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– Az óvodabuszt első-

sorban gazdasági okok-

ból kellett megszüntet-

nünk. Megnőtt azon is-

kolások száma, akiket a

környező településekről

szállítunk a tihanyi isko-

lába. A 18 személyes kis-

busz már nem volt ele-

gendő, be kellett állíta-

nunk egy másik, kilenc

személyes járművet is.

Akkora a leterheltsége a

két járműnek, és akkora

az amortizáció és az ezzel járó költ-

ségek, hogy a továbbiakban nem

tudja az önkormányzat vállalni az is-

kolások szállításán felül az óvodások

szállítását is. A környező települé-

sekről érkező iskolás diákok szállí-

tására kötelezettségünk van, ezt min-

denképp teljesítenünk kell, ha foly-

tatnánk az eddigi rendszert, akkor

idővel a tanulók szállítása kerülne

veszélybe- válaszolta lapunkkérdé-

sére Tósoki Imre, aki hozzátette:

a döntés előtt értesítette a környező

települések polgármestereit a várható

változásról.

A polgármester hangsúlyozta: az

önkormányzat természetesen to-

vábbra is biztosítja a tihanyi gyere-

kek óvodai ellátását, sőt a jövőben

a bölcsődei ellátást is szeretnék ki-

alakítani. A környező településekről

is fogadja az óvoda a gyerekeket,

arra is figyeltek, hogy testvérek ese-

tén, ne kelljen másik intézményt

keresni a szülőknek. 

– Több pedagógus nyugdíjba vo-

nult az intézményből, komoly gon-

dot okoz a pótlásuk. Nagyon nehéz

szakképzett óvónőket találni, ezért

úgy döntöttünk, hogy az eddigi há-

rom csoport helyett két vegyes cso-

portot indítunk szeptembertől,

hiszen így jó szakmai színvonalon

meg tudjuk oldani a gyerekek meg-

felelő képzését. Ez egyébként nem

új, már tavaly döntött a testület er-

ről és értesítette is a szülőket a vál-

tozásról – fogalmazott Tósoki Imre.

A Visszhang Óvoda 59 gyerek-

kel, közülük 38 tihanyi, kezdi meg

szeptemberben az új tanítási évet.

Az intézmény alapító okiratában

az óvoda 50 fős befogadóképesség-

gel rendelkezik, ezt a létszámot, in-

dokolt esetben 60-ig lehet bővíteni. 
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Megszűnik az óvodabusz

– Az azonos életkorú gyerekek-

ből álló tiszta csoporttal ellentétben,

a vegyes csoportokban az óvodát

kezdők egy már kialakult közös-

ségbe kerülnek, ami a nagycsalád

mintájára különböző életkorú gye-

rekekből áll, ezért a beszoktatás

időszaka gördülékenyebb. A csalá-

dias hangulat nagyban segítheti az

újonnan érkezettek beilleszkedését.

Minden év elején, természetes mó-

don rendeződik át a csoport. A ko-

rábban mintaadó nagyobb gyerekek

iskolába kerültek, szerepüket az

őket követőknek kell átvenniük.

Ezt az átrendeződést az óvodape-

dagógusok igyekeznek segíteni. 

– Ezek szerint kifejezetten előnyös,

hogy a különböző korosztályú gyerekek

egy csoportba járnak?

– A vegyes csoportban nevelődő

gyerekek jellemzően fogékonyabbá

válnak a toleranciára, nagymérték-

ben fejlődik empátiás készségük, se-

gítő-gondoskodó magatartásuk.

A nagyobbak szeretnek „gondos-

kodni” a kicsikről, sőt, sokszor kérni

kell őket, hogy ne segítsenek olyan

dolgokban, amikre már a kisebbek

is képesek. A vegyes csoportformá-

ban szívesen érvényesítjük „az

együtt és külön elvét”, amely rugal-

masan igazodik a gyerekek egyéni

igényeihez. A vegyes csoportban ne -

velkedő kicsikre jellemző, hogy ön-

állóbbak, vonzzák őket a nagyobbak

tevékenységei, előbb ügyesednek. 

– Hogyan tervezhető a csoport te-

vékenysége?

– A tevékenységeket mindig a na-

gyok szintjéhez tervezzük, majd ezt

egyszerűsítjük le a kisebbekhez,

akiknek nagy húzóerőt jelentenek a

játékos, komplex kezdeményezések.

Az egyéni fejlődésbeli különbségek

az azonos életkorú gyerekek között

is gyakran felmerülnek. A vegyes

csoportokban természetes módon

van jelen az eltérő fejlettség, de ezt

csak az óvodapedagógusok észlelik,

segítségükkel a gyerekek észrevét-

lenül hozhatják be lemaradásukat,

azt nem kudarcként élik meg. 

– A szülők egy része mégis problé-

másnak tartja a vegyes csoportokat. 

– Igen, a szülők azon szoktak ag-

gódni, hogy az eltérő életkorú gye-

rekek megnehezítik egymás szá-

mára a tanulást. De ez valójában

csak az óvodapedagógusra mér fel-

adatot. Nagy előnye a vegyes cso-

portnak, hogy az egy családból ér-

kező, különböző életkorú testvére-

ket nem kell szétválasztani egymás-

tól az óvodában.  Összegezve tehát

minden szülőnek tiszta szívből

ajánlható a vegyes csoport, hiszen

az abban tapasztalható állandó

megújulás nagyban elősegíti a szo-

ciális tanulást, az egymásra figyelést

és az alkalmazkodást.
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Új csoportok az óvodában

A képviselő testület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy ez év szeptem -
berétől megszűnik az óvodabusz szolgáltatás, amely a környező tele-
pülésekről érkező óvodások szállítását biztosította. Az intézményben
a következő tanévtől az eddigi három csoportos foglalkozások helyett
két, vegyes csoport indul majd.

Az önkormányzat képviselő-
testületének döntése értelmé-
ben ez év szeptemberétől az ed-
digiektől eltérően vegyes cso-
portokba járnak majd a gyere-
kek a Visszhang Óvodába. Az
intézmény vezetőjét, Molnár
Andreát kérdeztük milyen vál-
tozással járhat ez, mit észlelnek
ebből a gyerekek?

Felújítják az
iskolát

Július végén kezdődhet el a he-
lyi általános iskola energetikai
korszerűsítése. Az önkormányzat
uniós pályázaton 55 millió forint
vissza nem térítendő támogatást
nyert, amelyből az intézmény tel-
jes hőszigetelését felújítják.

