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TIHANYI VISSZHANG

Mint már lapunkban korábban hírt adtunk róla, a Tihanyi

Legenda pályázat tavaly elnyerte az Európai Falufejlesztési

díjat, a Vidékfejlesztési díjat, majd közterület kategóriában

első lett a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázaton,

és megkapta az Urbanisztikai Társaság különdíját is. Így

elnyerte a jogot a nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázaton,

a FIABCI World Prix d’Excellence Award versenyében való

részvételre. Ez a világ legrangosabb ingatlan szakmai ver-

senye. De vajon mire jók ezek a pályázatok? A dicsőségen

kívül van-e másfajta eredménye is a pályázati munkának?

Összeállításunkban erre keressük a választ.

Gönczi László, a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Szövetség

Magyar Tagozatának elnöke lapunknak elmondta, hogy 1997-

ben azzal a céllal indították el a Magyar Ingatlanfejlesztési

Nívódíj pályázatot, hogy felhívják  a figyelmet az ingatlanfej-

lesztésre, mint szakmára és a legjobb projektekre. Fontosnak

tartják, hogy a közvélemény is elismerje az ingatlanfejlesztés

kockázatait, továbbá, hogy a magyar fejlesztések előtt is meg-

nyissák a lehetőséget a nemzetközi szinten való megjelenésre,

a FIABCI World Prix d`Excellence pályázaton való részvé-

telre. 

A 2014-es hazai versenyben a zsűri a nemzetközi pályázat

kritériumai alapján döntött úgy, hogy a Tihanyi Legenda pro-

jekt lehet az első közterület-kategóriában. Gönczi László a

projekt erősségének tartja az átfogó és kidolgozott koncepciót,

az építészeti és a tájépítészeti értékeket, valamint a megvaló-

sítás minőségét. Példaszerűnek tartja a gyalogos terek kiala-

kítását, a fejlesztés során a környezetvédelmi szempontok ér-

vényesítését, valamint a projekt társadalmi hasznosságát is. 

A nemzetközi pályázatról szólva elmondta, hogy annak ered-

ményét május 30-án hirdetik ki Kuala Lumpurban. Harmin-

chat ország ingatlanfejlesztői neveztek be a versenybe, amelyet

kemény mezőny és nagyon magas minőség jellemez. Hetven

szakember értékeli a beérkezett pályázatokat. A zsűri nem

egyszerűen a pályázatok nagyságrendjét, a megvalósított fej-

lesztés méreteit díjazza, hanem az olyan értékek megjelenését,

mint az örökségvédelem, a környezetvédelem, az építészeti

Felkerülni a világ térképére

Meg je le nik ha von ta • Ala pí tó: Ti hany Köz ség Ön kor mány za ta • Felelős ki adó: Ti hany Fej lesz té sé ért Ala pít vány

Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter, Scher Anita, Somogyi Judit

Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter 

Lap terv: Báti Gab ri el la, Veszeli Lajos • Nyil ván tar tá si szám: 163/0823/1/2007

Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep

Tel: 88-450-450 • E-mail: nyomda@tradeorg.hu • Felelős vezető: Tóth Zol tán

Részlet a FIABCI Magyar Tagozatának a XVI. ma-

gyar ingatlanfejlesztési pályázatot ismertető kiadvá-

nyából: 

Általában nehéz feladat egy történelmileg kialakult te-

lepülés építészeti és hangulati értékeit összeegyeztetni

a mai kor kívánalmaival. Különösen igaz ez akkor, ami-

kor az új kihívások a lakosság életminőségének folya-

matos növekedési igényei mellett, a tömeges belföldi és

külföldi turizmus által előidézett nyomás formájában

jelentkeznek. Tihany község a Legenda projekt néven

futó komplex intézkedéssorozat végrehajtásával e feladat

megoldására vállalkozott, sikerrel.

A tervezés és megvalósítás időtartama alatt végighúzódó,

példaértékű szakmai és társadalmi egyeztetés eredmé-

nyeképpen alakult ki az egész településre kiterjedő kon-

cepció, amelynek alapján megújultak a terek, utcák, és

létrejöttek a minden lényeges látnivalót feltáró, temati-

kus turistaútvonalak. A jó érzékkel végrehajtott telepü-

lésszerkezeti beavatkozások révén funkcionális és vizu-

ális kapcsolatba kerültek az egymástól távolabb eső tu-

risztikai célpontok is. Mértéktartó építészeti eszközök

használata, tájba illő anyagválasztás, a közterületek ki-

alakításánál - és általánosságban - gondos kivitelezés

jellemzi a projektet, amely méltán váltott ki elismerést

a szakemberek és nagyközönség részéről egyaránt. 
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minőség és a projekt társadalmi hasznossága. Így a kisebb,

„emberi” léptékű fejlesztéseknek is van esélye.

