervezet ellenőrző bizottságának

is a tagja vagyok, ez még nagyobb

kitekintést nyújt mások munkájára,

például így volt látható Tihanyban

is a hARCosok című fotókiállítás,

ahol a fotómodellek mindannyian

a rákbetegség túlélői közül kerültek

ki. 

– Időközben átalakult a tagság?

– A falun belül még mindig

nyugdíjas klubként tekintenek ránk.

Manapság is sokan magukba zár-

kóznak a rákbetegek közül, nekik

a saját példánk alapján hitelesen tu-

dunk segíteni. Érintetteknek hívjuk

azokat, akiket személyesen, vagy

közeli hozzátartozóként érint a be-

tegség. Bővül a tagságunk, pártoló

tagjaink nem estek át műtéten,

mégis nagyon jól érzik magukat

közöttünk. Jelenleg negyvenkilenc

tagunk van. A klubunk nyitott,

várja az új tagokat is, hiszen azt hi-

szem, elmondhatjuk magunkról, mi

egy igazi közösség vagyunk, akik

közé jó tartozni. 

– Kapnak-e támogatást, részt tud-

nak-e venni pályázatokon?

– A Rákbetegek Országos Szer-

vezetéhez tartozva tagdíjat fizetünk,

amit a saját klubunk részére vissza-

juttatnak, valamint két év óta pá-

lyázati keretet biztosít a szervezet,

amit különböző rehabilitációs célú

programok szervezéséhez lehet

igénybe venni. Tihany önkormány-

zata is támogat bennünket. 

– Annyi mindent csinálnak, vajon

milyen terveik vannak jövőre?

– 2018 szeptemberében lesz egy

nagy rendezvényünk, a Rákbetegek

Országos Szervezete itt Tihanyban

rendezi majd meg az első országos

kulturális találkozóját. 

SOMOGYI JUDIT

A Levendula Klub vehette át idén
a Pro Tihany emlékérmet.
Az eredetileg sorsközösségnek
induló, elsősorban egészségna-
pokat szervező klub idővel egy
nyitott, a település közösségi élet-
ében aktívan résztvevő társasággá
vált. Jelenleg 49 tagot számlálnak
és tele vannak új tervekkel. A díj
apropóján megalakulásukról, te-
vékenységükről kérdeztük Fülöp
Zoltánné korábbi elnököt, illetve
Apró Zoltánnét, a klub jelenlegi
vezetőjét.

Igazi közösség vagyunk – Pro Tihany díjas a Levendula Klub
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–Számított a díjra?

– Egyáltalán nem. Nagyon meg-

lepődtem, és ez minden bizonnyal

látszott is rajtam. Jól konspirált

a családom: a feleségem megadta

a szükséges személyes információ-

kat, de egy szót sem szólt a díjról.

Azt hittem, hogy a meghívás oka

az, hogy a díjátadást követő napon

a Tihanyi Borrend tagjává választa-

nak. Így – legnagyobb meglepeté-

semre és örömömre – egyszerre két

megtiszteltetésben is volt részem. 

– Mi köti Tihanyhoz? Hogyan kez-

dődött a tihanyi kapcsolat?

– A veszprémi egyetemre jártam,

ahol 1968-ban kaptam meg a dip-

lomám. A diplomaosztás után

a bankettet a tihanyi Sport étterem-

ben tartottuk. A jól sikerült mulatság

során éjszakai fürdőzésre került sor.

Ebből is látszik, hogy a „múlt ifjúság

tündér tava” számomra a Balaton,

annak tihanyi része. Jövőre lesz fél

évszázada, hogy nyaralót vettem az

Óvárban, azóta családommal itt

töltjük a nyarakat, de még a hétvé-

géket is. Az unokáimmal rendsze-

resen járunk ide, külföldön élő uno -

káink nak egy kicsit ez a haza. 

– Mit gondol, mivel érdemelte ki

az elismerést?

– A laudációban sok minden

elhangzott, amit most nem ismé-

telnék el. Azt gondolom, hogy az

elismerés elsősorban a Tihany Fej-

lesztéséért Alapítvány munkájának

szól. Az alapítvány létesítésekor a

tihanyi önkormányzattal való

együttműködésben láttuk a telepü-

lés fejlesztésének lehetőségét. Azóta

bebizonyosodott ennek a meggyő-

ződésnek a mély igazsága. A falu

állandó és nyaraló lakóival, a vál-

lalkozókkal, az itt működő intéz-

ményekkel, szakértőkkel való

egyez tetések során csiszolódtak a

tervek, alakult ki a közös jövőkép.

A közös munka eredményességét

mutatják a sorjázó elismerések is.

– Mit emelne ki az alapítvány

eddigi munkájából?

– Már tízedik éve finanszírozzuk

a Tihanyi Visszhang című havilap

kiadását, amely a helyi tájékozódás,

közvélemény-formálás eszköze. Az

önkormányzattal közös pályázatok

elkészítését eddig húszmillió forint-

tal támogattuk. A sikeres pályázatok

között meg kell említeni a környe-

zetvédelmi-infrastrukturális jellegű-

eket, mint például hulladékgyűjtő-

és tömörítő konténerek, kertészeti

kisgépek vásárlását, a csapadékvíz-

elvezető árkok rekonstrukcióját.

Szerepünk volt a Tihanyi Legenda

Projekt kidolgozásában is: a pályázat

elkészítéséhez szükséges összeget

biztosítottuk. Az adománygyűjtés

eredményeképpen újult meg az

Apátság díszkivilágítása és személy

szerint is jelentős összegekkel járul-

tunk hozzá a Kálvária felújításához.