Korszerűsítik az iskola fűtés-
rendszerét, új kazánt telepítenek
és kicserélik az épületben a nyí-
lászárókat. A kivitelező céget a
napokban választja ki az önkor-
mányzat, július végén már elkez-
dődnek a munkák. A hőszigete-
lés munkálatait össze kell han-
golni a sportcsarnok építésével,
ezért a korszerűsítés várhatóan
szeptember végére fejeződik be.
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Az önkormányzat és a beruházást

végző székesfehérvári cég, az NBU

Építőipari és Szolgáltató Kft. heti

szinten tart egyeztetéseket, annak

érdekében, hogy minél zökkenő

mentesebben haladjon a munka. 

– A beruházás csúszását nem

várt építészeti probléma okozza.

Régi típusú falazó elemekkel épült

a ház, ezek teherbírása nem

megfelelő az új funkciót ka-

pott épülethez, a statikai

problémák elhárítása miatt az ere-

deti terveinkhez képest 3–4 hetet

biztos késik a beruházás. Ettől

függetlenül továbbra is bízom

benne, hogy az ősz elején, még

időben át tudjuk adni a Civilek

Házát, és az intézmények, a Mű-

velődési Ház irodái, a könyvtár, a

TDM iroda, a Tihany tévé stúdi-

ója, a stúdió és a kábeltévé ügyfél-

szolgálat elfoglalhatják a helyüket

az új épületben – mondta Tósoki

Imre polgármester.

Jelenleg az épület tetőszerkezetét

építik, a földszinten, ahol közös be-

járati előtérből recepció nyílik majd,

és innen közelíthetők meg az eme-

leti irodák, az elektromos illetve a

vízhálózat kiépítése zajlik, valamint

a liftakna kialakítása. 

A beruházás teljes költségeit

uniós pályázati forrás, az önkor-

mányzat illetve magánberuházás

fedezi. A 700 négyzetméteres

ingatlan földszintjén kap helyet a

levendula lepárló. A levendula-

üzem- és manufaktúra építési mun-

kái 140 millió forintba kerülnek, az

önkormányzati épület felújítási

munkálataira pedig közel 70 milliót

költenek. Az épület több mint száz-

millió forint uniós forrásból új hő-

szigetelést kap, kicserélik a nyílás -

zárókat, kialakítják az új fűtés rend-

szert. Az önkormányzat költsége a

tetőtér beépítése, hiszen a helyisé-

geket az új funkciónak megfelelően

át kell alakítani. 
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Közel egy hónapot csúszik a
tervekhez képest a Civilek Háza
átadása. A beruházás során de-
rült ki, hogy az épület tartófalait
bizonyos szakaszokon teljesen
ki kell cserélni, azokat vissza
kellett bontani, hogy az új falak
képesek legyenek megtartani az
emeletet. Átadás szeptember
közepén várható.

Késik az átadás

Az iskola korábbi sportcsarnokát

lebontották, helyén már látszanak

a 150 fős lelátóval, öltözőkkel, ki-

szolgáló helyiségekkel, és egy ké-

zilabdapálya méretű játéktérrel el-

látott új, 1400 négyzetméteres csar-

nok alapjai. Információink szerint

minden az ütemterv szerint halad,

kéthetente egyeztet az önkormány-

zat az iskola vezetőségének bevo-

násával a kivitelező céggel annak

érdekében, hogy a tanulók minél

előbb, a tervek szerint ez év decem -

berben birtokba vehessék az új csar-

nokot.

A létesítmény az iskolai testne-

velés mellett más funkciókat is ellát

majd, különböző kulturális rendez-

vényeknek, sporteseményeknek ad-

hat otthont, és itt tartja majd az

edzéseit illetve a hazai mérkőzéseit

a helyi sportegyesület.

A Tihanyi Bencés Iskola udvarán

létesülő több funkciót is ellátó, mo-

dern sportcsarnok 540 millió fo-

rintból épül. A Magyar Labdarúgó

Szövetség látvány-csapatsportok

pályázatán nyert támogatás révén

valósulhat meg a beruházás. 340

millió forint a társasági adók fel-

ajánlásából gyűlt össze, 100 millió

forintot a kormány, és 100 milliót

az önkormányzat tett hozzá.  
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Javában zajlanak az iskola ud-
varán létesülő sportcsarnok
munkálatai. Jelenleg az épület
pilléreinek elhelyezése történik,
várhatóan 2–3 héten belül meg-
kezdődik az építkezés látványos
része.

Decemberre elkészül
a sportcsarnok

A projektnyitó sajtótájékoztatón

Nagy István agrárminiszter hang-

súlyozta: a nemzeti parkok a KE-

HOP pályázati keretből összesen

csaknem 38 milliárd forintnyi fej-

lesztést hajtanak végre, ehhez jön

még a Gazdaságfejlesztési és Inno-

vációs Operatív Program ökoturisz-

tikai fejlesztésre fordítható, több

mint 4,4 milliárd forintos forrása.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatósága 2014 és 2020 között

tíz projekt keretében 3,53 milliárd

forintot fordíthat természetvéde-

lemre – jelentette be a miniszter. 

A Levendula Házban tartott tá-

jékoztatón Nagy István kiemelte:

a nemzeti park fejlesztései közelebb

viszik az emberhez a természet cso-

dáját. Az eddig megvalósult beru-

házások szép példái annak, hogyan

lehet a természet védelmét és a mo-

dern világ szokásait ötvözni. A 21.

század emberének a természet bé-

kéjére van szüksége, éppen ezt te-

remtik meg a nemzeti parkok, ame-

lyek a kikapcsolódás lehetőségét,

harmóniát, békét nyújtanak a láto-

gatóknak – vélekedett a tárcave-

zető.

– A Balaton-felvidéki Nemzeti

park az első hazai park, amely ko-

moly idegenforgalmi beruházáso-

kat hajt végre, úgy, hogy azok il-

leszkednek a tájba, sőt a látogatók-

hoz közelebb hozzák a természetet.

Munkájuk nagy példa a többi nem-

zeti park előtt – zárta ünnepi be-

szédét az agrárminiszter.

– Több tervünket is megvalósít-

juk a támogatás révén. Elkezdődhet

a Belső-tó rehabilitációja, mely ma-

gába foglalja egy biológiai szűrő-

mező létesítését, a vízminőség ja-

vítását valamint a halállomány sza-

bályozását. Felújítjuk a juhakolt, az

állatok itatását biztosító kutakat lé-

tesítünk. Növeljük a legelőterületek

nagyságát, elvégezzük a Lóczy

Lajos tanösvény teljes rekonstruk-

cióját, új tanösvényt alakítunk ki a

Belső-tónál, a Levendula Ház

Látogatóközpontot pedig beilleszt-

jük a tanösvény-hálózatunkba – so-

rolta a megvalósuló program ele-

meit Puskás Zoltán, a Balaton-fel-

vidéki Nemzeti Park igazgatója, aki

hozzátette: fontos, hogy a termé-

szet védelme mellett a Tihanyba

látoga tók újabb látványosságokkal

szem besülhessenek.