Hogy miért fontos Tihany számára a hazain túl a nemzetközi

színtér? Gönczi László szerint ez is egy jó lehetőség arra, hogy

Tihany felkerüljön a világ térképére, méghozzá egyenrangú-

ként a nagy múltú és világhírű városokkal. Véleménye szerint

ebben a versenyben nem csak a díjazottak nyernek, hanem

elismerés illet minden résztvevőt - hiszen ide már csak a leg-

jobbak jutnak el. 

A HELY SZELLEME

Bujdosó Judit főépítészt arról kérdeztük, hogy van-e valamilyen

tanulsága a pályázati munkának. Adott e olyan tapasztalatot,

amelyet a jövőben is használni tudunk?

A főépítész-asszony szerint fontos, hogy mindig fel legyünk

készülve olyan naprakész alapanyagokkal, információkkal,

amelyeket bármikor elő tudunk húzni egy újabb pályázathoz.

A pályázatok egyik tanulsága, hogy a település képi megjele-

nését még tudatosabban kell kezelni. Ebben saját feladatának

tartja a döntéshozók meggyőzését arról, hogy a település tör-

ténetiségét, “a hely szellemét” őrző településkép érték, amelyet

fontos megőriznünk. 

Bujdosó Judit a pályázatok előkészítése során több fórumot is

szervezett annak érdekében, hogy a helyi civil szervezetek

képviselői, intézményvezetők elmondhassák a véleményüket,

és közösen fogalmazzák meg a település jövőképét. Úgy látja,

hogy a civilek összefogásán túl a szakmai szereplőknek is job-

ban együtt kellene munkálkodniuk. Jó lenne – mondja -, ha

település fejlesztésében és rendezésében jártas szakemberek team-

ként, csapatban dolgoznának össze, és az információáramlás fo-

lyamatosan megvalósulna – még akkor is, ha nincsen nagy pro-

jekt… Szép kezdeményezések halnak el, mert nem látjuk a mások

tevékenységét, ötleteit - folytatja. Szerinte a közös munkában

mindenkinek van feladata: a településen élők dolga, hogy a min-

dennapokban folyamatosan “zsűrizzék” saját településüket, érté-

keljék annak változásait, kicsit kívülről, a külső szemlélő oldaláról

is. Mindenki folyamatosan szépítheti saját területét, ingatlanát,

és törekednie kell a hiányosság javítására – zárja le gondolatait. 

MINDENKINEK VAN FELADATA

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Tósoki Imre, polgármester innen indítja a gondolatmenetet:

„A településfejlesztésben a vezetőknek, és polgármesterként szemé-

lyesen nekem is, óriási felelősségünk van. De tudni kell, hogy

igazán komoly eredményeket csak akkor tudunk elérni, ha rendel-

kezésre állnak a szükséges források: a pályázati és az önerő is. A

további fejlesztés ettől függ. Az elmúlt években egy olyan stratégiát

követtünk, amelyet világosan megfogalmazott a testület és az itt

élők is. Ugyanakkor nemcsak a testület és a közintézmények veze-

tőinek van feladata a településfejlesztésben, hanem az itt élő em-

bereknek, a vállalkozóknak is. Nem csak közterületeinket kell

rendbe hozni, hanem mindenkinek rendben kell tartania saját

portáját, és a minőségi környezetben minőségi szolgáltatást kell

nyújtania. A közösségi építőmunkában való részvétel ugyanilyen

fontos: a fórumokon, a közösségi rendezvényeken van lehetőségünk

a fejlesztés kérdéseit megbeszélni, és azt is, hogy ki, mivel tud

ehhez hozzájárulni.”

Tósoki Imre szerint a százhatvan oldalas összeállítás nagyon

értékes; Tihany múltjának, életének minden részére kiterjed,

a demográfiai jellemzőkön át a földrajzi, gazdasági sajátossá-

gokig. Ezért szeretné könyv formájában is kiadatni, és elhe-

lyezni a művelődési ház könyvtárában. „Az összeállítás, tulaj-

donképpen egy monográfia, minden érdeklődő, szakdolgozatot író

diák, egyetemi hallgató és kutató számára hasznos forrás lehet.