Támogattuk a kultúrát is, a Tihanyi

Szabadtéri Játékok megszervezését,

illetve az Artplacc kortárs művészeti

napok rendezvénysorozatot, továbbá

hozzájárultunk  Pintér Pálné köny-

vének megjelenéséhez és a Garda-

szobor felállításához.

– Milyen tervei vannak a jövőre?

Mit szeretne még Tihanyban meg-

valósítani? 

– A tihanyi levendula feldolgo-

zását. Hosszú tervezgetés és egyez-

tetések után megalakulhatott a Ti-

hanyi Levendulaolaj Kft. A cél ket-

tős: egyrészt a helyi levendulaolaj

előállítása, másrészt pedig a tihanyi

levendulaolaj védelme. Meg akarjuk

védeni a tihanyi levendula hírnevét,

mert ez fontos, közös érdek. El sze-

retnénk érni, hogy tihanyi leven-

dulaolajnak csak a helyben ter-

mesztett levendulából nyert olajat

lehessen nevezni illetve árusítani.

A jogi oltalom és a hozzá kapcso-

lódó, szigorú nyilvántartás, ellen-

őrzés megakadályozza a távol-keleti

és egyéb hamisítványok, rossz mi-

nőségű termékek megjelenését, és

tihanyiként való árusítását. A ma-

nufaktúra egyben új turisztikai lát-

ványosság is lesz. Az önkormányzat

az épületet, a Belső-tó partján álló,

volt pékséget bocsátja a kft. rendel-

kezésére. Saját termékeket, például

teát, kozmetikumot nem áll szán-

dékunkban gyártani; ezt meghagy-

juk a helyi vállalkozóknak.  Mind-

ezek miatt a kft. – lényegét tekintve

– egy non-profit, vagyis hasznot

nem termelő gazdasági szervezet,

már csak azért is, mert a lepárlóban

a szezon csak két hónapig tart.

– Az egész település profitálhat ab-

ból, ha ez a vállalkozás – mint ko-

rábban említette – a jövő év végére

beindulhat. De most térjünk vissza

az alapítványi munkához és a tihanyi

közállapotokhoz! Üdülőtulajdonos-

ként is szervez együttműködéseket:

úgy tudom, hogy az óvári aszfaltos

út és a közvilágítás is ennek eredmé-

nye.

– Valóban. Komoly fejlesztések

történtek az önkormányzat és az

üdülőterületeken élők összefogásá-

val. Ilyet el tudok képzelni a Cser-

hegyen is. Kétségtelen, hogy szük-

ség van a kezdeményezésre, fel kell

vállalni a szervezést, de ez nem esik

nehezemre, mivel a feladatot sajá-

tomnak érzem. Fontos jelnek te-

kintem a kitüntetésem azért is,

mert személyemben egy olyan ide-

iglenes lakos kapta, aki ötven éve

telepedett meg Tihanyban, aki ott

szavaz, és aki – ha kivételesen sza-

bad nagy szavakat használnom –

küldetésének tekinti a közösségfej-

lesztést, a 450 falusi házban és a

900 üdülőben élők közötti kapcso-

lat és megértés erősítését.

KONCZ MÁRIA

Az idei Pro Tihany díj kitünte-
tettje dr. Tóth József, a Tihany Fej-
lesztéséért Alapítvány kezdemé-
nyezője és elnöke. Az alapítvány
az idén volt tíz éves, ez idő alatt
számos sikeres pályázat valósult
meg közreműködésével. Dr. Tóth
József karrierjét az olajiparban
építette fel, ennek elismerése a
hazai és a nemzetközi szakmai
szervezetekben betöltött vezetői
tisztsége. Mostanában egyre in-
kább a tihanyi levendula foglal-
koztatja: szeretné a helyi leven-
dulaolaj-ipart újra beindítani.

Dr. Tóth József 1945. június 10-én született Kiskunfélegyházán. 
1968-ban vegyészmérnöki diplomát szerzett a veszprémi Vegyipari Egyetemen. Elvégezte a Közgazdaság Tudományi Egyetem mérnök-közgazdász

szakát is, majd itt szerzett doktorátust. 
A Mineralimpex Olaj- és Bányatermék Külkereskedelmi Vállalatnál állt munkába, ahol üzletkötőként kezdte, de már a cég vezérigazgatójaként

fejezte be karrierjét. Miután a Mineralimpexet beolvasztották a MOL-ba, 2010-ig itt, majd 2016-ig az OT Industries-nál dolgozott. 
A Magyar Ásványolaj Szövetség alapító, jelenleg pedig tiszteletbeli elnöke, a Magyar  Szénhidrogén Készletező Szövetség alelnöke, a párizsi

székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség  Ipari Tanácsadó Bizottságának volt tagja. 
Kilenc éven keresztül a londoni székhelyű, hetven tagországot tömörítő Kőolaj Világtanács elnökhelyettese, majd elnöke volt 2017-ig. A Veszprémi

Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanára. A Szingapúri Köztársaság magyarországi tiszteletbeli főkonzulja.

Olaj és levendula – Az elhivatottság díjazása
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Régi karácsonyok Tihanyban

A betlehemezés Jézus születésé-

nek, a Betlehemben történteknek

előadása. Országszerte az ünnepkör

része volt egészen az 1960-as éve-

kig. Félévszázados szünet után, ma-

napság ismét egyre népszerűbb.