Kontrát Károly, a Belügyminisz-

térium parlamenti államtitkára, a tér-

ség országgyűlési képviselője hang-

súlyozta: Tihany az ország egyik leg-

vonzóbb turisztikai célpontja lehet.

A fejlesztések révén egész évre szóló

attrakciókat tud kínálni a település

az idelátogatók számára.

A Balaton-felvidéki Nemzeti

Park Igazgatóság a Környezet és

Ener giahatékonysági Operatív

Prog ramban Uniós támogatást

nyert „A Tihanyi-félsziget és térsé-

gének komplex élőhelyfejlesztése”

című pályázaton. A támogatás ösz-

szege: 450 millió forint. 
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Megvédik a Belső-tavat
A Levendula Fesztivál nyitó ren-
dezvényén Puskás Zoltán, a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóságának vezetője bemu-
tatta a most induló és 2019-ben
záruló, 450 millió forintból meg-
valósuló projektjüket, amely nek
eredményeként egyebek mellett
javul a Belső-tó vízminősége, nő
a legelőterületek nagysága, és új
tanösvény létesül.
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Azok, akik korábban jártak már

a tihanyi levendula fesztiválon, sok

változást tapasztalhattak az előző

évekhez képest. Alakítottak ezen a

természeti erők a szervezők, és még

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

is. Ezúttal különválasztották a fesz-

tivált és a Szedd magad akciót, de

az időjárás közbeszólt és a tervek-

hez képest még egy héttel előrébb

kellett hozni az aratás idejét a le-

vendula korai virágzása miatt. Saj-

nos emiatt fordulhatott elő az is,

hogy azok a csoportok, akik már

nem tudtak változtatni az érkezési

időpontjukon, szállásfoglalásukon,

eszközök és felügyelet nélkül tép-

ték – sok esetben a növény tövével

együtt – a levendulát, okozva ezzel

károkat az ültetvényben.

Szemmel láthatóan kisebb volt

ezúttal az érdeklődés, hiszen sok

levendulavirág maradt meg, amit

később közmunkások vágtak le.

Az árusítókból viszont a korábbiak -

nál is nagyobb volt a választék, a

Pisky sétányon egy egész héten át

lehetett válogatni a kézműves ki-

rakodóvásáron. 

A programokat nem érintették a

változások, hiszen az erre a két

hétre megszervezett fellépők meg-

tartották változatos műsoraikat. 

Minden érdeklődő találhatott íz-

lésének megfelelő szórakozást, hi-

szen a falu több színhelyén zajlott

a fesztivál, amelynek fontos külde-

tése a hagyományápolás. A látoga-

tók megismerhették a levendula-

lepárlás folyamatát, természetisme-

reti túrákon vehettek részt, akusztik

koncert, néptáncosok fellépése,

hangszerek bemutatója, házibuli

zenekar, utcabál, zenés pódium mű-

sor, népi kézműves vásár szórakoz-

tatták az idelátogatókat. Hétvégén

a Belső-tó partja a gyermek-családi

programok helyszíne volt. A gye-

rekeket kézműves foglalkozásokkal,

népi játszóházzal várták, népszerű

volt a ládavasút, amelyre sokan áll-

tak sorba. Aki lemaradt a szedd

magad akcióról, az sem marad le-

vendula csokor nélkül, hiszen min-

denhol és mindenben kapható volt

a növény. Az egész falu levendula-

virág színben pompázott, az ételek,

italok, ruhák, szappanok, ékszerek,

de még a köcsögök is belilultak.

Szinte mindenben volt levendula:

sörben, lekvárban, süteményben,

pálinkában, olajban, párnában. 

A kísérő rendezvények tömkelege

is csalogatta a hömpölygő ember-

sereget. Lehetett szaktanácsadást

kapni, hogyan kell gondozni a be-

szerzett levendulapalántákat. Más-

hol levendulás buzogányt fontak

belőle, zsákba, péksüteménybe, lek-

várba rakták, akvarell képeket fest-

hettek róla. Csaknem minden ud-

varban volt látnivaló, nem is lehe-

tett megnézni, kipróbálni, meghall-

gatni mindent. Az időjárás kegye-

sen tette a dolgát, habár néha esővel

fenyegetőzött, de többnyire enyhe

szellővel hűsített a levendula ször-

pöt, vagy sört fogyasztók homlokát.

Az izzadástól nem mentesültek a

fesztiválozók, mert hiába volt min-

den közlekedést könnyítő, egyirá-

nyítású forgalomváltoztatás, a falu-

ban parkolóhelyből nem lett ettől

több, (a szabályszegők száma annál

inkább) ezért alaposan igénybe

A levendula elfoglalta Tihanyt 

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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vette az idegeiket, mire kiszállhat-

tak a kocsijukból. Azok tudhatják,

akik a korábbi években jártak ezen

a rendezvényen, hogy mégis meny-

nyire eredményes volt a programok

kettéválasztása, hiszen tavaly a fesz-

tiválra igyekvők közül sokan már a

faluba sem tudtak bejutni. 

Közismert, hogy a levendula

gyógy- és nyugtató hatásáról is-

mert. Szükség is van rá, hiszen a

rendezvény kinőtte a települést.

A félsziget nagysága adott, az utak,

a vendéglátó ipari egységek telje-

sítő-befogadó képessége, a helyi

lakosok türelme véges, a parkoló-

helyek területe csak minimálisan

növelhető, ezért át kell gondolni

annak a lehetőségét, hogy belépő-

díjat szedjenek a programra. 

A levendula fontos és kiemelt

szerepet játszott és játszik ma is Ti-

hany életében, lehessen szeretettel

várni az érkezőket, ne csak felléle-

gezni, mikor véget ér a fesztivál és

elcsendesedik néhány órára a tele-

pülés.

SOMOGYI JUDIT
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– Gyerekkoromban édesanyám-

tól, – aki szintén néptánctanár – kap-

tam ajándékba a népzene, néptánc

szeretetét. Később a Bihari-, Viseg-

rádi-, Kastl-, Bartók-, Pannonhalmi-

, és végül Tímár Sándor táncegyüt-

tesében gyarapíthattam tudásomat.

Majd megszereztem a c-kategóriás

néptáncegyüttes vezetői végzettséget.

Feleségemmel itt Tihanyban kezd-

hettük közös életünket és hamar ki-

derült, mindkettőnknek hiányzik a

néptánc. Először itteni házaspárok

kerestek meg minket, hogy tanítsuk

őket. Később, mivel a tihanyi általá-

nos iskolában régóta volt néptánc-

oktatás heti egy órában a gyerekek-

nek, az onnan kinövő fiataloknak

táncolási igénye és a kezdeményezési

ötletem találkozott egymással. Alap-

vető célom az volt: aki szeretné, hogy

a hétköznapjainak részévé váljon a

végtelen tárházú magyar hagyomány

népzenei és tánckincse, annak legyen

lehetősége ezt egy jó baráti közös-

ségben gyarapítani, megélni.