Sok olyan részlet van benne Tihanyról, amiről én sem tudtam,

ami számomra is meglepetés volt, ezért minden tihanyinak aján-

lom” – fejezi be tájékoztatóját Tósoki Imre. 

KONCZ MÁRIA

Az önkormányzat megbízásából május végére elvégezte a ti-

hanyi túrautak jelzéseinek ellenőrzését, javítását Csiba Ágos-

ton és csapata. Ők a Börzsönyi Természetjáró Egyesület tag-

jai, akik a tihanyi félsziget túraútjait karbantartják, és évről-

évre megrendezik a sok száz résztvevőt vonzó, téli teljesít-

ménytúrát. Csiba Ágostontól azt kérdeztük, hogy mit ta-

pasztaltak, milyen állapotban vannak a turistajelzések.

- A számozott utakon kívül harmincöt kilométernyi túraút ta-

lálható a félszigeten. Negyvenegy oszlopon csaknem kétszáz

tábla mutatja az utat; a felfestések száma ennek többszöröse. A

táblák állapotát 1-től 5-ig osztályoztuk, és megállapítottuk,

hogy jó állapotban vannak. Csak ötöt kell kicserélni, főleg a

fólia sérülése miatt, és ugyanennyi szorul javításra. A jelzések

rendben vannak; itt is beigazolódott a régi igazság: egyszer kell

valamit jól megcsinálni, és akkor az hosszú ideig rendben lesz. 

- Mi a helyzet a túraösvényekkel? Jól járhatók? 

- Többnyire megfelelő az állapotuk. A lépcsőket viszont több

helyen kellene pótolni vagy megerősíteni, mert - főleg, ha

esik az eső - ezek a helyek alig vagy csak nehezen járhatóak.

Ilyen a Gubicza-tető, a Csúcs-hegy és az Újlaki templom-

romtól lefelé vezető út. Én azt is javasolnám, hogy a Csúcs-

hegy gerincére emeljünk egy kilátót, de elférne egy a Hálóe-

resztőnél vagy akár az Óvár tetején is valahol. A turisták na-

gyon szeretik a panoráma miatt a kilátókat, és az utóbbi

időben többet is építettek a környéken pályázati pénzből.

- Új terv a nordic walking sétaút létrehozása. Szükség van erre?

Mi a realitása ennek az elképzelésnek?

- Mindenképpen szükség van rá. A nordic walkint itthon és

külföldön egyaránt nagyon népszerű. Már csak azért is, mert

nem kell hozzá különleges felszerelés, és idősebb korban is

bátran űzhető. A közeljövőben megvizsgáljuk, hogy a minő-

Kilátó és új nordic walking út
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sített nordic walking pálya létrehozására milyen útvonalak

alkalmasak a félszigeten, és megtesszük javaslatunkat. 

Néhány éve még a turisták gyakran panaszkodtak a tihanyi

útvonalak gyenge vagy hiányzó jelzései miatt. Mára a helyzet

megváltozott: táblák sokasága jelzi az irányokat. Több tema-

tikus útvonal, kerékpárút is készült, valamint korszerű, pontos

térképek állnak a turisták rendelkezésére. 

„Tihanynak eddig is volt hírneve, de az utóbbi évek felújítá-

sainak köszönhetően valóban vonzó, európai színvonalú kör-

nyezettel várja vendégeit” – zárja le a beszélgetést Csiba Ágoston.

Hozzátesszük: ebben a természetvédelmi területek karban-

tartásának, fejlesztésének is nagy szerepe van.

(mkm)

Tihany egyik nevezetessége, a „Parasztgazda ház” népszerű

célpont az ideérkező turisták körében, itt volt az ideje a fel-

újításnak. Nemrégiben értek véget a munkálatok, Scher

Anitával, a Tihanyi legenda kft. ügyvezetőjével beszélget-

tem a megújulásról és a további tervekről. 

- Milyen felújítást végeztek az elmúlt hetekben a Parasztgazda

Ház és a Halászcéh ház épületén? Mi tette szükségessé ezeket a

munkálatokat?