Tihanyban – forrásaink szerint –

az 1920-as évektől játszották el a

gyerekek, köztük lányok is a jele-

neteket. A szereplők a betleheme-

zésért pénzt, diót, mandulát, almát,

csokoládét kaptak. A Betlehem fá-

ból vagy papundekliből készült.

A figurákat a gyerekek maguk vág-

ták ki és ragasztották össze. A pro-

dukcióval Füredre, Aszófőre is át-

mentek „tájolni”. Karácsony napján,

ha már besötétedett, a pásztorok is

megfújták kürtjüket, felkeresték a

gazdákat, és a házaknál ők is kaptak

valami ajándékot, többnyire bort. 

Az ünnepen feldíszítették a ka-

rácsonyfát, de – a mai értelemben

vett - ajándékot nem kaptak Ti-

hanyban sem a gyerekek. Azonban

valami apróságot, aminek anyagi

értéke csekély volt, nem csak a csa-

ládtagoknak adtak. A szokás mö-

gött az a gondolat áll, hogy amit

Isten adott, azt meg kell osztani

másokkal is. A gyermekeknek szóló

ajándék-dömping csak a 20. század

végén jött divatba, és ez az ajándé-

kozás korábbi, spirituális jelentését

is kiszorította.

Karácsonyi történet

Mindenkinek vannak kedves,

szívmelengető karácsonyi történe-

tei. Most egy olyan következik,

amely Jánossal, Tihanyban történt

meg. 

– December elején a fiam iskolája

értesített, hogy a márciusban ese-

dékes tandíjat azonnal be kell fizet -

nem. Elég nehéz anyagi helyzetbe

kerültem, és pont karácsony előtt!

Amikor átmentem a bará taim hoz,

hogy vigyázzak a gyerekeikre, szóba

került ez is; megkérdezték, miért

lóg az orrom. Elmeséltem nekik.

Teltek-múltak a napok, de a pénz

még mindig hiányzott. Tudni kell,

hogy mivel szinte sosem kapok le-

velet, nem szoktam a postaládámat

nézegetni. December 20. táján

azonban a szemem megakadt va-

lami barna színfolton, így kinyitot-

tam. Egy boríték volt benne,

amelyre arany tintával írták a ne-

vem. Feladóként „Szent Miklós”

szerepelt a borítékon. Az írás kicsit

kesze-kusza, nem épp kalligrafikus,

a barátom betűvetésének tűnt.

Kibontottam. Tízezer forint volt

benne. Sem írás, sem magyarázat

nem volt mellette. 

Másnap találkoztunk és a nya-

kába borultam; szabadkoztam,

erősködtem, hogy nem fogadhatom

el, de ő kinevetett. Azt mondta,

semmi köze hozzá. Különben is,

beszéljem meg a Mikulással, neki

köszönjem.

Két hétig nem vettem ki a pos-

taládából a levelet. Vissza akartam

adni a pénzt. A barátommal na-

ponta találkoztunk, de egyetlen

szóval sem utalt, nem kérdezett rá.

Megértettem, hogy nem engedi

nem elfogadni, megköszönni. Tu-

dom: boldogok voltak, hogy adhat-

tak! Ha erre gondolok, a szívem

újra és újra átmelegszik, szeretettel

és hálával telik meg. 

Távol az otthontól 

A karácsony talán a legcsaládia-

sabb ünnep, mégis sokan vannak,

akik kényszerűségből távol töltik

szeretteiktől. Az egyedül, család

nélkül élők, a kórházi betegek,

a hazájuktól távol dolgozók, a ka-

rácsonykor ügyeletben lévők ma-

gányosan, munka- vagy betegtár-

saikkal együtt töltik az ünnep es-

téjét. A kórházak igyekeznek némi

melegséget, vidámságot varázsolni

a kórtermekbe, a munkahelyeken

céges vacsorát, ajándékozást szer-

veznek. Az egyedül élőkre a szom-

szédság is figyelhet; egy jó szó, egy

kis ajándék csodát tehet. 

A beteg

Sándor éppen karácsony előtt ka-

pott infarktust. Az ügyeletes orvos

azonnal hívta a mentőket, akik a

vidéki településről a budapesti

Honvéd Kórházba szállították.

Élete legkülönösebb karácsonyes-

téjére így emlékszik: 

– Az életmentő műtét után a

kórházi ágyon tértem magamhoz.

A beültetett pacemaker egyenlete-

sen pumpálta a szívemet. Örültem,

Minden nap közelebb visz min-
ket az év legnagyobb ünnepéhez.
Az üzletekben már november
elejétől ajándékhalmokkal csá-
bítanak vásárlásra. A napok, he-
tek múlásával a várakozásból iz-
galom lesz, egyre több titkos fiók,
rejtekhely telik meg ajándékok-
kal. Összeállításunk darabjai
akár a karácsonyfa faragásakor
lehulló forgácsok, apró darabkák,
melyek az ünnep egy-egy oldalát,
pillanatát villantják fel. 

Fenyőfa-szilánkok
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hogy túl vagyok a váratlan krízis-

helyzeten, de elszomorodtam, ami-

kor eszembe jutott, hogy mindjárt

karácsony van. Tudtam, hogy még

egy darabig nem engednek haza;

tudtam, hogy a családom nélkülem

áll majd este a feldíszített fa előtt.