– Különös nevüknek van valami-

lyen speciális jelentése?

– A tihanyiak számára ez a név

nem újdonság. A gardahalászat ide-

jén minden hegyenjáró a maga

kompániájának adta a jeleket, ka-

bátját lengetve és különböző test-

helyzeteket felvéve irányította a hajó

útját a Tihanyi-hegy valamely csú-

csáról, íg mutatva nekik a garda vo-

nulásának helyét. Teljes nevünkből

pedig egy játékos rövidítés által ala-

kul ki az irányvonal, amit követünk:

HEgyenjárók TIhanyi NÉP-

TÁNC-EGYüttesét, hiszen minden

héten egyszer találkozik a társaság.

– Miként alakult a csoport dina-

mikája és létszáma?

– Amatőr, baráti, társaságként in-

dultunk, akik az együtt töltött sza-

badidőnkben táncolni, énekelni gyűl-

tünk össze. Hamarosan kialakult a

csoport tagjai közül a Kisszekund

Zenekar is, aki az összejöveteleinken

húzta a talpunk alá valót. A létszám

folyamatosan változott az elmúlt tíz

év alatt, hiszen továbbtanult az ifjú-

ság, gyerekek születtek a családokban.

Nagyon büszke vagyok az „aranyge-

nerációra”, akik közül ma már öt fia-

talunk néptánctanárnak tanul főis-

kolán. Most egy újabb ilyen csapat

kezdi kinőni magát. Néhány éve már

a hú gommal, Legeza-Csizmazia

Csöngé vel vezetjük az együttest. A

fejlődésünket mutatja, hogy idővel

meghívtak bennünket a falu rendez-

vényeire fellépni. Már nem csak he-

tenként találkozunk, hanem nyáron

tánctáborokat is szervezünk, batyus

bálokat tartunk. Legeza Márton se-

gítségével kibővült a repertoárunk,

tovább ismerkedhettünk a Bakony és

a Balaton-felvidék népzenei anyagá-

val. Marci bourdon táborokat szervez,

a tihanyi népzeneoktatás megszer-

vezésében nagy szerepet játszik. 

– Miből fedezik a fellépések költsé-

geit, az egyforma ruhák beszerzését? 

– A Németh László Művelődési

Házban kaptunk helyet a próbáink-

nak, az ő szárnyuk alatt cseperedtünk.

Az önkormányzat anyagi támogatá-

sával működik az együttes és általuk

gyarapodott a csapat ruhatára is. 

– Milyen rendezvényeken lépett fel a

Hegyenjárók Tihanyi Néptáncegyüttese?

– Többek között rendszeresen

szerepelünk és táncházat tartunk a

Kecskeköröm és Levendula feszti-

válokon, a tihanyi szüreti mulatsá-

gon, és betlehemest adunk elő az

adventi műsoron. Többször kértek

fel előadásra más helyszíneken is,

például Olaszországban. Táncol-

hattunk a falumegújítási díj átadó-

ján, a budapesti millenárisparkban

Tihanyt képviselve, de felléphet-

tünk a Levendula Ház megnyitó-

ján, a Skanzen étteremnél az RTL

Klub műsorában, az apátság évfor-

dulóján, a Tihanyi Bencés Bálon és

még sok más rendezvényen. Min-

den hónapban tartunk élőzenés

táncházat, dúdolót, valamint több

mint tíz éve szervezzük a húsvét

hétfői locsolóbált is immár a Tiha-

nyi Népzeneoktatással együtt.

– Miért tartja fontosnak az együt-

tes létét, a néptánc tanítását?

– Az együttes összekovácsol egy

közösséget, néphagyományokat

ápol és továbbítja, megeleveníti

azokat. Aki ismeri népe kulturális

gyökereit, az képes csak igazi, hi-

teles gyümölcsöket teremni. Min-

den korosztály szívesen nézi meg

műsorainkat, és örömmel csatlako-

zik a táncházakban hozzánk. Az aj-

tónk nyitott, szeretettel várjuk azo-

kat, akik szeretnének csatlakozni

ehhez a vidám kis csapathoz.

SOMOGYI JUDIT

Tíz éves a Hegyenjárók 
Tihany több művészeti csoport-
tal is büszkélkedhet, ezek között
tartjuk számon a Hegyenjárók
Tihanyi Néptáncegyüttest. A tíz
éve alapított csoport vezetőjével,
Csizmazia Kenézzel beszélgettem
a megalakulásuk körülményeiről,
működésükről, fel lépéseik ről.

Nagyon sok érdekes információt,

kulisszatitkokat hallhattak az ér-

deklődők Bujtor István fiától, aki

szórakoztatóan mesélt édesapjáról,

valamint Ágoston atyától, aki a szer-

zetesközösség tagjainak mai élet-

ébe, életterébe adott betekintést. 

Bujtor István a budapesti piarista

gimnázium diákja volt, mélyen val-

lásos családból származott, többször

megfordult a tihanyi templomban

is, a vezetett séta során megmutatták

melyik oltárnál gyújtott gyertyát.

A program elején először láthatták

a résztvevők premier bemutatóként

az „Isten békéje – Bemutatkoznak

a tihanyi bencések” című rövid fil-

met, amely betekintést enged a ben-

cés szerzetesek mai életébe. 

A legendás Pogány Madonna film

születési és forgatási titkai közül né-

hányat megosztottak a jelenlévőkkel.

Megtudhatták, hogy a het-

venes évek végén Bujtor

Istvánt, mint magyar

szinkronhangjaként, bemutatták Bud

Spencernek. Ekkor javasolta a Piedone

filmek főszereplője, hogy miért nem

készít ő is hasonló magyar filmeket,

hiszen még külső adottságaiban is

hasonlított olasz kollégájára. Ez a ta-

lálkozás ösztönözte a forgatókönyv

megírására „Ötvös Csöpit”, így vált

ő kemény öklű, igazságosztó rend-

őrré. A nyolc vanas évek sajátosságáról

kiderült, mekkora dilemma volt az,

ki legyen a gyilkos, mert magyar ugye

nem lehetett, no de külföldi sem,

mert milyen nyelven beszélnének ak-

kor a filmben? A megoldás – legyen

disszidens a gonosztevő!  