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvéde-

lem Kollégiuma által 2013-ban kiírt pályázaton az Önkor-

mányzat 5.000.000 Ft-os támogatást nyert – ez a tervezett

összköltség 26 %-a -, melyet a Halászcéh Ház és Parasztgazda

Ház felújítására fordít. Ez egy több éves fejlesztési ütemterv

első periódusa, mely során a nádtető felújítására került sor,

továbbá a tető lécezés cseréjére, a villámvédelem megoldására,

valamint az agyagpadló felújítására.

A Parasztgazda Ház 1797-ben, a Halászcéh Ház az 1850-es

években épült. Az eltelt idő lassacskán látható nyomokat ha-

gyott az épületeken. Annak érdekében, hogy a továbbiakban

is látogatható legyen a múzeum, szükségszerűvé vált a felújítási 

munkálatok elvégzése.

-  Milyen tervek vannak a látogatottság növelésére? Mik a lehe-

tőségek? 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum május végén nyitja meg újra

kapuit, és november végéig folyamatosan látogatható.  El-

mondható, hogy már márciustól nagy érdeklődés övezi a Mú-

zeumot látogathatóság tekintetében. Az ország számos pont-

járól megkeresnek bennünket azzal a szándékkal, hogy meg-

tekintenék a Múzeumot.

Szeretnénk minél több embernek felhívni a figyelmét a Mú-

zeum által képviselt és bemutatott értékekre, életmódra. Idén

népszokásokat bemutató programokkal, játszóházzal, tárlat-

vezetéssel várjuk a hozzánk betérőket. Igyekszünk minél

több helyen propagálni a Múzeumot, erre pl. a Turista ma-

gazin 2015. áprilisi cikke is. Szeretnénk programokkal szí-

nesíteni a kínálatot, szerencsére az ott dolgozó kollegának

vannak ötleteik, elképzeléseik, hogyan töltsék meg élettel a

helyet. 

- Van-e szükség további felújításokra? 

Felújításokra mindig van szükség, de azt azért fontos megje-

gyezni, hogy egy örökségvédelem alatt álló épületegyüttesről

van szó. Ezen felül még az épületek életkora is nagyban meg-

nehezíti a felújítási munkálatok megválasztását. A felújítást

követően a Múzeum környezetének rendbetétele a legfonto-

sabb feladat. Virágosítani, barátságosabbá tenni az udvart,

hogy rendezett környezet fogadja a látogatókat

R. É. E.

Pálinka fesztivál új helyszínen

Megújult a Szabadtéri Néprajzi múzeum

Május 23-án és 24-én már ötödik alkalommal került meg-

rendezésre Tihanyban a Pünkösdi Pálinkafesztivál Ebben az

évben a szervezők új helyszínt próbáltak ki- a rendezvény az

Akasztó dombi parkolóban került megrendezésre. 

Az első napon úgy nézett ki, hogy ebből nagy fesztivál nem

lesz. Szomorú, esős-szeles időre ébredt a falu, szombati prog-

ram délutáni és esti részét, sajnos elmosta az eső. Bódi csabi

műsora idején azért úgy látszott, van még némi remény a

szép időre, de az is hamar elszállt: csepergő esőben mulattatta

a közönséget. 

A rossz időnek köszönhetően a közönség díjas pálinka verseny

eredmény hirdetése is vasárnapra került, és ez nagyon jó öt-

letnek bizonyult, mert a második napon már igazi tavaszias,

napsütéses időben kóstolhatták az érdeklődők a finom nedű-

ket. A pogácsa, lángos, kürtőskalács és a rétes sem hiányzott.

A pálinka versenyen a rendezvényen kitelepült 7 pálinkaház

kétféle pálinkával indulhatott. A zsűrizés kizárólag a közönség

feladata volt, sorszám alapján. Azok között, akik leadták vok-

sukat, értékes nyereményeket sorsoltak ki a szervezők.  A kö-

zönségdíjas pálinka ebben az évben a Tihanyi Pálinkaház ba-

rackpálinkája lett. 
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De szerencsére a jó időben a vasárnapi napon már nem ma-

radtak el műsorok sem. A délelőtti gyerekműsoron a Palinta

társulat szórakoztatta a kicsiket. Délután a színpadra lépett a

felsőörsi Country Linedance Family, majd a Tihanyi Asszony-

kórus műsorát hallgathatták az érdeklődők. Őket a színpadon

Szőke András követte, majd a  Borvirág Kamara Táncegyüttes

tánca szórakoztatta a közönséget. A Pálinkafesztiválok elma-

radhatatlan sztárvendége, a Balkan Fanatik ismét hozta a

megszokott jó hangulatot, és a napot Búgócsiga- buli zárta. 