Távol a családtól hiányzott az ilyen-

kor megszokott készülődés, zsibon-

gás. Csak az esti telefonbeszélgetés

enyhítette egy kicsit a bánatom.

Másnap készülődésre, sürgölődésre

lettem figyelmes: fenyőfát hoztak

a folyosóra, és feldíszítették. Az or-

vosok és az ápolók megpróbálták

egy kicsit javítani a hangulatunkat,

kedveskedni nekünk. A nővérek

mosolyogtak, és mindenkihez volt

egy-két kedves szavuk - pedig biz-

tos, ők is örültek volna, ha már ott-

hon készülhetnek az ünnepre. Így

telt az idő délutánig. Eljött a láto-

gatási idő. Nem gondoltam sem-

mire, amikor a folyosón lépések

hallatszottak. Kinyílt az ajtó, s meg-

jelent a feleségem, a lányom és az

unokám. A szoba mintha megtelt

volna fénnyel, engem meg elárasz-

tott boldogság. Velem volt a család!                                         

A gyógyszerész

A gyógyszertári ügyelet kará-

csonykor is kötelező, hiszen a be-

tegnek az ünnepek alatt is meg kell

kapnia a gyógyszerét. Tímea egy

Balaton-parti kisváros patikáját ve-

zeti. A legtöbb ügyeletet ő vállalja. 

– Lassan több karácsonyt töltök

a patikában, mint otthon. Szeren-

csére, a család megértő, a gyógy-

szertár meg elég komfortos: van

benne öltöző, zuhanyozó, tea-

konyha. Az irodába beraktunk egy

kanapét is, azon pihenhetek. Kará-

csonykor nincs különösebb forga-

lom, de a szilveszter annál erősebb.

Általában láz- és fájdalomcsillapí-

tókat kérnek, de van olyan, aki a

több napos, hetes receptet éppen

karácsonykor akarja kiváltani. Szil-

veszterkor előfordult, hogy parti-

kellékként kértek egyszer haszná-

latos injekciós tűket, de sebkötö-

zéshez, sebek fertőtlenítéséhez

szükséges szerekért is jönnek. Két

éve szilveszteri partit szerveztünk

a barátainknak. Meg is érkeztek, de

mivel a kolléganőm megbetegedett,

át kellett vennem az ügyeletet. Na-

gyon meglepődtem, amikor a csa-

ládom és barátaim éjfél előtt, egy

üveg pezsgővel a kezükben beállí-

tottak a patikába. Éjfélkor az offi-

cinában bontottuk fel a pezsgőt, és

koccintottunk. Együtt énekeltük el

a himnuszt, utána még sokáig be-

szélgettünk. Szokatlan helyzet volt,

de jó érzéssel gondolok vissza erre

a különleges éjszakára.

A vendéglátós

A vendéglátásban dolgozók tud-

ják, hogy az ünnepek is munkával

telnek. Egy tihanyi lány, a nyári sze-

zon végén utazott Ausztriába, ahol

egy nagy hotelban alkalmazták fel-

szolgálóként. Több karácsonyt töl-

tött távol otthonától, de azt

mondja: ma már semmi pénzért

nem vállalná.

– Az ünnep minden napján szol-

gálatban voltunk. Kicsit különösnek

találtam, hogy a vendégek nem ott-

hon karácsonyoznak, hanem – csa-

ládjukkal együtt – egy szállodában.

Szenteste a szállodatulajdonos be-

mutatott minket a vendégeknek,

majd a személyzet is fellépett az

ünnepi műsorban. A műsor után

együtt énekeltünk a vendégekkel,

majd egy pohár pezsgőt kapott

mindenki. Ezután felszolgáltuk a

hétfogásos vacsorát. Amikor időt

tudtunk szakítani rá, akkor mi, ma-

gyarok külön is összeültünk, be-

szélgettünk. Nekem nagyon hiány-

zott a család. Telefonon hívtam

őket, vagy szkájpoltunk. Bár nem

volt rossz dolgunk, megbecsültek,

én már nem csinálnám újra.  

KONCZ

Hadi krónika
Azt gondolnánk, hogy a hadviselő felek legalább karácsony idejére beszüntetik a harcokat, elhallgatnak a fegyverek, és a hadszíntereken is békében

ünnepelnek. A történelmi példák azonban azt mutatják, hogy ez általában nem így történt. Számos, fontos hadtörténeti esemény zajlott december
24-én, bár békekötésre is volt példa. 

1683-ban a szultán által küldött selyemzsinórral kivégezték Kara Musztafa budai pasát, mert Bécs ostrománál vereséget szenvedett. A Bécset
ostromló sereget III. (Sobieski) János lengyel király és Lotaringiai Károly herceg csapatai verték szét. A párkányi csatában a budai pasa hadai is
vereséget szenvedtek, és visszafoglalták Esztergomot. Ezzel Budavár török alóli felmentése (1686.) is lehetségessé vált.

1814. december 24-én írták alá a genti békét, ami a brit-amerikai háborút zárta le. A genti békeszerződésben Anglia – az amerikai függetlenségi
háborút lezáró 1783-as párizsi béke után – másodszor is kénytelen volt elismerni az Amerikai Egyesült Államok önállóságát.