Abban az időben az sem volt szo-

kás, hogy egy színész írja meg a for-

gatókönyvet, Nemeskürti István tá-

mogatása tette lehetővé a film

elkészítését. Arról is hallhattak a je-

lenlévők, hogy a 80-as években

nagyfokú bátorságról tett bizony-

ságot, hogy egyházi helyszínen ját-

szódott egy film és papok is megje-

lentek a szereplők között, sőt, még

„Laudetur Iesus Christus!” katolikus

köszönés hangozzon el benne.  

A Pogány Madonna egy korszak

jelképévé vált, a nyolcvanas évek

Zsigulis időszakának, az akkori ba-

latoni nyárnak, életérzésnek, a nyu-

gat utáni vágynak a szimbóluma

lett. 1981-ben egymillió néző látta

a mozikban – ez akkor rekordnak

számított – azóta pedig reneszán-

szát éli az alkotás. A tihanyi apát-

ságban jelenleg is sokan keresik és

szeretnék megnézni a Pogány Ma-

Negyedik alkalommal kapcsolódott be az apátság a Múzeumok Éjszakája
országos rendezvénysorozatba. Több százan voltak kíváncsiak a prog-
ramokra, amelyeken a tihanyi lakosok – elegáns felajánlásként – ingyen
vehettek részt. Ezúttal a balatoni tájakon játszódó filmek közül a magyar
krimi akció vígjáték, a legendássá vált Pogány Madonna tihanyi apátsági
helyszíneit lehetett bejárni Bujtor Balázs és Barkó Ágoston atya kíséretében. 

Pogány Madonna az apátságban 
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– A Színművészeti Főiskola szín-

művész, operett tanszakán végez-

tem. A diplomaosztás után külföl-

dön, főleg Németországban és

Ausztriában dolgoztam. Amikor

visszatértem, vidéki színházakban,

Pécsett, Szekszárdon játszottam,

majd 2001-ben megalapítottam

magánszínházunkat, a gyermekelő-

adásokra szakosodott Fogit. Ennek

párja a Pesti Művész Színház,

amely – a Vidán Színpadban eltöl-

tött évekre alapozva – vígjátékokat,

zenés darabokat játszik. Elindulá-

sunkban nagy szerepe volt Bodrogi

Gyulának, aki a Vidán Színpad

igazgatójaként befogadott minket,

és színpadra is lépett velünk. Ma is

ápoljuk a barátságot. A Fogi első

előadása – nem véletlenül – éppen

Süsü, a sárkány volt. 

– A Fogi repertoárján huszonöt,

klasszikus mesejáték szerepel. Közülük

sokat Önök dolgoztak át, alkalmaztak

színpadra. Miből táplálkozik a

gyermek darabok iránti vonzalma?

– Mint tudjuk, nincs gyermek-

és felnőtt színház, csak jó és rossz

előadás. A titok, ha van, annyi, hogy

komolyan kell venni a gyermekeket.

Ők még őszinték, még nincs mel-

lébeszélés: ha unatkoznak, rögtön

elkezdenek mocorogni. Nagy ta-

pasztalatra van szükség az ilyen elő-

adásokhoz! Tudni kell, mi érdekli a

gyerekeket, mesterien kell felépíteni

a jeleneteket. Szükség van a kellő

mértékű izgalomra, hogy lekössük

a figyelmüket, de azt is tudni kell,

hogy mennyi ideig tartható fenn a

feszültség, mikor esedékes a feloldás.

A színészi játékon kívül a zenével

és más színpadi hatásokkal is pro-

fesszionálisan kell bánni. A felnőt-

tek udvariasak, az unalmat, az ér-

dektelenséget elviselik egy darabig.

A gyerekek erre képtelenek.  De ha

jó egy előadás, akkor fantasztikus

élményt nyújt a színészeknek is.

– A mai, mindenféle ingerekkel el-

kényeztetett gyerekeket is el lehet va-

rázsolni?

– Persze. Ha jó a játék és a ren-

dezés, akkor működik a színház va-

rázsa. Az élő előadók sokkal érde-

kesebbek, és közelebb tudnak ke-

rülni a gyerekekhez, mint a video-

játékok kitalált szereplői.

– Mekkora az érdeklődés a gyer-

mekszínház iránt? 

– Felfutóban van a műfaj. Ma

sokkal nagyobb az érdeklődés, mint

öt-tíz éve volt. A rendszerváltást

követő gazdasági problémák miatt

kevesebben jártak színházba, az em-

berek a televízió előtt töltötték ide-

jüket. Úgy tűnik, hogy mára ezt a

szokást kezdjük kinőni. Nagyobb a

kínálat, de az igény is. Ez az oka,

hogy magánszínházként is tudunk

működni. Előadásaink a felnőttek

számára is élvezetesek. A támoga-

tási rendszernek köszönhetően több

helyre jutunk el, mint korábban. Azt

tapasztaljuk, hogy visszavárnak

minket, várják az új produkciókat. 

– Előadásaik közül a mostani sze-

zonban hármat láthatunk Tihanyban.

Miért esett a választás éppen ezekre?

– Az Oroszlánkirály ismert

Disney produkciót, de mi saját fel-

dolgozásunkban mutatjuk be.

A szto rinak népmesei előzménye

van; egy eredeti, afrikai mesén ala-

pul. Musical formájában, óriásbá-

bok szerepelnek benne. Az elma-

radhatatlan Süsüt az ismert dalok-

kal adjuk elő. Doktor Bubó a rajz-

filmsorozat alapján összeállított

történet, zenés vígjáték. A felnőttek

is kedvelik a hetvenes éveket fel-

idéző figurák, az állandóan jelen

lévő irónia és a nyelvi bravúrok, po-

énok miatt. Ezért esett rá a válasz-

tás.

– Tudjuk, hogy Ön nem csak szer-

vez, rendez, hanem kiveszi a részét

munkából a színpadon is. Melyik a

kedvenc szerepe?

– Természetesen Süsü, a jószívű

sárkány. Tulajdonképpen mindenki

Süsü egy kicsit, mert mindannyian

arra vágyunk, hogy szeressenek

minket akkor is, ha csúnyák va-

gyunk. Nem azért mondom, de

Süsü bőrébe, egy negyven-ötven ki-

lós jelmezbe bújni a nyári hőségben,

fizikailag elég megterhelő, de ezt

ellensúlyozza a gyerekek felől áradó

szeretet. Annyi kedvességet kapok

tőlük, hogy az feledteti a megpró-

báltatást. 

– Többször léptek már színpadra

Tihanyban is. Milyen emlékei van-

nak a településről?

– Családunknak Dióson volt

telke, ezért a nyarakat itt töltöttük.

Elevenen élnek bennem az itteni

nyarak emlékei. Igazgatóként em-

lékezetes számomra a 2006-os év

is, amikor augusztus 20-án itt, Ti-

hanyban léptünk fel. A szünet után,

a második jelenet alatt kitört az az

emlékezetes vihar, amely aztán Bu-

dapesten okozott nagy károkat.

