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A korábbinál nagyobb keretösz-

szeg áll rendelkezésre a középisko-

lás illetve a felsőfokú oktatási

intézményekben tanuló diákok tá-

mogatására.

A támogatási összeg személyen-

ként és esetenként 10 ezer forinttal

növelhető, így a korábbi 30 ezer

forintos támogatás helyett - a kö-

zépfokú oktatási intézményben ta-

nuló diákok 40 ezer Ft/tanév, a fel-

sőfokú oktatási intézmények hall-

gatói pedig 40 ezer Ft/félév ösz-

szegű oktatási támogatásban része-

sülhetnek. 

A közép- és felsőfokú intézmé-

nyek diákjainak támogatásának

mértékét a szociális valamint a

gyermekvédelmi ellátások helyi

szabályozásáról szóló önkormány-

zati rendelet oktatási része tartal-

mazza.  

Az önkormányzat az elmúlt év-

ben sikeresen indult a „Humán

szolgáltatások fejlesztése térségi

szemléletben” elnevezésű pályáza-

ton, ez adott lehetőséget a tanulók

támogatási keretösszegének növe-

lésére. 

t-v

Támogatás diákoknak
A képviselő-testület a novemberi

ülésén felülvizsgálta a helyi adókról

szóló önkormányzati rendeletet.

Az önkormányzat 2014 óta nem

emelt adót, az elmúlt években arra

törekedett a település vezetése, hogy

a lakosság számára még elfogadható

mértéken tartsa a helyi adókat. 

A képviselő-testület legutóbbi

ülésén – figyelembe véve a lakosok

adófizetési képességét és további

terhelhetőségét – valamint azt a célt,

hogy a háztartások kiadása a helyi

adók emelése miatt ne növekedje-

nek – úgy döntött, hogy a hatályos

rendeletben meghatározott adó-

mértékeken a jövő évben sem vál-

toztat, azaz nem lesz adóemelés.

Nem emelkednek az adók 

Karácsonykor mindenki szíve nyitottabb: többet adakozunk, gyűjtést rendezünk a rászorulók javára,

vagyis a szokásosnál jobban együtt érzünk nehéz helyzetben lévő embertársainkkal. A tihanyi közösség

számos jótékonysági akcióban vesz részt évközben, gyűjtéseket is rendszeresen szerveznek. És ez így

van rendjén, hiszen egy olyan kis közösségnek, mint a miénk, össze kell tartania, jóban-rosszban támo-

gatnia kell tagjait.

Közös karácsonyfánk ennek az összetartozásnak is a jelképe. Mint minden évben, most is meggyújtottuk

az adventi gyertyákat. Mesélés, fűszeres forraltbor, mézeskalács, koncertek fényesítették lelkünket, hogy

tisztán ragyogjon az ünnep estéjén. 

Közös karácsonyfánk alá – kifényesített lelkünkkel – tegyük oda ajándékainkat. Szeretném, ha közös

aján dékaink között lenne – lega lább egy apró – csoda, amelynek mindnyájan részesei lehetünk. És most

nem arra a csodára utalok, hogy november végén landolt egy szonda a Marson, és arra sem, hogy Londonban robotok álltak szolgálatba az

egyik kórházban. Arra a csodára gondolok, amely sokszor csak rajtunk múlik. Mert életünk minden pillanatában számos csoda vesz körül

minket. Ha megnyitjuk szívünket előtte, akkor örömteli találkozásokban, váratlan felismerésekben, rácsodálkozásokbanlesz részünk. 

Legyünk hívők vagy sem, karácsony táján itt az ideje, hogy meglássuk az ünnep csodáját. Használjuk lelki szemeinket – merthogy ilyennel is

rendelkezünk, csak sokszor megfeledkezünk róla.  Vegyük észre, hogy milyen csodálatos környezetben élünk! Lássuk meg, hogy milyen sze-

rencsések vagyunk: van kényelmes otthonunk, van mit ennünk, és van mit a fa alá raknunk. Lássuk meg azt is, hogy mennyi csillag ragyog fö -

löttünk, és hogy milyen szépen táncol az ünnepi gyertyák lángja. Legyünk hálásak érte! Annál is inkább, mert az ünnep maga is egy csoda –

vagy lega lább azzá tehetjük.

Ezt a csodát szeretném közös fánk alá tenni. 

Tósoki Imre polgármester

Csoda a fa alatt

Költözik a Tihany TV

A Tihany TV előreláthatólag január 15–17. között költözik át új szék-
helyére a Civilek Házába. További tájékoztatást a kábel tévé képújság-
jában találnak.

Felhívás
A település területén elhullott vagy elütött vad esetében a hivatásos vadászt kell értesíteni. Fischer József 30/491-0077
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Tihany költségvetése stabil, ta-

valyhoz képest nőttek az adóbevé-

telek, a parkolásból származó be-

vétel jelentősen, 26 millió forinttal

emelkedett, a vendégéjszakák szá -

ma is nőtt, ez év október végéig

5 százalékkal többen szálltak meg

a településen, mint tavaly. 

– Folyamatos a fejlődés, évek óta

sikerül az előző évet túlszárnyal-

nunk. De azt látni kell, hogy a je-

lenlegi szálláskapacitással nincs esé-

lyünk elérni a kitűzött célt, az évi

közel 200 ezer vendégéjszakát. Az

örömteli, hogy a szálláshelyeink az

év nagy részében jó kihasználtsággal

működnek, és egyre több vendég

érkezik hozzánk, de a szezonban

ennél is sokkal több vendég ma-

radna Tihanyban, ha találna szállást.

Nagyon fontos a szálláslehetőségek

bővítése, amire van is esély –

mondta a fórumon Tósoki Imre pol-

gármester, utalva arra, hogy az egy-

kori József főherceg kastélyban pár

év múlva egy 150 szobás szálloda

nyílik, és egy villa-park fejlesztés is

elkezdődik a településen. Ráadásul

ezek a beruházások az adóbevéte-

leket is jelentősen növelik majd.

Az évértékelésen elhangzott: az

Entente Florale Europe nemzet-

közi versenyen elért fődíj után ran-

gos különdíjat nyert idén Tihany a

Communites in Bloom világverse-

nyen is, aminek értelmében a kö-

zösség építésben világelsőnek szá-

mít a település. Az elismerés min-

denképp presztízs értékkel bír.

Tósoki Imre kitért a már zajló il-

letve a várható fejlesztésekre is.

Az ön kormányzat 180 millió fo-

rintból fejleszti a közlekedést, egye-

bek mellett felújítja a Major utcát,

elkészült a sportöltöző, a Civilek

Háza és az általános iskola energe-

tikai fejlesztése, a sportcsarnok pe-

dig várhatóan márciusra lesz kész.

Jövőre két jelentős program is

elkezdődik, megújul az egykori

apátsági magtár, amely turisztikai

fogadótér lesz, a Visszhang-domb,

díszburkolatot kap a Porta Pacis, és

milliárdos turisztikai fejlesztés is

indul. 
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Új szálláshelyek kellenek 

– Mérföldkőhöz érkeztünk, na-

gyon jelentős idegenforgalmi fej-

lesztések valósulnak meg a követ-

kező másfél évben Tihanyban.

Évekkel ezelőtt kezdtük el a tele-

pülés átgondolt fejlesztését, kon-

cepciót állítottunk fel, igyekeztünk

egymásra épülő programokat meg-

valósítani. Most ezzel a közel két-

milliárdos támogatással nagyot lép-

hetünk előre, nemcsak a turisztikai

vonzerőt tudjuk növelni, de a tele-

pülés identitását is erősítjük –

mondta Tósoki Imre polgármester,

a december elején rendezett sajtó-

tájékoztatón.

A polgármester kiemelte: 2030-

ig több mint ötven fejlesztési prog-

ramot valósítanak meg, ezekhez

összesen 3,3 milliárd forintot nyert

a település. A most elnyert támo-

gatásból  1,2 milliárdot használhat

fel az önkormányzat, a többit

a bencés apátság. 