Ezen a napon történt 
December 24-én útban Amerika felé elsüllyedt Kolumbusz zászlós hajója (1492), szintén ezen a napon 1837-ben megszületett Erzsébet Amália

Eugénia, vagyis Sziszi császárné és magyar királyné, Münchenben. 1879-ben Edison bemutatta az izzólámpát.
December 25-én 1000-ben István fejedelmet királlyá koronázták, ezen a napon 1642-ben született Isaac Newton matematikus, csillagász. Ekkor

mutatták be először Franz Gruber Csendes éj című karácsonyi szerzeményét.
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A pályázat szakmai hátterét há-

rom olimpiai és világbajnok mentor

nyújtotta. Kovács Katalin három-

szoros olimpiai bajnok kajakozó,

Darnyi Tamás négyszeres olimpiai

bajnok úszó és Majthényi Szabolcs

tizenkétszeres világbajnok vitorlázó.

Ők illetve egy hattagú kuratórium

választotta ki a tehetségprogram

három idei támogatottját. 

A májusban indított program ez-

úttal a vizes sportok 14–18 év kö-

zötti fiatal tehetségei közül váloga-

tott, a kezdeményezés célja, hogy

megtalálja azokat a fiatal sportoló-

kat, akik tovább gyarapíthatják az

ország olimpiai aranyérmeit. 

– Három éve, tizenegy éves ko-

romba kezdtem el vitorlázni a Ti-

hanyi Hajós Egyletben – mondja

Benyó Máté. Az első nyári tábor után

azért választottam ezt az egyesületet,

mert az unokatestvérem is itt vitor-

lázik. Magát a vitorlázást nagyon

szeretem, tetszik, hogy egzotikus

sport, sokat számít benne a taktika.

Az erőnlét mellett a stratégia leg-

alább olyan fontos az eredményhez.

– Mi volt a tavalyi legjobb ered-

ményed?

– A nyáron Bulgáriában rende-

zett Európa Bajnokságon, ami az

első ilyen nemzetközi versenyem

volt, a tízedik helyen végeztem.

Most az a célom, hogy jövőre meg-

int szeretnék bejutni a válogatottba

és újra jól szerepelni az EB-n és a

VB-n. Ha az egyik nemzetközi ver-

senyen az első harmincon belül

tudnék befutni, az nagy öröm lenne.

A Magyar bajnokságban jövőre az

aranyérem a cél. 

– Mit csinálsz most télen, hogy lehet

ilyenkor vitorlázni? 

– Az Adrián, Pulán rendezendő

Mikulás Kupára készülök most. Há-

rom napos verseny lesz, a környező

országokból közel kétszáz vitorlázó

indul rajta. Mi Perjés Bálint edzőm-

mel és három csapattársammal me-

gyünk. Télen egyébként vitorlás

erőnléti edzésekre járok hetente egy-

szer, és ősszel kezdtem el tollasozni.

– A vitorlázáson kívül milyen él-

mények kötnek Tihanyhoz? 

– Az unokatesóimnak van nyara-

lója a hajóállomás fölött, kicsi korom

óta jövök hozzájuk nyaranta 2–3

hétre. Sokat strandoltunk, játszot-

tunk itt együtt, kedvencem a Belső-

tó körüli nagy kirándulások voltak.

– Mire költitek a pályázattal nyert

támogatást?

– Jövőre Hollandiában rendezik

meg az Európa Bajnokságot, na-

gyon fontos, hogy ismerje az ember

a helyszínt. Ezzel a támogatással

lesz rá módom, hogy tudjak edzeni

a verseny helyszínén, egy-két héttel

előbb kiutazzak a versenyre. Emel-

lett februárban el tudunk utazni egy

fontos spanyol versenyre, ami válo-

gató is az Európa-bajnoki csapatba.

– Reméljük, maradsz a tihanyi

egyesületnél. 

– Hogyne! Jó itt edzésekre járni,

klassz a közösség, gondoskodó a

csapat és nagyon szép a Balaton itt!

RUTAI ANDREA

Ha enyhén szénsavas Szentkirá-
lyi ásványvizet vásárolunk, egy
tihanyi vitorlázó, Benyó Máté
mosolyog vissza ránk. Ez nem
véletlen, ugyanis Máté, – a Ti-
hanyi Hajós Egylet versenyzője –
nyerte meg idén a Magyar Olim-
piai Bizottsággal közösen indí-
tott Szentkirályi Tehetségprog-
ram pályázatát. A 14 éves spor-
tolóval beszélgettünk.

Magyar bajnok szeretnék lenni 

Bármit is vártam ettől a találko-

zástól, biztos, hogy nem arra szá-

mítottam, ami fogadott. A szobában

egy kistermetű, vékony, törékeny

asszony, akinek beszéde, megjele-

nése egyaránt valamilyen kortalan

tisztaságot, bátorságot fejez ki, aki

idős kora ellenére is meglepően

élénken, tisztán fogalmaz, és aki ma

is választékos ízléssel öltözködik.

Előtte az asztalon kávé és cigaretta. 

Történetét azzal kezdi, hogy nem

volt könnyű az élete. Huszonegy

évesen szülőfalujából, a horvátor-

szági Ljeskovicából Zágrábba ment,

hogy tovább képezze magát a Ze-

neakadémián, zongora tanszakon.

Közben kiderült, hogy a képzőmű-

vészethez is van tehetsége, így fel-

vételizett az egyetemre, és a világ-

hírű szobrász, Ivan Mestrovic tanít-

ványa lett. Az egyetemi évek után

Budapestre költözött. Itt ismerke-

dett meg későbbi férjével, Szilvássy

Pál, festőművésszel. A háború előtt,

amikor férje behívót kapott, a

Nagybányai Művésztelepen élő

nagybátyjához utaztak. Itt töltöttek

három évet, majd visszatértek Zág-

rábba, ahonnan 1949-ben újra Ma-

gyarországra költöztek – és itt is

maradtak. Három lányuk született. 