Akkora szél fújt, hogy kettétört a

díszlet, a közönséggel együtt szed-

tük össze a darabjait. Vagyis még

ebben a végletes helyzetben is volt

valami felemelő: a közönség segít-

sége, támogatása. 

KONCZ MÁRIA

Július 6-án megkezdődik a Tihanyi Szabadtéri színpadon a nyári évad,
hogy augusztus végéig, huszonhárom estén át élvezhessék a nyaralók
és a környékbeliek a zenés és prózai előadásokat. Néhány éve a gyer-
mekelőadások elindítása bátor kezdeményezés volt, hiszen nem lehetett
előre tudni, hogy a kötelező, iskolai kultur-tortúrák után vevők lesz-
nek-e a gyerekek és szüleik a nyáresti produkciókra. Az elmúlt évek ta-
pasztalatai bizonyítják, hogy az ötlet életképes volt, ma már egyre több
a visszajáró gyermekes család.  Az idén három alkalommal Fogarassy
András társulata, a Fogi színház előadásában az Oroszlánkirállyal, Süsü -
vel és nagy kedvenccel, dr. Bubóval találkozhatnak a gyerekek. A szí-
nész-rendező-menedzserrel beszélgetünk.

Mindenki Süsü egy kicsit

Nem gyerekjáték!

Fogarassy András színigazgató,
színész, rendező

A Színművészeti Főiskola szín-
művész, operett tanszakán sze-
rezte diplomáját. Pályáját táncos-
komikusként kezdte. Külföldi
munkái után itthon, a Budapesti
Kamara és a Pécsi Nemzeti Szín-
házban játszott. A Fogi magán-
színházat 2001-ben alapította
meg. Felesége, Bernadett énekes
primadonna. Felesége mellett fiai,
a nyolc éves Dávid és a tizenkét
éves Gergő is fellépnek a gyer-
mekszínházban, így néhány elő-
adásban az egész család együtt
van a színpadon. 

donnát, pedig ez az értékes műkincs

valójába a képzelet szülötte, hiszen

nem valós régészeti lelet, hanem a

film részére készítette el gipszből

egy díszlettervező. A szobor De-

meter istennőt ábrázolja – a filmben

görög eredetű aranyszobor – és Saj-

kodon egy római kori házban talál-

tak rá a XVIII. században. 

A program folytatásaként bencés

diákok középkori gregorián ének-

hangokkal mélyítették el a csendet

a templomban. Ezen az estén töb-

bek között látogathatóvá tették a

szerzetesi kápolnát és a könyvtárat,

ahol több jelenetet is forgattak. Az

izgalom ezután egyre fokozódott,

hiszen tovább haladva az eredeti

filmbéli szoborhoz és az akkori pla-

kátjához érve a résztvevők legalább

olyan izgatottan fényképezték az

ereklyéket, mintha valódi műkin-

cset látnának. Jó néhány tihanyi la-

kos mesélte, hogy ő, vagy valame-

lyik családtagja több Bujtor filmben

statisztált, még a Pogány Madon-

nában is. A film több jelenetének

makettjét is kiállították, itt hallhat-

tak arról a jelenlévők, hogy az autós

üldözési jelenetnél a karambol vé-

letlen volt, de benne maradt a film-

ben, sőt, emiatt átírták a forgató-

könyvet is. Valamint arról is, hogy

egy kifejezést a filmben Bujtor

István a fiától kölcsönözte. Amikor

Balázs kisfiúként beült az édesap-

jához az autóba, mindig azt mondta

neki: „Tűz Csucsu!” A program zá-

rásaként a résztvevők az apátság

déli udvarán a filmben fogyasztott

ételeket, italokat kóstolhatták meg,

valamint a meglepetés kvízjáték

győztesét egy film-kellékbeli 1200-

as Zsigulival elvitték egy körre.

Aki lemaradt erről a különleges

programról, nézze meg a filmet és

járja végig a tihanyi helyszíneket is,

remek időutazásban és retro él-

ményben lesz része.

SOMOGYI JUDIT

FOTÓ: BARANYAI MARCELL
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Horváth Béla elnök köszöntőjé-

ben kiemelte: a sportegyesület ve-

zetősége által kitűzött célokat si-

került megvalósítani az idényben. 

– A nagypályás labdarúgásban a

felnőtt férfi csapatunk egy helyezést

javítva harmadik lett a bajnokságá-

ban, a Futsal csapatunk pedig az

alapszakasz rájátszása után meg-

nyerte a regionális bajnokságot, majd

az osztályozó mérkőzést is, így a kö-

vetkező szezonban a Nemzeti Baj-

nokság II. osztályában játszik majd.

Köszönet a sportszakembereknek,

edzőknek, akiknek munkája nélkül

ezeket az eredményeket nem érhet-

tük volna el – fogalmazott az elnök. 

Varró János alpolgármester is

méltatta az eddig elért eredménye-

ket, a klubnál történt fejlesztéseket

és kiemelte: az önkormányzat to-

vábbra is eltökélt abban, hogy le-

hetőségeihez mérten támogassa az

egyesületet, segítse a sportolókat. 

Az ünnepségen díjazták az év

utánpótlás játékosát. A gravírozott

üveg plakettet Ágos Martin, az U

19-es csapat kapusa és egyben csa-

patkapitánya érdemelte ki.

Az egyesület ebben az évben is

minden korosztályban külön jutal-

mazta a házi gólkirályokat. A fel-

nőtteknél Futsalban Horváth

Benjamin, nagypályás futballban

Benedek István, U 16-ban Kauker

Dominik, U 14-ben pedig Szabó

Márk vehette át a legjobb góllövő-

nek járó elismerést.

Az egyesület vezetőségének dön-

tése alapján, külön díjazták azokat

az utánpótlás játékosokat is, akik

egész éves teljesítményükkel példát

mutatnak kortársaiknak. Berecz Dá-

niel, Urbancsók Kristóf, Kohl János,

Laki Balázs, Schalbert Kristóf és

Szabó Márk vehette át az elismerést.

A serlegekek és az érmeket Varró

János alpolgármester, Sikos László,

a Veszprém megyei MLSZ ver-

senybizottságának tagja és Kerekes

Józsefné, a Ker-zo Kft ügyvezetője,

sportegyesület egyik fő támogatója

nyújtotta át.

A ceremónia végén a megjelent

vendégek, szurkolók, játékosok egy

vacsora keretében kötetlen beszélge-

téssel zárták le az elmúlt sportévet.

t-v

A Tihanyi FC felnőtt labdarúgó
csapata harmadik helyezést ért
el a megyei első osztályú bajnok-
ságban, míg a klub futsal csapata
megnyerve a regionális bajnok-
ságot, feljebb lépett egy osztály-
lyal. Az egyesület a Bujtor Ist-
ván Szabadtéri Színpadon ün-
nepelte meg a szezon lezárását
és a jó eredményeket. 