– Megnőtt az érdeklődés Ma-

gyarország és a Balaton iránt. Az a

célunk, hogy megmutassuk, egész

évben érdemes ebbe a térségbe és

Tihanyba jönni, mert nemcsak

strandolni lehet itt. Tihany sokat

tett és tesz azért, hogy megmutassa

magát, veretes múltja, gyönyörű

környezete, vendégszeretete és

gasztronómiája van. Ez a fejlesztés

sokat lendíthet a településen –

fogalmazott Kontrát Károly, a Bel-

ügyminisztérium parlamenti állam-

titkára, a térség országgyűlési kép-

viselője. 

Mihályi Jeromos perjel elmondta:

megtörténik az apátság belső ud-

varának rekonstrukciója, a Rege ud-

var közösségi térré alakul, felújítják

és modernizálják a galériát, ahol

szeretnék majd bemutatni a jelen-

leg Pannonhalmán őrzött Tihanyi

Alapítólevelet is. 

L. Simon László, az Országgyűlés

kulturális bizottságának alelnöke

hangsúlyozta: Tihany épített örök-

sége jelentős mértékben hozzájárul

a keresztény és európai identitá-

sunkhoz.

– Itt egyértelmű eligazodási pon-

tokat kaphatunk ahhoz, hogyan ma-

radjunk keresztények, európaiak. Ti-

hany kultikus település, a Balaton

gyöngyszeme. Ráadásul irodalmi ha -

gyatéka is figyelemre méltó, elég csak

Illyésre, Német Lászlóra, Passuthra

gondolni. Ezért alakítunk ki egy mű-

vészek élményházat, amely ben a fia -

talok számára is érdekes formában

mutatjuk be e hely szelle miségét –

mondta L. Simon László.

A beruházásnak szoros határideje

van, ezért a munkálatok már jövő

ősszel elkezdődnek és legkésőbb

2020 őszére be kell fejeződnie a

programnak, amely révén létrejön

egy szórakoztató központ, megújul

az apátság és a Mádl Ferenc tér kö-

zötti lépcső, felújítják az apátság

belső tereit, múzeumpedagógiai

foglalkoztatót alakítanak ki, meg-

valósul a tihanyi művészek élmény-

háza, a Visszhang-dombon pedig

utcabútorokat és tájékoztató táblá-

kat helyeznek el. 

mt

Milliárdos fejlesztések kezdődnek
A település életében példátlan,
mintegy 1,9 milliárd forint
uniós támogatás révén nagysza-
bású turisztikai fejlesztés kez-
dődik Tihanyban. Megújul az
apátság és környezete, a Pisky
sétány, a Csokonai liget, az
Echo domb, és Művészek Él-
ményháza épül. A beruházások
2020 májusára elkészülnek.

Idén folytatódott az évek óta
tartó tendencia és tovább nőtt a
település bevétele, tavalyhoz ké-
pest emelkedett a vendégéjszakák
száma is, a település szálláshelye-
inek szinte teljes a kihasználtsága.
A további fejlődés érdekében
mindenképp új szállodát kell lé-
tesíteni Tihanyban – hangzott el
a közmeghallgatáson. 

A Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése című projekt keretében egyebek mellett rendezik a Csokonai-ligetet, ahol szórakoztató központ
létesül. A ligethez kapcsolódó függőkertek ivókúttal, pergolával, asztalokkal a pihenést szolgálják majd. Az apátság és a Mádl Ferenc tér között
húzódó lépcső felújításának részeként az apátság ezeréves történelmét bemutató feliratos kőtáblákat helyeznek el. A felújítás során új lépcsőt is kiala-
kítanak a legfelső teraszkertre, ahonnan a Belső-tóra is jó kilátás nyílik majd. 
A Tihanyi Művészek Élményháza egy szolgáltató intézmény és élményház kombinációja lesz, amely Illyés Gyula, és más tihanyi művészek bemutatása
mellett egyben kulturális rendezvénytérként is funkcionál majd. A tihanyi alkotók, művészek, hagyományok méltó bemutatóhelyének kialakítása az
önkormányzati műemléképület és kert felújításával történik majd meg. 
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A művelődési házban nagy ér-

deklődés mellett rendezték meg az

idei díjátadót. Az önkormányzat

több jelölt közül választotta ki a dí-

jazottakat – hangzott el a rendez-

vényen, amelyen a Pogány Ma-

donna című filmből kivágott sze-

melvények vetítésével emlékeztek

meg Bujtor Istvánról, aki 15 évvel

ezelőtt alapította meg a máig si-

kerrel működő Tihanyi Szabadtéri

Játékokat. A posztumusz díjat a

népszerű művész özvegye, a sza-

badtéri játékok vezetője, Bujtor

Judit vette át Tósoki Imre polgár-

mestertől.

Bujtor István rengeteget adott

Tihanynak és a Balatonnak, ame-

lyekért rajongott. Bár közel tíz éve

nincsen már közöttünk, jelenléte,

hatása ma is érezhető a településen.

Nagyon nagy űrt hagyott maga

után, egyénisége, hangja, mackós

alakja hiányzik Tihanyból. Az ut-

cákról, a vendéglőkből, a rendezvé-

nyekről, de legjobban talán a ma

már róla elnevezett színpadról, ahol

az utolsó pillanatig dolgozott. Az

itt készített filmek mai napig talán

a legjobb marketingje ennek a szép

vidéknek. Filmjein generációk nőt-

tek fel, és még napjainkban is vetí-

tik őket. A színházi előadások fe-

lesége, Judit jóvoltából tovább foly-

tatódnak a Belső-tó partján, Bujtor

István hiánya azonban ma is érző-

dik. Tihany kulturális életében vég-

zett kimagasló munkájáért posztu-

musz Pro Tihany emlékérmet ado-

mányoz Bujtor István számára az

önkormányzat - hangzott a laudá-

ció. 

Marie Luce Bridier lelkesedése,

kifogyhatatlan energiája és mun-

kabírása nélkül a Tihany – St Flo-

rent-le-Vieil közötti testvérvárosi

kapcsolat nem jött volna létre, és

nem tartott volna ki húsz éven át.

Az egyesület elnökeként, hatékony

munkájának köszönhetően renge-

teg tihanyi jutott ki Franciaor-

szágba, gyerekeket, fiatal sportoló-

kat, amatőr művészeti csoportokat,

az apátsági kórust, a nyugdíjas klub

tagjait is nagy szeretettel fogadták,

a helyi közösség összefogásával,

amelynek az élén mindig Marie

Luce állt. 

És nem csak tihanyiak francia-

országi vendéglátásában vett aktí-

van részt: amikor szüksége volt a

jelenlétére Tihanynak, mindig szí-

vesen és szeretettel jött. Magyarul

mondott beszédet Tihany leg-

utóbbi nagy beruházása, a Legenda

Projekt átadásán, amikor a nem-

zetközi zsűri értékelése zajlott Ti-

hanyban az Európai Falumegújítási

Díj alkalmával, jelenlétével erősí-

tette a tihanyi csapatot. Tihany

iránti lelkesedése töretlen. 

Marie Luce egy igazi jelenség.

Aki egyszer találkozott vele, bizto-

san nem felejti el. Tihany vezetése

és lakosai nagyon hálásak azért,

amit eddig tett a településért, a ma-

gyar-francia testvérvárosi kapcso-

latok ápolásáért – szólt a laudáció.

mt

Átadták a Pro Tihany Emlékérmeket
A Garda Fesztivál előestéjén át-
adták a település legrangosabb
elismerését, a Pro Tihany díja-
kat. A képviselő-testület ezúttal
a kilenc éve elhunyt színművész,
rendező Bujtor István települé-
sért végzett kiemelkedő munká-
ját ismerte el posztumusz díjjal.
A francia testvértelepülés, Sa-
int-Florent-le-Vieil, korábbi al-
polgármestere,  Marie-Luce
Bridier szintén díjat kapott. 

23 csapat nevezett a versenybe,

mintegy 28 féle halétellel. Megtelt

a domboldal, családias jó hangulat

és szép idő segítette a versenyzőket

abban, hogy igazán finomakat főz-

zenek. De nem csak a főzés volt a

délelőtt látványossága, hiszen a ren-

dezvény állandó vendégei, a Kőszegi

Iparosok, élünkön Pócza Zoltán

„várkapitánnyal” ismét kitettek ma-

gukért. Sokunk gyermekkori emlé-

keit visszahozva, úttörőcsapatként

vonultak dobszóra, felavatva úttö-

rőnek jópár vendéget, köztük Varró

Jánost, Tihany alpolgármesterét és

Tósoki Imre polgármestert is. 