– A lányok örökölték a művészi

tehetséget – mondja örömmel –, Szil-

via a festészetben, Annamária a tánc-

ban, a balettban ért el figyelemre

méltó eredményt, Gyöngyvér pedig a

Collegium Musicum csellistájaként

koncertezett. Nehéz volt három gye-

reket felnevelni úgy, hogy közben al-

kottam is. A szobrászat szó szerint

nehéz mesterség; a bronz darabokat,

kőszobrokat nehéz felemelni, a kiál-

lításokra ide-oda rakogatni, amíg

meg nem találják helyüket a térben.

Számomra az emberi test a legfon-

tosabb, ezen keresztül tudom kife-

jezni, amit szeretnék, pontosabban: a

figurális kompozíció a térben. Dol-

goztam modellekkel is, de később in-

kább a gyerekeimet mintáztam meg.

Esztétikus szobrász vagyok. Egyszerű

szemléletű ember, reálisan látom a

dolgokat, a szobraimban sincs semmi

extravagancia. A nyugalom, a szépség,

a szép vonalak ihletnek meg. 

– Ez a lakás is tele van a képeivel,

szobrokkal, kisplasztikával, dombor-

művekkel. Úgy tudom, hogy még ma

is dolgozik. Most éppen min?

– Ez a lakás a téli műhelyem.

Mostanában csak vágyom a mun -

ká ra, de a balesetem óta még nem

tudtam elrendezni a dolgokat. Port-

rékat szeretnék készíteni, pasztell-

képeket. Nagyon szeretnék már

újra dolgozni, de a külső körülmé-

nyek megakadályozzák vágyaim

teljesülését.

– Több mint negyven éve tölti az

év nagy részét Tihanyban. Milyennek

látja?  

– Gyönyörűnek. A férjemmel

ketten építettük a házat, cipeltük a

nehéz köveket, rengeteget dolgoz-

tunk, amíg elkészült. Szegények

voltunk, ezért sokáig tartott az épít-

kezés. Eredetileg csak műteremnek

szántuk, de aztán a gyerekek miatt

ház lett belőle. Borsos Miklósékhoz

közel laktunk, jó ismeretségben vol-

tunk velük. 

– Pályája során sok egyéni és cso-

portos kiállítása volt, és számos tele-

pülés közterén áll szobra. Hosszú,

mozgalmas, gazdag életet élt. Most

mire vágyik?

– Önálló életre és szabadságra,

hogy dolgozhassak. A balesetem

óta, mivel a gyerekeim szerint fel-

ügyeletre szorulok, ez nem adatik

meg nekem. Zavarnak a világese-

mények is. Úgy látom, hogy Európa

nem találja meg az utat, amelyet

bejárva egy modern Európa jöhetne

létre. Szeretném, ha az országok

között jobb kapcsolatok lennének,

mert együttműködve jobb hatást,

eredményt lehetne elérni. Mintha

egy csárdást járnánk: kettőt jobbra,

kettőt balra, de nem haladunk. 

A cigaretta közben kialszik,

a kávé kihűl. Jelena őszinte és ter-

mészetes viselkedése, élénk értelme

mindenkire nagy hatással van. Rám

is. Az interjú végén, meglepeté-

semre, azt javasolja, hogy igyunk

pertut. Egy pohár pezsgővel koc-

cintunk. Iszunk a barátságra és a

következő száz évre… 

KONCZ MÁRIA

Veszely Jelena nevét jól ismerhe-
tik a tihanyiak. Több mint negy-
ven éven át élt és dolgozott diósi
nyaralójukban, ahonnan csak
télire költözött vissza budapesti
otthonába. Századik születés-
napját az idén ünnepelte lányai,
fia, unokái, dédunokái társasá-
gában. Lánya, Szilvássy Anna-
mária segít az interjút megszer-
vezni; ő fogad a család Várlejtőn
lévő lakásában. Veszely Jelena
három éve balesetet szenvedett,
csípője több helyen eltört; azóta
összetartó, nagy családjával él.

Száz mozgalmas év – Veszely Jelena szobrászművész
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Amióta léteznek iratok, azóta be-

szélhetünk irathamisításról is. Szá-

mos több évszázados iratról derült

ki utólag, hogy jól-rosszul sikerült

korabeli hamisítvány. Persze, ezek

is értékes kortörténeti dokumen-

tumok, hiszen a bennük lévő ada-

tok segítik megismerni a kort,

amelyben keletkeztek.

A hamisítás nem kerülte el a kö-

zépkori okleveleinket sem, s ezek-

ből jó néhány fennmaradt az utókor

számára. Ez történt a zalavári apát-

ság 1340-es években hamisított ok-

levelével, amelyben egy korábbi,

1101-es oklevelüket írták át. A cél-

juk az volt, hogy a hamis oklevélben

adómentességet és bíráskodási jo-

got biztosítsanak maguknak, amely

hiányzott az eredeti oklevélből. Ha-

sonlóan, bizonyos előnyök biztosí-

tása végett született a többi hami-

sítvány is, de közülük a legtöbb

mégis birtokok tulajdonlásával kap-

csolatos.