Igazi különlegessége is akadt a vasárnapi napnak. Békési ASE

tagjainak köszönhetően rengetegen próbálhatták ki az kü-

lönleges rallye autókat és sokan ülhettek fel a quadra is.

A Hősök előtt tisztelegtek

Egy 1917. évi törvényben mondták ki először, hogy nem-

zetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő

módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg

kell örökíteni. Ennek a törvénynek a szellemében Tihany-

ban is május utolsó vasárnapján hagyományosan fejet haj-

tunk azok előtt, akik háborúkban a hazájukért áldozták

életüket. 

Az Apátsági templom falán elhelyezett emléktáblánál meg-

tartott megemlékezésen Tósoki Imre polgármester mondott

emlékező beszédet. Kiemelte, hogy A törvény a haza „meg-

számlálhatatlanul” sok fiáról, valamint – részben az egyenjo-

gúság, részben a történelmi hűség kedvéért is - lányáról beszél,

és valóban: nehéz, de talán lehetetlen is összeszámolni a há-

borús veszteségeket, az emberéletben esett károkat, még akkor

is, ha csak az utóbbi, a XX. század történelmét nézzük. Jól

példázza ezt a mi saját két emléktáblánk is, amelyeken 

a két világháború  háború helyi veszteségét mutatják a kőbe

vésett nevek.

- A háborúkat értékelni szoktuk; megállapítva, hogy ez di-

csőséges, az igazságtalan, ez vesztes, az pedig győztes háború

volt. A történészek egyéb szempontrendszerek alapján meg-

állapítják jellegüket is: területszerző, gazdasági, honvédő, a

világ újrafelosztásáért indított harc – és így tovább. Azok vi-

szont, akiket besoroztak, nem nagyon mérlegelhették, hogy

fegyvert fognak vagy sem a háborús célok megvalósításáért.

Őket hadba hívta a nemzet, és ők teljesítették hazafiúi köte-

lességüket. Ezért helyes, hogy kiterjesztették az idézett törvény

hatályát, és így ma már nem csak az első Világháború hősi

halottaira emlékezhetünk, hanem a második világégésben el-

hunyt katonákra is - függetlenül attól, hogy mikor és melyik

hadszíntéren érte utol őket a halál. És még tovább: ezeréves

múltunk valamennyi, a hazáért áldozatot hozó hősére emlé-

kezhetünk.- mondta a polgármester 

A megemlékezésen közreműködött Radó Mátyás a Tihanyi

Bencés Iskola tanulója, és az emléktáblánál a Sándor Huszárok

álltak díszőrséget. A megemlékezés virágait elhelyezte az Ön-

kormányzat, a bencés apástág és a Református egyházközség is. 

Egy éve már, hogy elmentél. 1995-ben, amikor munkába álltál

a tihanyi orvosi rendelőben, beteljesült egy vágyad: segíteni

az embereknek, tanult szakmádban, az egészségügyben. Nem

távol az otthonodtól, hanem éppen ott, azok körében, akik

közel állnak hozzád. Akkor még nagy körzetben, Tihany,

Aszófő, Örvényes és Balatonudvari községekben, Dr. Detre-

házy Károly főorvos úr mellett.

Hosszú évekig két orvos oldalán két rendelést láttál el.

Szeretted, amit csináltál. Jó volt látni, ahogy munkába készülsz,

valami különleges mosoly ült az arcodon…

Az utolsó néhány évet Juhász Ágnes doktornővel jól össze-

csiszolódva, vidáman, egymást segítve éltétek meg. Amikor a

betegség támadott, nem adtad meg könnyen magad, a családod

mellett a munkatársaid bíztatása segített, és a munka, amit

még így is, szeretettel és szívesen végeztél. 

Kerestek, vártak vissza, üzentek a tihanyiak, az idő haladtával

egyre többen, bíztatással, ahogy talán Te is tetted velük, amikor

szükségük volt rá.

Hiányzik a mosolyod, a segítőkészséged, a szakmai tudásod,

a türelmed, az életszereteted, a halk szavú bíztatásod…

Köszönöm, hogy a munkatársad (is) lehettem.

Pihenj békében.

„A világ nem ér véget a láthatónál. Ott a láthatatlan,

és az sokkal nagyobb jelentőségű, mert sokkal mélyebb.