Osztályt ugrottak – Lezárta az évet a Tihanyi FC

Napelemmel világítanak
Uniós pályázati támogatásból elkezdődhet a Tihanyi FC sportöltö-

zőjének fűtés korszerűsítése. A beruházás keretében kicserélik az épület
nyílászáróit, új hőszigetelést kap az épület, és egy akadálymentesített
mosdót is létesítenek. Az energetikai fejlesztés lehetőséget ad napelemek
elhelyezésére is, amelyek a ház teljes elektromos áram fogyasztását
illetve a futballpálya világítását biztosítják majd. A fejlesztés szeptem-
berre elkészül, a tervek szerint a jövő évben pedig megvalósul az öltöző
bővítése, és az épület helyiségeinek belső felújítása.

t-v

FOTÓK: MÜLLERNÉ MISZLAI HAJNALKA

Ilyenkor adják át a tanév során

kiváló eredményeket nyújtó diáko-

kat megillető díjakat is. Ebben az

évben az önkormányzat képviselő-

testülete által alapított Illyés Gyula

díjat Czégai Sára Virág és Szalontai

Sára végzős diák kapta, akik szor-

galmukkal és teljesítményükkel

méltó módon öregbítették az iskola

és a település hírnevét.  A Tihanyi

Bencés Apátság a „Dávid herceg”

díj felajánlója, amelyet Kelemen

Kevin érdemelt ki, hiszen nem csak

hittan órai szorgalmával tűnt ki tár-

sai közül, hanem a szentmiséken

való részvételével, oltárszolgálattal

és az iskolai magatartásával is pél-

dát mutatott. Az iskola legjobb ta-

nulója díjat a Club Tihany Zrt.

ajánlja fel, melyet ebben az évben

Czégai Sára Virág érdemelte ki 14

tantárgyi dicsérettel. A „Tihany”

Iskoláért Alapítvány által alapított

Jó tanuló, jó sportoló díjat Szabó

Márk végzős diáknak nyújtották át,

aki amellett, hogy a sportban kiváló

eredményeket ért el, az iskolapad-

ban is kiemelkedően megállta a he-

lyét. Csizmazia Villő Mária végzős

tanuló kapta a Szülői Munkakö-

zösség által támogatott Zeneiskolai

díjat, amellyel kiemelkedő zeneis-

kolai eredményeit ismerték el.

Az iskola egyik legeredményesebb

tanulója díjat Tihany képviselő-tes-

tülete alapította, amelyet hat tanuló:

Csizmazia Benedek (6. osztályos),

Antal Máté, Járosi Richárd, Kovács

Etele (7. osztályos), Erős András és

Szabó Márk (8.osztályos) diák kap-

hatott meg. 

Büszkék vagyunk tanulóink

eredményeire, hiszen összesen 29

kitűnő és 29 jeles tanulója volt is-

kolánknak ebben a tanévben. Dí-

jazásukat a Szülői Munkaközösség,

valamint egyéni szülői adományok

tették lehetővé. A Tihanyi Bencés

Iskola vezetősége köszöni a felaján-

lásokat és gratulál a díjazottaknak.

DR. NAGYNÉ JÁRVÁS KATALIN

IGAZGATÓHELYETTES

Tanévzárás az iskolában
A Tihanyi Bencés Iskola tanév-
záró és ballagási ünnepélyén
megható műsorral köszöntek el
a búcsúzó nyolcadik osztályosok.
Az apátságban Dr. Korzenszky
Richárd méltatta a nyugdíjba vo-
nuló Torma Kálmánné pedagó-
gust, aki hosszú évekig áldozatos
munkával tanította-nevelte a fel-
cseperedő gyerekek sokaságát. 

FOTÓ: CZAKÓ ANDRÁS
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A zsűri érkezésének napján kora

reggel már lelkes önkéntesek gyü-

lekeztek a Mádl Ferenc téren, hogy

Tósoki Imre polgármester vezetésé-

vel az utolsó simításokat is elvégez-

zék a falu központjában. Természe-

tesen ezt az akciót több heti felké-

szülés előzte meg a Falugondnok-

ság részéről. Eltűntek a száraz ágak,

gyönyörű virágágyásokkal gazda-

godott a tér, kijavították a kockakő

hiányosságait is. 

A zsűri hivatalos programja

a polgármesteri hivatalban kezdő-

dött, ahol képviselők, helyi vállal-

kozók, civil szervezetek tagjai és

intézményvezetők várták a kül-

döttséget. A közel egy órás prog-

ram során Tósoki Imre polgármes-

ter bemutatta a falu fejlődésének

történetét, természeti és kulturális

értékeit, valamint részletesen be-

szélt az elmúlt időszak fejlesztése-

iről, a jövő terveiről. A zsűritagok

nem csak a prezentációból kaphat-

tak információkat, megismerked-

hettek helyi termékekkel és azok

készítőivel is. 

A következő állomás az új apát-

sági major volt, ahol Tóth Boldizsár

ismertette az ottani beruházás rész-

leteit és a jövőbeli terveket. Ezt kö-

vetően az Őrtorony kilátóba veze-

tett a zsűri útja, itt Varró János al-

polgármester beszélt a tihanyi le-

vendula közel száz éves történeté-

ről, majd Némethi Kálmán, a Ba-

konyerdő Zrt. füredi erdészetének

vezetője ismertette az erdőgazdál-

kodás jelentőségét a félszigeten. 

Nem maradhatott ki a program-

ból a Belső-tó partja sem, ahol a

zsűri tagjai megnézhették a szür-

kemarhákat, az ürgekolóniát, majd

Nagy Lajos és Kopek Annamária tá-

jékoztatott a Nemzeti Park mun-

kájáról, kiemelve a környezeti neve -

lésben játszott kimagasló szerepü-

ket.

Ebéd után Tóth Viktor, a Limno-

lógiai Intézet főmunkatársa kísérte

végig a delegációt a kutatóintézet-

ben, ahol szó esett a Balaton-kuta-

tás történetéről, a tó jelenlegi álla-

potáról, azokról az erőfeszítésekről,

amik a vízminőség javítása érdeké-

ben az elmúlt években történtek.

A tervezett hajókázás a rossz idő

miatt elmaradt, de élmény nélkül

így sem maradt a két szakértő.