Ilyen okok lelhetők fel Tihany

esetében is, ahol a hamisítás még

az alapítólevelet is elérte. De itt

még többről is szó volt. Ugyanis az

I. András király által 1055-ben ki-

állított alapítólevélben – amely

nemcsak a legrégebbi eredetiben

fennmaradt oklevelünk, de az első

nyelvi emlékünk is – számos falut

(18-at), 60 háznépet és állatokat

ajándékozott a tihanyi szentbene-

dekrendi szerzeteseknek. A szolgá-

lók között volt – többek között –

vincellér, halász, gulyás, csikós, ju-

hász, méhész, szakács, varga, ács,

kádár, molnár, ötvös, tímár. Mind-

ezt az uralkodó a maga és családja

mennyei boldogságának biztosítá-

sáért tette, elvárta a szerzetesektől,

hogy cserébe rendszeresen imád-

kozzanak a lelki üdvéért. 

Az oklevél szövegezését a király

jegyzője, Miklós püspök végezte.

A püspök nem minden szónak

tudta a latin megfelelőjét, így ahol

a magyar kifejezések lefordítása

gondot okozott, ott meghagyta a

magyar szavakat. A birtokhatárok

leírásánál még akkor is magyarul

szövegezett, ha esetleg tudta azok

latin nevét, mert fontos volt, hogy

mindenki előtt, a latinul nem tudók

előtt is világos és közérthető legyen,

mely területekről van szó. Ennek

köszönhetően került az alapítóle-

vélbe több tucat magyar szó, képző

és rag.

A bencések jól gazdálkodtak, és

az apátság birtoka szépen gyarapo-

dott nemzedékeken keresztül a kö-

vetkező évtizedek, évszázadok alatt.

Környékbeli nemes birtokosok kö-

zül is sokan gazdagították ezt a va-

gyont családjuk lelki üdvének biz-

tosításáért. Hatalmas birtokok szol-

gálókkal, állatállománnyal lettek így

a bencéseké, egyesek adomány, má-

sok vétel útján.

IV. László király 1276-ban még

adómentességet és bíróság alóli

felmentést adott az apátságnak, de

ez csak a félszigeten lévő birtokait

érintette. A XIV. század első felé-

ben azonban olyan nagyra nőtt a

vagyon, hogy az apát úgy gondolta,

hogy valamilyen formában ezen

szerzemények igazolását meg kell

oldani. Azokkal a birtokokkal,

amelyeket még I. Andrástól kaptak

nem volt baj, azokat nem vitat-

hatta senki. Innen jöhetett az ötlet,

hogy az új szerzeményeket az ala-

pító uralkodó adományaként kell

feltüntetni. Ez azonban nem volt

egyszerű. Új adománylevél előál-

lítását még viszonylag könnyű lett

volna megoldani egy darab hár-

tyával és egy írástudó szerzetessel.

Az igazi nehézséget az oklevél hi-

telesítése jelentette. A hitelesítés

a pecséttel történt. Uralkodói pe-

cséthez azonban nem lehetett hoz-

zájutni, hamisítani nem tudták,

ezért más megoldást kellet keresni.

Nem volt a birtokukban I. And-

rástól egy másik oklevél, amelyről

esetleg áttehették volna az új ok-

levélre a hitelesítő pecsétet. Keres-

tek tehát egy másik XI. századi,

korabeli iratot, amelyet fel lehetett

áldozni az új adománylevélhez. Ta-

láltak is az archívumukban egy

olyan oklevelet, amely megfelelt a

célnak. 

Van két XIV. századi dokumen-

tum, amelyek említik az apátság há-

rom XI. századi okle-

velét: az eredeti alapí-

tólevelet, I. András

másodszülött fiának,

Dávid hercegnek

1090-ben kelt ado-

mánylevelét, továbbá

András testvérének,

Bélának egy adomány-

levelét, amely ben a ki-

rály lelki üdvéért szol-

gákat adományozott az

apátságnak. Béla oklevele bizonyos

pontatlanságok miatt azonban jogi-

lag értéktelen volt, így feláldozható

volt egy hamis oklevél számára. 

Egyéb iratokból kikövetkeztet-

hető, hogy Béla dokumentuma a

XIV. század első felében eltűnt. Fe-

lettébb gyanús, hogy miközben a

korabeli apátsági irattár jól meg-

maradt, ez az irat 1324 után már

nincs meg. 

Ma már tudjuk, hogy mi történt

vele. Palimpszeszt lett belőle. A tu-

domány azt az iratot nevezi így,

amelyen az eredeti iratot levakarják,

s helyére másik szöveget írnak. Ez

történt Béla adománylevelével,

amely azért felelt meg a célnak,

mert hasonló korban keletkezett,

mint az eredeti alapítólevél, és ha-

sonló volt a pecsétfelfüggesztése is.

Mert a pecsétnél nagyon fontos

volt, hogy eredeti legyen, még ha

töredékes is. Ebben az esetben erről

volt szó.