A látható csak egy hullám a láthatatlanban.

A láthatatlan az óceán.”

(Osho)

PRADARICSNÉ KÁNTÁS MÁRIA

Egy éve már…
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Ez a nap a gyerekeké!!!

Ragyogó idő, rengeteg játék, kikapcsolódás és gyönyörű kör-

nyezet- ezek várták a tihanyi és környékbeli gyerekeket május

utolsó vasárnapján a hajóállomáson megrendezett gyerekna-

pon. 

Az idő is kegyes volt a játékra vágyó gyerekekhez, minden

adva volt ahhoz, hogy a kicsik és kicsit nagyobbak is jól

érezzék magukat ezen a napon. Voltak légvárak, logikai játé-

kok, állatsimogató, Nyíri károly körzeti megbízottnak kö-

szönhetően pedig sok-sok fiú álma is megvalósult, hiszen egy

valódi rendőrautóba ülhettek be, és próbálhatták ki a szirénát.

Az arcfestés és csillámtetoválás főleg a lányok körében volt

nagy siker, de a kézműves foglalkozásokon is sokan készítettek

maguknak apró ajándékot, ékszert. 

Reméljük, hogy a gyerekek legalább annyira élvezték ezt a

napot, mint amennyire a szervezők: Császár Anikó, Steixner

Marcsi és Csizmazia Attila készültek erre a napra, hiszen a

céljuk nem volt más, mint hogy az ideérkező gyerekek érez-

hessék: egy napig körülöttük forog a világ!!

Gyakran hallhatunk különböző médiákban a PISA vizsgá-

latról, és a kompetencia felmérésről. Kicsit távoli fogalmak

lehetnek ezek azoknak, akiket nem érint közvetlenül ez a

téma. Most aktualitása van megismerkedni velük, hiszen éppen

a közelmúltban zajlottak az írásbeli érettségik, amelyek ne-

hézségi fokát lehet, hogy sokáig emlegetni fogják az érintettek.

Ehhez kapcsolódhat a felsőoktatási intézmények ponthatár-

ainak megemelése is. Egyre nehezebb lesz az érettséget bizo-

nyítani, és kevesebben fognak az állam által finanszírozott

főiskolai, egyetemi helyekre bekerülni. Az alapoktatás minő-

sége ez által felértékelődik. Erről beszélgetek Radó Lászlóval,

a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művé-

szeti Iskolája igazgatójával.

- Mit lehet és kell tudnunk ezekről a fogalmakról?

Mindkét vizsgálat alapvetően a kompetenciákra kíváncsi. Va-

gyis nem a gyerekek tárgyi tudását méri fel, hanem azt, hogy

az iskolában megszerzett tudást hogyan tudják használni akár

a mindennapokban, akár további tanulmányaik során.

A PISA felmérés egy háromévenkénti nemzetközi vizsgálat,

amely matematikai, természettudományos kompetenciákat

mér, és a gyerekek szövegértési készségeit térképezi fel, a 15

éves korosztályban.

Az országos kompetenciamérés a szövegértési és a matema-

tikai kompetenciákat vizsgálja évente a 6., 8. és 10. osztályban.

Nevéből kiderül, hogy ez a felmérés „csak” magyarországi

eredményeket mutat. Mi a hatodikos és a nyolcadikos kor-

osztályban vagyunk érintettek.

- Felvázolnád, miként zajlik ez a megmérettetés?

Az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) rendeletben

központilag határozza meg a 

felmérés időpontját. Az ország összes iskolájában ezen a napon

kell tartani a mérést. Az érintett osztályoknak ilyenkor nincs

tanítás. Reggel ugyanúgy érkeznek, mint máskor és négyszer

negyvenöt percet dolgoznak, szünetekkel. Kétszer negyvenöt

jut a szövegértésre és ugyanennyi a matematikára. Biztosíta-

nunk kell számukra olyan termeket, ahol nem zavarják őket a

többiek, és a pihenőidejükben ők sem zavarnak másokat.

Kicsit olyan a hangulata, mint amikor a középiskolában úgy

írják a tanulók az írásbeli érettségit, hogy közben zajlik a ta-

nítás.Úgy tudom, nagyon jó eredményei vannak a Tihanyi

Bencés Iskolának, ez a gyerekek, tanáraik és a szülők közös

munkáját tükrözik. 

- Közismertek ezek az adatok?