A  zsűri döntése szerint (Garaczi

János Venesz-díjas mesterszakács, a

zsűri elnöke, Bene Sándor Venesz-

díjas mesterszakács, Maurer István

mesterszakács,  Perger József, a Ba-

kony Gaszt Zrt. főtanácsadója, va-

lamint a Gardália kitalálója, Punk

Ferenc tihanyi csárdagazda) az első

helyezett a Balaton Étterem, a  má-

sodik a  Kunságszesz csapata, a har-

madik pedig a Mátyás Pálinkaház

lett. A nem halászlé típusú halétel

kategória különdíját a Bajai Ha-

lászléfőző Bajnokok Egyesülete –

Göldner Tibor a harcsapaprikás kap-

ros túrógombóca nyerte el. 

A zsűri elnök különdíját kapta a

Levendula Klub, a Kőszegi Iparo-

sok csapata, valamint a Bükiné és

társa csapat. A polgármesteri kü-

löndíjat a legszimpatikusabb részt-

vevő csapatként a Győrvári Léhű-

tők csapata nyerte el. Az Öreg Ha-

lász Emlékdíjat a Bajai Halászlé-

főző Bajnokok Egyesülete – Hor-

váth György saját fogású halakból

készült sült halas tála kapta. 

Idén sem sikerült minden induló

csapatnak megfejtenie az igazán jó

halászlé titkát, de a hangulatra nem

lehetett panasz a Gardália egyik

legnépszerűbb eseményén. 

R.É.

A jó halászlé titka
Hogy milyen a jó halászlé?
Benke Laci bácsi mesterszaká-
csot idézve: öt dolog kell hozzá-
hal, hagyma, só, paprika és víz,
a többi „kamu”… Tihanyban
már 17 éve keresik a Garda
Fesztiválon az igazi halászlé tit-
kát, és talán az, hogy megtalál-
ták-e már, nem is lényeges.
A  település egyik legnagyobb
rendezvényének zárónapján
több tucat csapat – családok, cé-
gek, baráti társaságok- kiváló
hangulatban főzhetnek a Vissz-
hang dombon, az idelátogató
turisták pedig meg is kóstolhat-
ták az elkészült finomságokat.  

Ez volt a negyedik Garda Fesz-

tivál, amely Beretvás Csanád fafa-

ragó művész által készített egy-egy

szobor avatásával kezdődött. 

– Újabb stációval bővül a szőlő -

ter melést bemutató szoborút.

Méltó helyet találtunk a szőlőpré-

selő gazdát ábrázoló alkotásnak,

amely a nemes, hétszáz éves hagyo-

mányainkra emlékeztet, hiszen in-

nen indul évről-évre a szüreti me-

net és itt található a Városkút, ami-

vel nem sok település büszkélked-

het. Tihanyhoz a garda elválaszt-

hatatlanul hozzátartozik, ahogy a

szőlőről is híres a település. Ezzel a

látvánnyal, reméljük, hozzájárulunk

a település hagyományaihoz –

mondta Varró János alpolgármester,

egyben a Vinitores Tychonienses

Borrend kincstárnoka, a Belső-tó

keleti partján álló gémeskút mellett

helyet kapó szobor avatásán. 

Négy évvel ezelőtt hagyomány-

teremtő szándékkal állították fel a

szüreti felvonulás útvonalán az első

szobrot, a puttonyos szüretelő férfit

ábrázoló faalkotást, amit a szőlő-

műves nőt megformáló szobor,

majd tavaly a saját borát kínáló

gazda szobra követett.

Az ünnepség természetesen

finom tihanyi borok kóstolásával

zárult.  
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Szobor a Városkútnál
Újabb szobor avatásával állított
emléket a település identitását
nagyban meghatározó szőlőmű-
velés és borkészítés előtt a Vini-
tores Tychonieses borrend.
A szüreti felvonulás útvonalán,
ezúttal a Városkút mellett, elhe-
lyezett szobor a szőlőpréselő
gazdát ábrázolja. 
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– Mit gondol, Bujtor István, ha

most itt állna Ön mellett, mit mon-

dana?

– Azt, hogy minek ez a felhajtás!

István soha nem a dicsőséget ke-

reste, nem az elismerésért dolgo-

zott. Saját céljai voltak. Ha pedig

egyszer kitűzte maga elé a célt, ak-

kor keményen és határozottan meg

is valósította. Saját mércéje volt;

mindenben a tökéletesre törekedett.

Persze, örülne a díjnak, hiszen ezer

szállal kötődött ide, és fontos volt

neki Tihany.

– Elégedett színészi-rendezői mun-

kásságának utóéletével? Tudjuk, lát-

juk, hogy az emberek nem felejtették

el; gyakran vetítik filmjeit, hivatkoz-

nak rá, rajongói klubja van, sőt f ilm-

fesztivált is szerveztek tiszteletére.

Tavaly emlékműsorral emlékeztek rá

születésnapján. Színésztársai ma is

összetartanak, és fellépnek Tihanyban,

ha felkérést kapnak. Ha van titok,

ami ma is, tíz évvel halála után is

valahogy jelenvalóvá teszi Bujtor Ist-

vánt, mi az?

– Csaknem egy évtizede, a nul-

láról indult a színház, és ehhez ké-

pest ma közismertek vagyunk. Ist-

ván nem csak színházat, hanem csa-

patot is épített. Nem csak a sztáro-

kat értékelte, hanem megbecsülte

a kisembereket is, mert tudta, hogy

a színház belőlük táplálkozik, az ő

munkájukból épül fel. Azt gondolta,

hogy az eredményeket a közös

munka hozta meg. Talán ezért mű-

ködik ma is az összetartó erő volt

kollégái, színésztársai között, és

ezért számíthatok én is rájuk. Mára

a színház neve összeforrt Tihanyé-

val; a híre országos. Sokan csak

azért utaznak órákat, hogy meg-

nézzenek egy jó előadást. Ez annak

köszönhető, hogy István ma is egy

etalon, akihez sokan szeretnék

mérni magukat. Olyan ember, akire

fel lehet nézni. Ha van titok, ez az.

– Bocsánat, de nekem úgy tűnik,

hogy nem pusztán ember, hanem férfi

is volt…

– Így van! Sugárzott belőle az

erő, a jóindulat. Mindig készen állt

a gyengébbek és az igazság védel-

mére. Szerintem ez az igazi férfias -

ság.

– Olyanok is kedvelik f ilmjeit, akik

személyesen alig találkozhattak vele.

Vonatkozik ez a f iatalokra is, akik

körében ma is népszerű. Van erre ma-

gyarázat? 

– A színdarabokban, a filmekben

sok minden idővel elavul, érdekte-

lenné válik. De az igazi egyéniség

átjön a vásznon és az időkorlátokon.

István egy ma is választható példa-

kép, minta, ezért olyan népszerű.

– Beszéljünk egy kicsit - az immár

Bujtor István nevét viselő – színpad-

ról. Mi motiválta és mi volt a célja,

amikor eldöntötte, hogy folytatja a

munkát?

– István nélkül – úgy éreztem –

kiürült az életem. Egy barát viszont

arra figyelmeztetett, hogy én tudom

a legjobban, hogy István mit sze-

retett volna, mit akart tenni. Ez

adta meg a lökést, és ettől kezdve

kötelességemnek éreztem a munka

folytatását. 

– Amikor a múltról, közös életükről

beszélünk, az a benyomásom, hogy –

a szó legnemesebb értelmében – szol-

gálta a férjét, és ezt teszi elvesztése

után is. Hol van ebben a történetben,

ebben a munkában Bujtor Judit?

– Hát pont ebben! Önként vállalt

szolgálat volt, amit örömmel végez-

tem. Ennek ellenére István oldalán

is megvolt a saját életem: a MA-

LÉV-nál felelősségteljes, vezető be-

osztásokban dolgoztam, később pe-

dig egy hatvan fős céget vezettem,

amelynek magja ma is összejár, és

boldogan emlékezik a szép időkre.