Azért a pecséttel sem volt min-

den rendben. Bár töredékesen ma-

radt meg, tüzetes vizsgálat könnyen

kiderítheti, hogy Béla királyi pe-

csétjéről van szó, s nem egy Bélának

a hercegi idejéből származó pecsét-

ről. Már akkor is példa nélküli volt,

hogy egy uralkodó egy ilyen fontos

alapítólevelet ne a saját királyi pe-

csétjével, hanem öccsének hercegi

pecsétjével hitelesítsen. Ráadásul

bizonyos írásnyomok is – például a

pecséttől jobbra halványan látszik

a kikaparás ellenére is a REX (ki-

rály) szó – arra engednek követ-

keztetni, hogy a másodlagosan fel-

használt oklevél Bélának a király-

sága idején készült, s azért kellett a

szövegben Béla hercegségének ko-

rára visszautalni, mert amíg András

élt, addig Béla csak az ország min-

tegy harmadát kitevő ducatus-t

uralta. Ezért került a szövegbe,

hogy az oklevelet „szeretett testvé-

rünk, Béla herceg pecsétjének rá-

tételével jelöltük meg.” Problémás

volt az iromány azért is, mert a ko-

rábbi szöveg lekaparása nem volt

tökéletes, sőt, kimondottan durva

munka volt. És végül térjünk rá ma-

gára a szövegre, amellyel a legtöbb

baj volt. 

Az egész hamisítás lényege az új

szerzemények hitelessé tétele volt,

valamint az egész apátsági birtok

adómentesítése és a bíráskodási ki-

váltság megszerzése. Ez utóbbi ér-

dekében szó szerint átvették

IV. László király 1276-os okleve-

lének szövegét, amelyben az apát-

ságnak a félszigeten lévő birtokaira

– és csak arra – már megadták eze-

ket a kiváltságokat. Az eredeti ok-

levélben szereplő 18 birtok helyett

az új irat már 34 birtokot sorolt

fel, időközben ugyanis ennyivel

nőtt az apátság vagyona. Olyan he-

lyek is bekerültek az adományok

közé, amelyek más korábbi okle-

velekben még nem is szerepelhet-

tek tihanyi birtokként, pláne nem

egy 1055-ös adománylevélben.

A palimszeszt néhány részébe át-

került az eredeti oklevél szövege,

de többnyire új mondatokat írtak

bele, a céljuknak megfelelően. Így

például kimaradt a számunkra ta-

lán legkedvesebb magyar mondat,

a „Feheruuaru-rea meneh hodu-

utu-rea” szövegrész is.

A hamisítvány úgy külsőleg, mint

tartalmilag olyan gyanús lett, hogy

az apátság vezetői ezt az iratot nem

is merték sohasem perben bemu-

tatni. 

Mindenesetre ez a palimszeszt

nagyon fontos irat a kor tanulmá-

nyozói számára, mert pontosan is-

merteti, felsorolja, hogy az apátság

az 1320-as években milyen birto-

kokkal, anyagi javakkal rendelke-

zett. Páratlan dokumentum, s há-

lásak lehetünk a tihanyi bencések-

nek, hogy nem semmisítették meg,

s az ma is megvan a pannonhalmi

apátság levéltárában, ahol az ere-

deti tihanyi adománylevelet is őr-

zik.

HÉJJAS PÁL

A hamis tihanyi alapítólevél



10. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                       TIHANYI VISSZHANG

Bartos Erika író volt a vendége a

könyvtárnak. A helyi óvodásokon és

bölcsődéseken kívül Balatonszőlősről

és Balatonakaliból is érkeztek óvó-

nők, szülők és gyerekek a programra.

A többek között a Bogyó és Ba-

bóca című könyvsorozat szerzője

hat kedves mesét vetített és mon-

dott el, miközben kérdezgette a

gyerekeket a hallottakról. Az ér-

deklődő csemeték színezőket kap-

tak ajándékba Bartos Erikától, aki

a könyvtárnak öt társasjátékot ado-

mányozott, amelyek ki is kölcsö-

nözhetők. 

Az előadás után az írónő dedi-

kálta könyvét, hosszú sorban várták

a gyerekek, hogy kedves szavakat

írjon a mesekönyvükbe.

t-v

Gyermekmesék a könyvtárban
DECEMBERI programok 

December 15. péntek, 18.00 
A Pál utcai fiók, avagy az Ezüst-tó kilincse –

DOLÁK-SALY RÓBERT abszurd estje (Könyvtár)

December 15. péntek, 17.00
Tetőtéri esték: Korzenszky Richárd OSB (Apátság)

December 17. vasárnap, 18.00
Advent harmadik gyertyájának meggyújtása a Mádl Ferenc téren

December 17. vasárnap, 16.00
Adventi áhitat – közreműködik a Tihanyi Apátsági Templom

Kórusa és a Tihanyi Bencés Gyermek
Kórus, vezényel: Varró Krisztina és Radó Krisztina (Apátság)

December 26. kedd, 16.00
Soós Gábor karácsonyi hangversenye (Apátság)

December 28. csütörtök, 10.00 
Süteményezős-teázós társasjáték az egész családnak. (Könyvtár)

December 31. vasárnap, 10.00–15.00
Évbúcsúztató szöszmötölés a Levendula Házban

Január 1. hétfő, 16.00 
Mali Katalin és Navratil Andrea újévi hangversenye az Apátságban 

Január 27. szombat,
Bencés Bál a Tihanyi Bencés Iskolában

A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája

szeretettel meghívja Önt karácsonyi ünnepségére.

A műsor 2017. december 22-én 12.15 órakor kezdődik az iskola aulájában.

Meghívó

Boldog karácsonyt
és sikerekben
gazdag új évet
kívánunk!



EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK

A HELYE
Hirdessen a TIHANYI

VISSZHANGBAN!
Most kedvezményesen

jelentetheti meg
az újságban vállalkozása,

étterme, szálláshelye vagy egyéb
szolgáltatása hirdetését.

Több hónapos megjelenés esetén
EXTRA KEDVEZMÉNY.

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!

Érdeklődés a media@tihany.hu
e-mail címen.
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