Igen. Büszkék lehetünk az eredményekre. A tihanyi iskola

diákjai évek óta az országos átlag felett teljesítenek mind ma-

tematikából, mind pedig szövegértésből. A községi iskolák

között pedig rendre az élmezőnyben vagyunk.Valóban azt

gondolom, hogy a tanulók, szüleik és a pedagógus közös mun-

kájának következményként születnek ezek a szép eredmények.

Köszönet érte mindenkinek!

- Milyen hatása van az iskolára a kompetencia vizsgálat vég-

eredménye?

A kompetencia felmérés fontossága
Beszélgetés Radó László iskola igazgatóval
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Azokat az iskolákat, ahol az eredmények rendszeresen nem

érik el az országos átlagot a köznevelésért felelős miniszter

fejlesztési program kidolgozására és annak végrehajtására kö-

telezi. Tihanyban ilyen még nem fordult elő.

- Vajon a szülők ismerik-e az elismerésre méltó teljesítményről

szóló adatokat, és ez mennyire befolyásolja őket az iskolaválasz-

tásnál?

Minden évben lehetőséget kapunk a tihanyi Visszhang Óvo-

dától, hogy a nagycsoportosok tavaszi szülői értekezletén be-

mutathassuk iskolánkat, és a leendő elsős tanító néni is kap

bemutatkozási lehetőséget. Természetesen itt – a többi ered-

ményünk mellett – erről is beszámolunk. Ugyanígy az iskolai

nyílt napon tartott szülői tájékoztatón is. Azt gondolom, egy

szülő döntését nagyon sok minden befolyásolja egy iskolavá-

lasztásnál, így ez is egy lehetséges szempont.

- A 2015/16-os tanévre nagyon sokan iratkoztak be, lehet, hogy

ez az elmúlt három év munkájának a visszaigazolása?

Ez egy meglehetősen összetett kérdés, de abban reményke-

dünk, lassan beépül a köztudatba a környéken, hogy Tihany-

ban van egy jó bencés iskola. Mindig is vallottam – és vallom

ma is – hogy a tihanyi iskola azelőtt is jó volt, hogy a bencések

átvették. Az is igaz viszont, hogy a bencés iskola „márkanév”,

amiről az emberek többsége a minőségi oktatásra asszociál.

Ennek szeretnénk magunk is megfelelni.

Jövőre már négy „bencés osztályunk” lesz (negyedikesek lesz-

nek azok, akik már a bencés iskolába iratkoztak be). Min-

denképpen bíztató az a tendencia, hogy a bencés osztályok

létszáma meg fogja haladni a húszfős átlagot.

Sok mindentől függhet, hogy egy első osztályba hányan irat-

koznak be. Úgy látjuk, fontos a szülőknek az a családias légkör,

és a szép környezet, amit biztosítani tudunk tanulóink szá-

mára. A bencés szerzetesek jelenléte, az általuk közvetített

szellemiség meghatározó, de nem „telepedtek rá” az iskolára.

Az egyházi iskola létrehozásával nem rontottunk ajtóstól a

házba, nem akartuk a fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket

is. Megőriztük a régi értékeket, hagyományokat, és ezekre

építettünk. Úgy tűnik, ez sokak tetszését elnyerte.

Az idei tanévben szerveztünk a leendő elsősök számára játékos

foglalkozásokat, ahol megismerkedhettek a tanító nénikkel

és az iskolával. Nagyon népszerű volt ez a kezdeményezésünk

is.A gyengébbek korrepetálása és felzárkóztatása ugyanannyira

fontos számunkra, mint a tehetséggondozás. Diákjaink rend-

szeresen és eredményesen szerepelnek tanulmányi, sport és

művészeti versenyeken. 

Vonzerőt jelenthet a művészeti nevelés (vagy művészettel ne-

velés) is. Helyben van a zeneiskola, és a tanulóinknak már

több mint fele zeneiskolás. Az iskola csaknem egyharmada

pedig énekkaros.

Hosszasan lehetne még sorolni, hogy mi minden befolyásol-

hatja a szülők döntését, amikor hozzánk íratják a gyermeküket

első osztályba. Mindezek együttesen eredményezték azt, hogy 

jövőre 25 elsősünk lesz. (Talán 26, az egyik jelentkező családja

még nem biztos abban, hogy sikerül a nyáron Zánkára köl-

tözniük.)