Hat nyelvvizsgám van – a férjem

mindig megjegyezte, hogy akár-

hová megyünk, sehol nem kell tol-

mács. Szóval sosem kellett megta-

gadnom magam, nem kellett érte

áldozatokat hozni, de igen, egy ma-

gától értetődő szolgálat volt. És ma

is az.

KONCZ MÁRIA

István ma is példakép
Bujtor István, Balázs Béla-díjas
színművész, filmrendező, for-
gatókönyvíró és producer posz-
tumusz Pro Tihany díjat kapott,
amelyet felesége, Bujtor Judit
vett át. A díj apropója az volt,
hogy a neves színész, rendező
éppen tizenöt évvel ezelőtt ala-
pította meg a szabadtéri szín-
padot, amelyet özvegye már ki-
lenc éve vezet. Bujtor Judittal
beszélgettünk a díjról.

– Láthatóan meglepődött a díjon.

Hogy fogadta az elismerést?

– De még mennyire meglepőd-

tem! Nagy meglepetés volt. Először

nem is értettem, miért beszélnek az

életemről, a szakmai pályafutásom-

ról, a családomról. Nem tartom ma-

gam „pro”-nak vagyis pro fesszio -

nálisnak, nem gondoltam tehát,

hogy megérdemlem a díjat. Aztán

megértettem, hogy mit is jelent va-

lójában a pro, hogy a díjat olyanok

kapják, akik sokat tettek Tihanyért.

Nagyon meghatódtam. Úgy gondo-

lom, a díj azoknak a tihanyi és Sa-

int-Florent-le Vieil-i embereknek

is jár, akik az évek során közremű-

ködtek a francia-magyar kapcsolat

kialakításában és fenntartásában.

– Bánja még, hogy 1995-ben a ja-

vaslata ellenére végül nem az auszt-

riai kisvárossal vették fel a kapcsolatot,

hanem Tihannyal?

– Egyáltalán nem bánom! 1995-

ben, amikor elindult a Tihany Sa-

int-Florent-le Vieil közötti francia-

magyar testvérvárosi kapcsolat, ré-

szesei lettünk a Pays de la Loire régió

és három magyarországi megye, So-

mogy, Veszprém, Zala, valamint a

Maine et Loire és Veszprém megye

között régóta fennálló testvér kap-

csolatnak, így hozzájárulunk a népek

egymáshoz való közeledéséhez.

– Milyen Tihany és milyenek a ti-

hanyiak francia szemmel?

– Húsz éve már, hogy először ide-

látogattunk, de Tihany mindig a

Balaton gyöngyszeme marad. A te -

lepülés óriási ütemben fejlődik, tu-

risztikai, városképi, kulturális szem-

pontból is. A fejlődéshez maguk a

tihanyiak is hozzájárulnak. Ők sem-

mit sem változtak, ugyanolyan ba-

rátságosak és kedvesek. 

– A világ egyik legszebb helyén, a

Loire völgyben lakik. Ha nincs a test-

vér települési kapcsolat, tudna a Ba-

latonról, egyáltalán érdekes onnan

nézve Kelet-Európa?

– Ha Tihany és Saint-Florent-le

Vieil között nem jött volna létre a

testvérvárosi kapcsolat, Magyaror-

szágról és a Balatonról akkor is hal-

lanánk.  Hiszen a sajtó foglakozik

az önök országával, léteznek fran-

cia-magyar gazdasági, kulturális

egyesületek, partnerségi kapcsola-

tok iskolák, borászatok között. Sok

francia cég alapított leányvállalatot

Magyarországon, valamint számos

honfitársuk telepedett le a Pays de

la Loire környékén.

Egyébként Magyarországot in-

kább Közép-Európa részeként em-

legetjük, mivel az élet és az itteni

valóság közelebb áll ahhoz, amit

Franciaországban tapasztalunk, mint

a Kelet-Európai országok esetében.

– Hogy képzeli el a két település kö-

zötti kapcsolat folytatását, mit kell

tenni ahhoz, hogy a továbbiakban is

tartalmas maradjon a kapcsolat?

– Mindkét település képviselői

egyetértenek abban, hogy a kapcso-

latot meg kell tartani, a jövő pedig

a fiatalságé. Őket kell tehát bevonni

és velük kell együttműködni az

újabb projektek meghatározása és

megvalósítása érdekében.
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A jövő a fiatalságé
Meglepődve és meghatottan vet -
te át a Pro Tihany díjat a francia
testvértelepülésről, Saint-Flo-
rent-le Vieil-ről ideutazó, ám az
elismerésről mit sem sejtő, Marie
Luce Bridier. Az alpolgármester-
ként vagy éppen civil szervezet
vezetőjeként egyaránt energikus
egykori pedagógust a díj kapcsán
kérdeztük.

Marie Luce Bridier a Maine-et-
Loire megyei La Pommeraye-
ben született 1951-ben.  1973 és
1994 között tanítónő St Flo-
rent-le-Vieil-ben, majd az An-
gers-i egyetemen szerzett diplo-
mát speciális oktatás szakterüle-
ten. 1996–2006 között francia
tanár a La Pommeraye-i iskola
gimnáziumi előkészítő tagoza-
tán. Itt tanulási és szociális ne-
hézségekkel küzdő gyerekek ne-
velésével foglalkozott. 1989-ben
majd 1995-ben újra önkormány-
zati képviselővé választották,
2008-ban alpolgármester. 1995-
ben kulturális ügyekkel megbí-
zott polgármester helyettes lett.
Ekkor javasolta, hogy létesítse-
nek testvérvárosi kapcsolatot az
ausztriai Linz melletti Saint-
Florian-nal. Ezt az akkori pol-
gármester, Hervé de Charette,
nem támogatta, és inkább Ti-
hanyt javasolta testvértelepülés-
nek. A megvalósítással Marie
Luce-t bízták meg. 2016-ban
Tihanyban elfogadta az önkor-
mányzat felkérését, és a testvér-
városi együttműködést segítő
egyesület elnöke lett. 
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Simon Erzsébet porcelán iparmű-

vész készített miniatúrákat az

utolsó perzsa sahnak, és egy regge-

liző készletre megfestette Napóleon

és Wellington waterlooi csatáját is.

Stuttgartban él, de gyakran időzik

tihanyi házukban, ami korábban

Szabó Lőrincéké volt. 

– A teaceremónia – vagy ahogy

a japánok hívják: a teaút – során

senkit nem üdvözölünk külön, mert

ott mindenki egyforma. Az benne

a szép, hogy senkinek nincs rangja

vagy különösebb pozíciója. Ugyan

én nem vagyok teaceremónia-mes-

ter, viszont ismerem a különböző

helyekről származó teákat és a kan-

nákról sokat tanultam a főiskolán.

Szakmámat tekintve porcelánter-

vező vagyok, Herenden dolgoztam.

Az iparművészeti főiskola porcelán

szakán végig vettük a kannákat és

a csészéket, amiket később tervez-

tünk is. Figyelembe kellett vennünk

például a tea karakterét, azt, hogy

a kanna megőrizze az illatát, a me-

legségét, és amikor kifolyik belőle

a tea, az ne cseppenjen az asztalra. 

Szeretek a dolgok gyökeréig el-

menni, így tudtam meg, hogy a

kannakészítésben a kínaiak jártak

elöl: a XII. század körül a teáskan-

náik az arannyal egyenértékűek vol-

tak. Kaptam egy kannát Kínából,

ami az ország középső részének sa-

játos agyagkitermelő vidékéről szár-

mazik. Ez az agyag porózus, de

mégsem engedi át a vizet, mert a

kanna belseje a teától egy filmréte-

get kap, csakúgy, mint a szájüreg is

egy csésze tea után. Külszíni bányá-

szattal termelik ki az alapanyagot,

és a maga természetességében hasz-

nálják. Nagy becsben tartják, örök-

ségbe adják a gyerekeiknek, becso-

magolják, és légmentesen tárolják –

beássák a földbe –, s akkor veszik

elő, amikor az utódok kerámiát

akarnak belőle készíteni. Ekkorra a

szerves részek már teljesen elrot-

hadnak benne, plasztikussá válik az

anyag és könnyű vele dolgozni. 