A délután folyamán a zsűri meg-

tekintette Salamon Gyuláné gyö-

nyörű kertjét a Batthyány utcában,

majd látogatást tettek a Visszhang

Óvodában, ahol maguk a gyerekek

mesélték el óvónők segítségével,

hogy mit tanultak a környezeti ne-

velés során. De nem csak a fiatalabb

korosztály képviselővel ismerked-

hettek meg a zsűritagok, hiszen a

Levendula Klub tagjai is jelen vol-

tak, finom süteménnyel, szörppel

kínálva a vendégeket. 

A Pisky sétányon végigsétálva az

épített örökségről is szó esett, sőt a

zsűri tagjai megismerkedhettek a

tihanyi faágyú legendájával is. 

A bencés apátságban Mihályi

Jeromos perjel fogadta a delegációt,

végigkísérve őket az altemplomon

is, majd a belső udvaron megismer-

kedhettek az apátság termékeivel is. 

A Tourinform irodában Petróczi

Orsolya, a TDM ügyvezetője a helyi

turizmus alakulásáról, tendenciáiról

számolt be, majd utolsó állomás-

ként a Mádl Ferenc téren nem

mindennapi látványossággal zárult

a zsűri látogatása: a Városok Falvak

Szövetségének csopaki néptánc tá-

boros gyerekei egy gyönyörű össz-

tánccal mutatták meg, hogy mit ta-

nultak a tábor ideje alatt. 

A Communities in Bloom verse -

nyén a kistelepülések kategóriájá-

ban elsőként Tihanyt értékelte

a bizottság. Az írországi Birdhill,

a kanadai Fogo-sziget, az olasz Po-

maretto és a walesi Usk lesz a meg-

mérettetésben Tihany ellenfele.

A település mindent megtett azért,

hogy jó benyomást tegyen a zsűrire.

És hogy milyen eredménnyel zárult

a látogatás kiderül majd szeptember

végén a kanadai Edmontonban.

RÓZSA ÉVA

Két napja volt a nemzetközi
zsűrinek arra, hogy a félsziget
természeti, épített és kulturális
értékeit megismerhessék. A ka-
nadai Berta Briggs és az ameri-
kai Karin Rindal, a bírálóbizott-
ság két szakértő tagja nagy ér-
deklődéssel járta be a települést,
rengeteg információt gyűjtöttek
össze Tihanyról. A helyi szer-
vezők mindent megtettek azért,
hogy a legtöbb értéket megmu-
tathassák a zsűrinek.

Vizsga nemzetközi zsűrivel

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Csonka Gábor a Tan Kapuja

Budd hista Főiskolán szerzett dip-

lomát. Tanulmányai keretében val-

lásbölcseletet, kulturális antropoló-

giát, buddhista filozófiát, esztétikát

hallgatott. Tihanyi előadásának té-

mája az iszlám és a magyar, valamint

más kultúrák összehasonlítása volt.

Vándorboy először egy rövid be-

mutatkozást tartott magáról, az

utazásairól, és mesélt arról, hogy

miért éppen ilyen módon járta be

a világot. Mindezt szép fotókkal,

izgalmas történetek felvillantásával

tette a közönség számára szórakoz-

tatóvá és érdekfeszítővé.

Az iszlámról szól második rész-

ben a muszlim vallás alapjaival,

alapelveivel, előírásairól, tanításairól,

a mindennapi életben való megélé-

séről kaphatott információkat a kö-

zönség – saját készítésű fényképek-

kel, valamint statisztikai jellegű áb-

rákkal illusztrálva, s olykor humoros

megfogalmazású, rajzos tanítások-

kal fűszerezve. Muszlim vallású or-

szágokban tett látogatásai alkalmá-

val az előadó megállapította, hogy

különbséget kell tenni a hétköznapi

emberek által képviselt iszlám és a

politikai iszlám között.

Vándorboy a világ bármely tér-

ségében utazgatva szívesen szólít

meg embereket, készít interjúkat.

Kíváncsi utazóként, világvándor-

ként a helyi lakosságot kérdezi,

hogy miként élnek, az élet külön-

böző helyzeteit hogyan élik meg,

és hogyan oldanak meg bárki szá-

mára felmerülő problémákat. 

Előadásában hangsúlyozta: min-

den dolog, ember, kultúra, szokás,

helyzet csak addig félelmetes, ide-

gen, amíg meg nem ismerjük. És

ha megismertük, már képesek le-

hetünk kezelni, fel tudunk rá ké-

Csonka Gábor – utazó nevén
„Ván dorboy” – a világ legtöbb
(153) országában járt hátizsákos
utazó volt a vendége június ele-
jén – Horváthné Tóth Ivett
könyvtáros meghívására – a Né-
meth László Művelődési Ház-
nak. A fiatalember 13 éven ke-
resztül főként stoppal utazott a
világ különböző országaiban,
kontinensein. 

Egy világutazóval a Föld körül

szülni. Útjai során így volt ez a ve-

szélyes helyzeteknél is. Az sem árt,

ha az embernek van kész forgató-

könyve bizonyos kényes, vagy ve-

szélyes szituációkra – mondta az

előadó.

Vándorboy az est végén egzotikus

különlegességekkel, ománi karda-

mommal, Indonéz kakaóbabbal,

közép-ázsiai szárított sajttal, iráni

baklavával kínálta meg érdeklődő

hallgatóságát.

Utazásain mindig a megismerés

vágya, a kíváncsiság, a lelkesedés

hajtotta, ezen kívül a nyugati kul-

túrától, gondolkodásmódtól eltérő

népek életének, kultúrájának, val-

lásainak, szokásainak, világlátásának

a megértése motiválta. Nagyon fon-

tosnak tartja, hogy kíváncsiak, nyi-

tottak, befogadóak legyünk utazás-

kor. Vándorboy a világban sok ba-

rátra, ismerősre tett szert, sokszor

meghívták a helyiek vendégségbe,

szállást adtak neki, így – ha akadt

egy angolul beszélő a háziak között

–, Vándorboy belülről ismerhette

meg az adott ország, nép szokásait,

gasztronómiáját, társadalmi életét.

Útjai közben rendszeresen írta

beszámolóit tapasztalatairól, ka-

landjairól. Idővel saját blogja is lett

illetve facebook oldala, ahol lehet

követni írásait.

Jelenleg előadásokat tart, 30 or-

szágba vezet már alternatív csopor-

tos utazásokat, és megalapította a

Járatlan Utakon Fesztivált, ahová

más világjárókat, extrém utazókat,

bloggereket, kerekesszékes világjá-

rót, Trabantal, lóval, gyalog világot

felfedező embereket hív előadónak.

Vándorboy a tihanyi esten is

mindenkit arra buzdított, hogy

„merjen elindulni!”

HORVÁTH SZILVIA

FÖLDRAJZKUTATÓ



EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK

A HELYE

Hirdessen
a TIHANYI

VISSZHANGBAN!

Most
kedvezmé nyesen
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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