Az ő kannáik sose látnak mosó-

szert vagy mosókefét, azt szokták

mondani, hogy tíz év után a kanna

már maga teát ad. Kívülről pedig úgy

tartják, hogy zsírozd be magad, vagyis

dédelgesd, forgasd a kezedben, annyi

elég neki, amennyi a kezedről rajta

marad, cserében pedig belesimul a

tenyeredbe és melegíti azt.

400 éves kanna
Volt egy kínai fogadott fiam, aki-

nek az édesapjával Ching-te-Chen-

ben, a porcelán hazájában ismerked-

tem meg. A falu fénykorában ezer

kemence működött itt. Elmentem

a kaolin-hegyekhez, ez a férfi volt a

művészeti vezetője a főiskolának,

ahol kurzust kaptunk és adtunk is.

Svájci nőkkel voltam egy csoport-

ban, akikkel nem nagyon lehetett

beszélgetni, velem viszont igen, és

mesélte a férfi, hogy van egy fia, aki

épp Németországba ment, vinnék-

e neki egy szótárt. Cserébe kámfor

olaját adott nekem, amivel hosszú

ideig lehet rajzolni, mert egész nap

friss marad tőle a festék. Ezt európai

olajokkal vagy terpentinnel nem

tudjuk elérni, viszont a kínai kám-

forfa olajától friss marad. 

A fiú, akinek a szótárt vittem,

kérdezte, hogy lakhatna-e nálam.

Sokat utaztam vele, szép emlékeink

vannak, s egyszer meglátogattak a

szülei is. Akkor kaptam tőlük az én

kannámat, ami Európában ritka-

ságnak számított. Érdekes, hogy

fejre is állíthatom, akkor se folyik

ki belőle a tea. Tőlük kaptam azt a

négyszáz éves, kézzel készített, sze-

ladon mázas kannát is, ami a gyűj-

teményemben a legértékesebb.

A teaceremóniában a kanna számít

a legnagyobb értéknek: minden te-

ához külön kannájuk van, amiket a

család őriz és ad tovább az utódok-

nak, én is azért kaptam, mert a fiúk

tizenöt évig nálam volt. 

Porcelán és tea Európában
Az európaiak – iszlám hatásra –

a XVI. században kezdtek kávézni,

tehát előbb, mint teázni. A kávé-

házak is korábban alakultak, s ké-

sőbb lett egyikből-másikból teaház.

A tea a brit Kelet-indiai Társasággal

jött be Európába, ezért vert tanyát

főként az angoloknál. Nagy meny-

nyiségben érkezett tea és kanna is

a kontinensünkre, mert a holland

kereskedők – az én férjem is az –

felismerték a benne rejlő üzleti le-

hetőséget. Százszámra hozták be az

aranyárban lévő kannákat, s eleinte

a teát is hajóval szállították. Nem

volt ritka, hogy félévig is a hajó fe-

nekén állt a növény, mire megér-

kezett a célállomásra, s megdoho-

sodott. Illatosítani, ízesíteni kellett,

így született a ceyloni earl grey. Ja-

pánban gyakorlatilag csak zöld tea

van, de például Indiában és Ceylo-

non szinte kizárólag fekete teát ta-

lálunk. 

A kínai után ezer évvel, 1710-

ben készült először porcelán Euró-

pában, Meissenben. Erős Ágoston

lengyel király és német fejedelem

bezárta a várába Johann Friedrich

Böttgert, hogy kutassa ki az arany

előállítását. Böttger ugyan aranyat

nem tudott készíteni, viszont a pa-

rókájára púdert, talmint rakott. Va-

lahogy úgy esett, hogy ezt a púdert

vízzel keverte, s egy képlékeny,

plasztikus anyagot kapott. Így jött

rá az arany helyett a porcelánkészí-

tés trükkjére. Egészen addig ónból

és rézből készültek az edények, el

lehet képzelni, mekkora szenzáció

volt az asztalon egy gyönyörűséges

fehér porcelán! 

Nemrég egy meisseni kiállításon

láttam egy teaasztalt, aminek a fi-

ókjaiba az összes kelléket be lehe-

tett tenni. Akkora tisztelete volt an-

nak a pár porcelán csészének, hogy

az egész asztalt, a kannát, a kanala-

kat, a kiöntőket és a cukortartót is

színaranyból készítették hozzá. Az

angoloknak persze az eleganciához

hozzátartozott, hogy a teáscsészé-

nek is legyen füle, amitől a kisujju-

kat el tudják tartani. A kínai és a

japán csészéknek azonban sosem

volt füle, apró tálkákra hasonlíta-

nak, amiket a tenyerek ölelnek kö-

rül. Kínában – ahol szeretik meg-

személyesíteni a tárgyakat - létezik

a három részes gaiwan, ami kistá-

nyér (Föld), tető (ég) és közötte a

kis csésze, maga az ember, aki ösz-

szeköti a kettőt, s létrehozta a tea-

kultúrát. Praktikus, mert a csészébe

teszik a tealeveleket, leöntik, lefe-

dik, és a tető félrebillentésével isz-

szák ki a teát. 

Megtisztulás

A japánok teázás előtt tisztálkod-

nak, ami egy tisztulási folyamat: a

teaházhoz tartva átsétálnak egy

zen-kerten, belépve meghajolnak,

kezet mosnak és megtörölik az ar-

cukat. Azt tartják, hogy minden

kellékben energia, chi lakik, ami ad

nekem valamit. Ezért a ceremóni-

amester nem érinti meg a csészéket,

hanem kis bambuszcsipesszel meg-

fogva öblíti el a teához való forró

vízzel – előmelegítve a csészéket,

hogy ne sokkoljuk a teát -, s közben

nem beszél. A teáról is lemossák a

port. A kínaiak azt tartják, hogy aki

a poros teát nem önti ki, az túl sze-

gény. Azt mondják, hogy egy ház-

tartásból nem hiányozhat a tűzifa,

a rizs, az olaj, a só, a szója, az ecet

és a tea.

Genius loci
Bejártam a földkerekség megha-

tározó teatermő területeit, s hogy

kerültem a Balatonhoz? Az édes-

anyám lepsényi házát a három lá-

nyommal és a férjemmel kinőttük,

s kerestünk egy másikat, ahova ha-

zajárhatunk nyaralni. 1992-ben vet-

tük meg Lócitól Szabó Lőrinc egy-

kori tihanyi házát. Körbeutaztam a

Balatont, és itt találtam meg azt,

amit kerestem. Szoktunk Szabó

Lőrinc-esteket szervezni a baráta-

inknak vagy a szomszédoknak, akik

még ismerték őt, és elmondják tőle

a kedvenc versüket. 

(A következő lapszámban folytat-

juk utunkat a teák világába: szó lesz

1700 éves teafákról, Simon Erzsébet-

tel pedig sorra vesszük a főbb teafaj-

tákat és termőterületeiket.) 

MÓROCZ ANIKÓ

Harmónia, tisztelet, tisztaság és csend
Ez a négy alappillére a japán
kultúráját meghatározó négy-
száz éves hagyománynak, a tea-
ceremóniának. Európában job-
bára a hideg időjárás beköszön-
tével kerülnek elő a teáscsészék,
s az adventi időszak tartópillérei
is lehetnének a címben szereplő
fogalmak. Szabó Lőrinc egykori
tihanyi házában beszélgettem
Simon Erzsébet porcelánművés-
szel 1700 éves teafákról, aranyat
érő kannákról és fül nélküli csé-
székről, amiket addig kell nézi,
amíg eggyé nem válunk velük.
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– Mit jelent a bencés szerzetesek

számára az advent és a karácsony ün-

nepe?

– Az advent szó a latin adventus

Domini kifejezésből származik, a

jelentése: az Úr eljövetele. Tehát ez

azt jelenti számunkra, hogy a kará-

csonyt megelőző várakozás az eljö-

vetelben nyeri el jutalmát. A kará-

csony Jézus Krisztus megtestesülé-

sének ünnepe, az üdvösségtörténet

egyik legkiemelkedőbb eseménye –

a feltámadás után. Isten emberré

lesz és közösséget vállal velünk. Kér-

dezték tőlem, hogyan lehet szépen

ünnepelni a karácsonyt, mit javaslok

azoknak, akik így szeretnének

tenni? Azt gondolom, a karácsony

estéjéhez el kell érkezni, az egy út,

egy felkészülés, mert a karácsonyfa

alá nem lehet csak úgy beesni, előtte

rá kell tudni hangolódni. Az advent

egy majdnem egy hónapos időszak,

amikor az út végén a karácsony ün-

nepléséhez érkezünk meg. A szer-

zetesi közösség számára másfajta

életforma kezdődik advent első va-

sárnapjával. Megváltozik a liturgi-

kus imádságrendünk, a reggeli

imánkat, a Laudes-t, a templomban

ünnepeljük, utána hajnali szentmi-

sét tartunk együtt a hívekkel. Az

advent első részében Jézus eljövetele

áll a liturgikus rend középpontjá-

ban, utána a karácsony misztériu-

mának ünneplése kezdődik el. Eb-

ben az időszakban megváltozik a

napi ritmusunk, ez is egyfajta fi-

gyelmeztetés a várakozásra. De

másfajta várakozás ez: nagyon sokan

már csak a karácsonyi vásárt, a han-

gulatát várják, de az adventi időszak

nem a karácsony kibővítése, kiter-

jesztése! A készülődés nem a kará-

csonyi feldíszítettségre vonatkozik,

hanem az eljövetelre való belső ké-

szülést – tükörbe nézés, bűnbánat,

önreflexió, szembenézés a vágyaim-

mal, az élet igazi értelmével - állítja

a középpontba. Egy professzorom

mondta: „az az ünnep, amit bármi-

kor meg lehet ünnepelni, az nem

ünnep!” A karácsony, az egy csodá-

latos éjszaka, másnap is azt ünne-

peljük, de ezt nem szabad kihúzni

az advent idejére. A készülődés az

teljesen más, olyankor az ember be-

jár egy utat, önmagával szembe néz,

előveszi akár a biblikus hagyomá-

nyokat. Az az egy hónap önvizsgá-

lat, önértékelés kell hogy legyen. Ez

egy teljesen más hangulatot jelent.

Mi lilában ünneplünk adventben,

ez a bűnbánat, a megtérés szimbó-

luma. Nem arról szól, hogy főzök,

takarítok, vásárlok. Persze ezek is

fontosak, de nem ezen van a hang-

súly. Közeledik valami, amire felké-

szítem a szívemet-lelkemet, hogy

elérkezését be tudjam fogadni, de

ez nem egyenlő az ünneppel. 

– A rítusoknak, hagyományoknak

közösségteremtő ereje van, erősítik az

összetartozást. Ez igaz a szerzetes kö-

zösségre is?

– Igen, nálunk az ősi, rituális szö-

vegeket közösen elmondva, az

együtt imádkozásnak van erős kö-

zösségteremtő ereje. Az a szép a

keresztény egyházi évben, hogy mi

egy év alatt újra éljük az üdvösség-

történetünket. Ennek a kezdő-

pontja karácsonykor van, amikor az

Isten emberré lesz és ezt az egyház

nagyon szép szertartásokkal ün-

nepli. A gyertyagyújtások rítusát

egy imaórába foglaljuk. Ezt szom-

baton este együtt ünnepli a bencés

közösség a templomban. A szer-

tartásnak mindig van hatása az em-

berre, segíti a készületet.

– A karácsony előtti feszültségünk

abból is adódik, hogy tökéletes ünnepre

vágyunk, amilyet elképzeltünk, és ha

ebbe bármilyen hiba csúszik, akkor

aggódunk, hogy rosszul sikerül. Vajon

Ön is átéli ezt az érzést?

– Nem az ünnep határoz meg

minket, hanem mi határozzuk meg

az ünnepet. A közös imádkozások

felkészítenek az ünnepre, nem kell

félnem attól, hogy valami rosszul si-

kerül. Nekünk szerzeteseknek köny-

nyebb szépen ünnepelni, mert van

egy kötött formánk, mi évről-évre

ugyanúgy ünnepeljük a karácsonyt,

így nincsen bennem feszültség, hi-

szen csak a karácsonyi szertartások-

hoz kell igazodnom. 

– Saját gyerekkori élményeit fel-

idézve miként ünnepelt akkor és ho-

gyan, amióta bencés szerzetes lett?  

– Gyerekkoromban karácsony

délutánján a nagymamámhoz küld-

tek el minket a készülődés idejére.

Amikor hazaértünk, otthon a fel-

díszített karácsonyfával és az aján-

dékokkal vártak bennünket. Az éj-

féli misére már akkor is eljártam a

nagymamáimmal. Emlékezetesek

voltak ezek a misék és az ünnepi

várakozás. Mióta szerzetes vagyok,

a karácsonyi rítus határozza meg

az ünneplést. Kezdődik a pásztor-

játékkal, este a közös esti dicsérettel

folytatódik. Néhány éve az a szokás

nálunk, hogy az ebédlőben meg-

gyújtjuk a karácsonyfán lévő gyer-

tyákat, éneklünk egy karácsonyi

éneket, utána az elöljáró egy rövid

köszöntőt mond és ad mindenki-

nek egy apró, jelképes ajándékot.

Közösen vacsorázunk, utána kez-

dődik a Vigília, ami egy hosszabb

ideig tartó imádság a kápolnában.

Évezredek embereink mély vágyá-

ról szól, akik a teremtő Isten meg-

jelenését várták a világban. Mivel

mindannyian lelkipásztorok is va-

gyunk, ezért elmegyünk a környező

falvakban lévő templomunkba éjféli

misézni és együtt ünnepelni az ot-

tani közösséggel. Másnap reggel

van a Pásztorok miséje, amikor is a

közösség minden tagja Tihanyban

vesz részt a reggeli misén, így foly-

tatjuk az ünneplést. 

– Mit üzen az ajándék? Tudjuk,

adni jó, az ajándékozás öröme nekünk

is legalább akkora boldogságot okoz,

mint annak, akit megajándékozunk.

Talán az lenne a legfontosabb, hogy

megpróbáljuk kitalálni, mi okoz a leg-

nagyobb örömet a szereteteinknek.

Mit szoktak egymásnak ajándékozni

a közösség tagjai?

– Úgy gondolom, az ajándék nem

a cél, hanem az eszköz; az odafi-

gyelés eszköze és kifejeződése. Ná-

lunk nem elvárás az ajándékozás,

csak egy apró gesztus, ami sze-

mélyre szabott ajándéktárgyakban,

vagy élményekben nyilvánul meg.

Igyekszem kitalálni, ki, minek

örülne. Nem nagy értékű, de hasz-

nos és örömet okozó meglepetés

legyen, ez a fontos. 

– Találkoznak-e családtagjaikkal

karácsonykor?

– Karácsonykor nem vagyunk ve-

lük, a szerzetesközösség tagjai a ka-

rácsony elmúltával, általában a két

ünnep között mennek haza talál-

kozni a családtagjaikkal, néhány na-

pot együtt tölteni.

– Otthon a családunk körében min-

dig hagyományos ételeket készítünk,

így nincsen karácsony halászlé, töltött

káposzta nélkül.  Mi kerül a szerze-

tesek asztalára, mi lesz a karácsonyi

vacsora menüje?

– Már karácsony előtt elkezdődik

nálunk a közös ünnepi étkezés,

mert évek óta hagyomány, hogy egy

közös vacsorát fogyasztunk el a

Bencés Általános Iskola teljes lét-

számú aktív  és nyugállományú dol-

gozóival, valamint együtt ebéde-

lünk a munkatársainkkal. Figyelünk

arra is, hogy a kollégáiknak is le-

hetősége legyen a családjaikkal ün-

nepelni, ezért karácsony estéjén, hi-

degtálakat, salátákat, sonkát készí-

tenek el előre munkatársaink, Kán-

tás József mesterszakáccsal az él-

ükön. Természetes az ünnep idején

nálunk is terítékre kerülnek a tra-

dicionális ételek. 

SOMOGYI JUDIT

Mi határozzuk meg az ünnepet
Juthat eszünkbe számtalan
szebbnél szebb gondolat, de
először mégis a tenni-venniva-
lók sorakoznak a fejünkben a
karácsony szó hallatán: bevásár-
lás, mi legyen az ajándék, gyer-
tya, bejgli, sütés-főzés, fadíszí-
tés, pedig ezek csak a világi kel-
lékeket biztosítják hozzá. A ka-
rácsony ünnep, talán az év leg-
szebb ünnepe, és valószínűleg a
legfontosabb is, hiszen ilyenkor
biztos, hogy a családtagok, sze-
rettek találkoznak. Sokfélekép-
pen viszonyulnak hozzá az em-
berek: van, aki csak pénzkiadás-
nak tartja, néhányan egy köte-
lező alkalomnak, de remélem, a
legtöbben a szeretet ünnepe-
ként élik meg. Az advent idején,
karácsony közeledtével a Tiha-
nyi Bencés Apátság perjelével,
Mihályi Jeromossal beszélget-
tünk az ünnepről, ünneplésről,
összetartozásról, a szerzetesek
karácsonyi szokásairól.
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Az idei év legelső és legnagyobb

eredménye a Tihanyi Hajós Egy-

letben kivételesen nem vitorlázóink

versenyeihez kapcsolódik. Határ-

időre, június 6-ra felépült az új ki-

kötő épülete. Pár hét alatt beren-

deztük, visszaköltöztünk, megszok-

tuk és megszerettük. Mintha min-

dig itt állt volna.

Az iskola utolsó hetében három

teljes osztály látogatott el hozzánk

a Tihanyi Általános Iskolából.

Mindenki kipróbálhatta a kishajó-

ban vitorlázást, evezést, de az ed-

zőmotorosba is beengedtük a gye-

rekeket, legnagyobb örömükre.

Június közepén már indulhattak is

a táborok: 11 héten át, hat napos tur-

nusokban több, mint 220 gyerek is-

merkedhetett meg a vitorlázás alap-

jaival ezen a nyáron. A helyieknek

szervezett napközis tábor is népszerű

volt, több mint tízen jelentkeztek és

barátkoztak ezzel a szép sporttal. 

Nyár közepétől pedig indultak a

versenyeink is a kikötőben, mi ren-

deztük a hazai olimpiai hajóosz-

tályok egyik ranglista versenyét, az

Olympic Regattát, majd az Opti-

mist és a 420 csapatbajnokságot.

Szeptemberben vendégül láttuk

a Finn Dinghy Országos Bajnok-

ságot, ahol hazánk első tokiói olim-

piai kvótájának tulajdonosa, Berecz

Zsombor, világbajnokunk is rajthoz

állt. Nem nagy meglepetés, hogy

megnyerte a versenyt!

RUTAI ANDREA

Jó évet zárt a Tihanyi
Hajós Egylet

A reggeli csúcsidőszak járatai változatlanok maradnak, tehát csak a

9 óra után induló autóbuszjáratok közlekedési rendje változik. Minden

nap 9 órától üzemzárásig óránként egy busz járja körbe a Tihanyi-

félszigetet, Balatonfüreden továbbutazási lehetőséget biztosítva Veszp-

rém, Budapest és Tapolca irányába egyaránt.

Páros órákban a buszok a Vasútállomás–Posta–Rév–Gödrös–Bala-

tonfüred belváros–Vasútállomás útvonalon. Páratlan órákban pedig a

Vasútállomás–Balatonfüred belváros–Gödrös–Rév–Posta–Vasútállo-

más útvonalon közlekednek. 

Az Észak-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ illetékesei

novemberben lakossági fórumot tartottak a művelődési házban.

A nagy érdeklődésre számot tartó fórumon elhangzott problémákra –

a balatonfüredi és veszprémi iskolákba járó diákok hazautazásához

jobban illeszkedő buszjáratok megtartása, illetve a nyári időszak meg-

növekedett forgalmának kezelése - részben megoldást találtak az új

menetrend-koncepció szerint.

Mindenképp előrelépés, hogy a korábbi menetrendhez képest gyak-

rabban közlekednek majd a Balatonfüred-Tihany közötti buszjáratok,

továbbá az új útvonalnak köszönhetően a menetidő is lényegesen le-

rövidül.

t-v

Új busz menetrend

December 9-től jelentősen változik a Balatonfüred-Tihany kö-
zötti autóbuszjáratok közlekedése. Az új menetrend szerint nem
csak a buszok indulási időpontjai, hanem útvonala is eltér az ed-
dig megszokottól. 
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Egyre növekszik azok tábora, akik

a természet felé fordulva találják

meg a szabadságukat. A tendencia

érthető, hiszen a legelemibb módon

a természetből lehet erőt, frissessé-

get, megújulást nyerni. Talán ezek

a legalapvetőbb okai az outdoor,

azaz kültéri sportok és a terepfutás

robbanásszerű fejlődésének. Ti-

hanyban a szabadság ezen eleven

formájának megélésére is egyre több

lehetőség nyílik – vélekedik Marsó

Barna, aki hozzá teszi: a lelkes,

sportos tihanyi csapatuk több mint

egy évtizede dolgozik a település

sportéletének és az aktív turizmu-

sának fejlesztéséért.

– Idén több új sportprojekttel áll-

tunk elő: két verseny rendezésével

és egy olyan egyedi „virtuál futás”

sportprogrammal, amit évszaktól,

napszaktól függetlenül teljesíthet-

nek a futás szerelmesei. Az új prog-

ram szlogenje: Fuss bármikor Ti-

hanyban! Ez a sportprogram nem

verseny.  A célja az, hogy az idelá-

togatók, ha hoznak magukkal fu-

tócipőt, akkor azt használják is ki

és ne vigyék haza úgy, hogy a cso-

magtartóból elő sem vették. Az

egyesületünk honlapján lehet vá-

lasztani a futóútvonalak között, de

természetesen el

lehet térni azoktól

és szabadon is

megtervezhető a

saját futni kívánt

szakasz. A lényeg,

hogy minimum 4

kilométert kell

futni a Tihanyi-

félszigeten. A két

versenyfelhívásuk

közül, az őszi, cross-futásra szólí-

totta a futókat a Belső-tó partjára.

A cross-futás jellemzően hosszú-

távú terepfutás, leginkább a mezei

futóversenyekre emlékeztet, ahol

csak kevéske szintemelkedéssel kell

számolni. A jövő évben, január 26-

án, trail-futásra invitálják a mo-

zogni vágyókat. 

– A trail-futás a hosszútávú te-

repfutásnak egy nehezebb műfaja.

Az angol elnevezésből adódóan a

pálya ösvényeken, erdőn, mezőn ha -

lad, ezért nagyon változatosak szok-

tak lenni ezek a versenyek.

A téli rendezés időpontját a félsziget

ösvényeinek keskenysége indokolja,

illetve hosszabb szakaszokon sűrű

bokorfalak szegélyzik azokat. Télen,

mikor lombtalanná válik az erdő,

jobban átláthatók ezek a szűk sza-

kaszok is – válaszolta kérdésünkre

az egyesület vezetője, aki a prog-

ramjaikra és edzéseikre egyaránt

várja egész évben az érdeklődőket.

SOMOGYI JUDIT

Hiába tart felénk megállíthatat-
lanul a hideg tél, mégsem ret-
tent el mindenkit a fagyos idő a
sportolástól. A Tihany Sport és
Szabadidő Egyesület vezetőjé-
vel, Marsó Barnával beszélget-
tem a futás szépségéről, az álta-
luk szervezett programokról,
újdonságaikról.

Futásra csábít a táj

Válogatott kiállítás
Különleges kortárs képzőművészeti válogatás várja
a Kogart Galériába betérőket. Többek között
Csernus Tibor, Matteo Massagrande, Várnagy Ildikó,

Baska József, Vilhelm Károly, Schéner Mihály izgal-
mas alkotásai láthatóak a kiállításon. 

Egy gyűjtemény felépítésének legnehezebb pillanata:

az első találkozás, az első kép, az első lépés, amely

meghatározza az összes rákövetkezőt. Milyen szem-

pontokat kell figyelembe venni, milyen céllal gyűj-

tünk és mi a viszonyunk a műtárgyakhoz? A tanult

szemet követve korszakos, meghatározó alkotásokat

válasszunk? Vagy maradjunk meg a személyes ízlés

talaján, és egy horizontális gyűjtés mentén válogas-

sunk? Gyűjteményünk rólunk kell meséljen vagy a

műveken keresztül egy önálló történetet szeretnénk

elmondani – egyáltalán szétválasztható a kettő?

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány válogatásá-

ban bemutatott és megvételre kínált alkotások egy-

fajta útmutatóként szolgálnak a művészetek iránt

elkötelezettek számára. Az alkotásokon keresztül be-

pillantást nyerhetünk egy gazdag hagyományba,

amely kontextust ad a műveknek és új értelmezési

lehetőségeket mutat fel. A műtárgyakkal való sze-

mélyes találkozás, az alkotásokkal egy térben való

lét pedig megteremti azt a kapcsolatot mű és nézője

között, amely már a személyes ízlést szólítja meg.

Csernus Tibor, Buda István, Takáts Márton, Gesztely

Nagy Zsuzsa, Gáll Gregor, Matteo Massagrande, Veress

Pál, Szabó Vladimir, Adorján Attila, Katona Zsuzsa,

Kovács Tamás, Várnagy Ildikó, Baska József, Vilhelm

Károly, Schéner Mihály és Borsos Miklós alkotásait be-

mutató tárlat darabjaiban nem csak gyönyörködni

lehet, de akár haza is vihetők.

A kiállítás áprilisig minden pénteken, szombaton és va-

sárnap látogatható 10 és 16 óra között. 

t-v
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„Amit teszünk, az csak egy csepp a

tengerben. 

Anélkül a csepp nélkül azonban sze-

gényebb volna a tenger.”

(Teréz anyu)

Úgy érzem áldottak azok az em-

berek, akiknek megadatik, hogy a

munkával töltött évek után nyugal-

masabb időszak köszöntsön rájuk,

vagyis nyugdíjba vonulhassanak és

még inkább azok, akik életükben

azt csinálhatták, ami leginkább szí-

vük szerint való volt.

A 2018. január 1-től kezdődő fel-

mentési időt követően, szeptember

1-től hivatalosan is a nyugdíjasok

nagy családjához tartozom én is.

És azok közé a kiváltságosok közé,

akik ugyanazon a munkahelyen –

a tihanyi Visszhang Óvodában –

tölthettek el 40 évet. Kedves kollé-

ganőimmel, Hockné Kovács Izabel-

lával és Móróné Adorján Erzsébettel

együtt jártuk be ezt az utat.

Eljött hát az idő, hogy elköszön-

jek második otthonomtól és átad-

jam helyem az utánam következők-

nek. Rengeteg kedves, szép emléket

viszek magammal a tarisznyámban,

melyek gyakran fel-fel villannak és

örömmel, boldogsággal töltenek el.

Hálával tartozom az összes ra-

gyogó pillanatért, melyeket itt élhet-

tem meg, de a megélt kudarcokért

is, melyekből fel kellett állni és to-

vább indulni az úton. Sajnos ezekből

az utolsó években elég sok jutott.

Köszönet azért, hogy az évek so-

rán oly sokan megtiszteltek bizal-

mukkal és szülőként rám bízták

apró, csetlő-botló gyermekeiket,

legféltettebb kincseiket. Kevés

olyan család van Tihanyban, amely-

lyel az évek során ne kerültem volna

kapcsolatba, vagy az utcán talál-

kozva ne köszöntenénk egymást.

Köszönöm, hogy 11-szer indít-

hattam iskolába a nagy óvodásokat,

s felnőve sokuk kisgyerekének is

óvó nénije lehettem.

Erőm és képességeim szerint

mindig arra törekedtem, hogy kicsi

ovisaim érző szívű, szerető és sze-

rethető felnőttekké váljanak, akiket

az óvodában eltöltött időszak meg-

erősít.

Hittem és hiszek a dolgok erejé-

ben. Hiszek abban, hogy egy gyer-

mekkorunkból hozott jóságos ver-

sike, egy kedves dallam, egy jókor

elmondott tanmese idősebb ko-

runkban emberibbé tesz bennün-

ket.

Hiszem, hogy a kisgyerek igé-

nyes, melegséggel teli környezete,

a természet szeretete jó irányba for-

mál minket később is. Megvéd a

rossz gondolatoktól, tettektől, meg-

erősít a legnehezebb helyzetekben

is. Nehéz helyzetek pedig gyakran

adódhatnak.

Hálás vagyok az utamat segítők-

nek. Köszönöm polgármester úrnak

és a képviselőtestületnek, hogy

helyt adtak kérésemnek, és egy év-

vel ezelőtt, karácsonykor zárhattam

le egy hosszú, meghatározó fejeze-

tet az életemből és most a legtöbb

időmet kilenc hónapos kis uno-

kámmal tölthetem. Azoknak, aki-

nek életében új fejezet kezdődik,

annak Isten adjon erőt az elkövet-

kezendőkhöz. 

Mindannyiuknak szeretettel kí-

vánok áldott, békés várakozást és

szép karácsonyt, szeretteik körében.

VÉGHNÉ SOMOGYI

ZSUZSANNA

40 év margójára

Mint minden évben, ezúttal is

több külön programot szerveztek

decemberben a tanulás-tanítás mel-

lett a Bencés Általános Iskolában.

A gyerekek, szülők, leendő első osz-

tályosok mindannyian különböző

ese ményeken vehettek részt.

A hónap egészségnappal kezdő-

dött, amelyen előadást hallhattak a

diákok az egészséges életmódról,

utána forgószínpad-szerűen több

programon vehettek részt: lelkes

szülők házi készítményeiket mu-

tathatták be a gyerekeknek.

Megnyílt az Apátsági Rege Cuk-

rászdában az iskola egykori és je-

lenlegi tanulóinak rajzaiból, a Hely

szelleme című kiállítás, ami márci-

usig látogatható. 

Családi koncerten léptek fel a ze-

neiskolai növendékei szüleikkel,

testvéreikkel egy-egy közös pro-

dukcióval. A nagycsoportos gyere-

kek és szüleik számára nyílt napot

tartott az iskola, a leendő tanító-

nővel, és a hittantanárnővel ismer-

kedhettek meg az érdeklődők.

December közepén karácsonyi

csereberét tartottak egymás között

az osztályok. Ilyenkor örömmel vá-

logatnak az egymás pultjaira kira-

kott régebbi játékok, könyvek, tár-

gyak, díszek között, amivel meg-

ajándékozhatják majd a hozzátar-

tozóikat. 

A karácsonyi műsor az utolsó ta-

nítási napon, december 21-én, 10

órakor lesz az iskolában, a Tihanyi

Bencés Gyermekkórus, a zeneta-

nárok és tanítványaik fellépésével.

S.J.

Eseménydús időszak
az iskolában

III.Tihanyi Bencés Bál
Elegáns farsangi mulatságot szervez a tihanyi általános iskola

alapítványa és szülői szervezete a község lakói, az iskola munkatársai,
diákjainak szülei és öregdiákjai számára, amelyre szeretettel és

barátsággal várják az érdeklődőket az erre az alkalomra átalakított,
feldíszített Bencés Általános Iskolába 2019. február 16-án.

A meghívó ára 9 ezer forint, ami a bál tényleges költsége,
megvásárolható az iskola portáján. A belépő tartalmazza a welcome

drinket, a korlátlan ételfogyasztást: a többfogásos melegételes
vacsorát, a desszertet, az éjféli tálalást; a korlátlan italfogyasztást

és a zeneszolgáltatást. A támogatói jegy ára 18 ezer forint, amelynek
bevételéből az iskola diákjait támogatja az alapítvány.

A hajnalig tartó tánczenét a Búgócsiga Zenekar szolgáltatja.
Ragyogó élményt ajándékozhat szeretteinek, ha báli belépővel

lepi meg őket karácsonyra!

Barátsággal: a szervezők



December 29-én
szombaton,

17 órakor Újév köszöntő
Dúdoló Navratil Andreával

Kedvcsináló koncert,
majd Táncház

az Eszterlánc zenekarral

Helyszín:
Tihanyi Bencés Iskola

Batyus bál – közösen
fogyasztjuk elva hozott ételt,

italt

A belépés ingyenes! 
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