- Lezárult a továbbtanulási folyamat is, milyen típusú iskolába

vették fel a nyolcadikos diákokat?

Kiemelkedően jó felvételi eredményekkel büszkélkedhetünk

az idei tanévben. A 16 nyolcadikos közül 13-an mennek gim-

náziumba, és 3 fő szakközépiskolába. Továbbra is tartjuk azt

a szép hagyományt, hogy minden évben küldünk diákokat a

veszprémi Lovassy gimnáziumba és valamelyik bencés gim-

náziumba is.

Hibáznánk azonban, ha csak ebben mérnénk egy iskola sike-

rességét!

„Nem vagyunk mindannyian alkalmasak mindenre, de min-

denki alkalmas valamire.” (Felirat a pannonhalmi ebédlőben

– Richárd atya kiegészítésével.) Nem tekintem kudarcnak,

ha valaki szakiskolában folytatja tanulmányait. Nem mindenki

számára reális, hogy elit gimnáziumba menjen, de ez nem

baj. Szükség van jó szakemberekre is, nem csak diplomásokra.

Nekünk az a dolgunk, hogy segítsünk felismerni szülőnek,

diáknak egyaránt, hogy kinek mi az útja, és azon az úton se-

gítsük őket előre jutni.

- Érkezik-e visszajelzés az itt végzett tanulókról a későbbi évek-

ben, a középiskolás tanulmányaik eredményeiről?

Sajnos hivatalos jelentések már nem érkeznek. Így csak ma-

gánbeszélgetésekből szerzett információkra tudunk alapozni,

de ezek alapján megállapíthatjuk, hogy diákjaink többsége

helytáll a középiskolában.

- Néha az az érzésem, hogy a helyi intézmények presztízse ala-

csonyabb a helyben lakók szemében, mint azokéban, akik távolról

érkezve sok áldozatot vállalva más településekről hozzák naponta

gyermekeiket Tihanyba. Neked milyen tapasztalataid vannak er-

ről?

„Senki sem próféta a saját hazájában.” – olvashatjuk a Bibliá-

ban. Ez sajnos egy olyan trend – talán divat –, amivel nehéz

mit kezdeni. Ajkáról érkezve ismerem más települések hely-

zetét is. Ott is előfordult, hogy a környező falvak lakói a helyi

iskola helyett ajkai iskolát választottak. Szabad iskolaválasztás

van, kénytelenek vagyunk elfogadni, ha valaki úgy dönt, hogy

Balatonfüredre járatja a gyermekét. Az az igazság, hogy „visz-

szafelé” is működik a folyamat. Szinte nincs olyan osztályunk,

ahol ne lenne füredi tanuló. Másrészt büszkék vagyunk arra,

hogy vannak, akik több mint 30 km távolságból járnak ide.

Így naponta kétszer teszik meg ezt az utat oda-vissza autóval

azért, hogy gyermekeik ide járjanak iskolába. Nem egyszer

előfordult már, hogy úgy jelentkezett be egy-egy család, hogy

hamarosan a Balaton-felvidékre költöznek, és úgy hallották,

ez a környék legjobb iskolája. Természetesen örülnénk neki,

ha minden tihanyi gyermek hozzánk járna, és igyekszünk úgy

végezni a munkánkat, hogy ne csak az iskolafenntartó apátság,

hanem Tihany lakói is elégedettek legyenek az iskola műkö-

désével, de a szülők döntését ezen túl befolyásolni nem tud-

juk.

- Miként látod az oktatás és ezen belül is a helyi iskola jövőjét?

A magyar oktatás jövőjét illetően szükség lenne, egy olyan –

pártok felett álló – hosszú távú koncepcióra, ami kompro-

misszumokra épül. Az élet egyik területén sem szerencsés a

bizonytalanság, de az oktatásra ez hatványozottan igaz. Ha

az egymást váltogató politikai erők (most szándékosan nem

pártot mondok…) 4-5 évente új ötletekkel állnak elő, és mó-

dosítják az oktatás koncepcióját (új Nemzeti Alaptanterv, is-

kolák államosítása, 8 vagy 9 osztályos általános iskola, 16 vagy

18 évig tartó tankötelezettség stb.) ahhoz nagyon nehéz fo-
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lyamatosan alkalmazkodni, és ez óhatatlanul a minőség rová-

sára megy. Persze látok pozitív jeleket is. A kétszintű érettségi

rendszere – kisebb módosításokkal – 2005 óta folyamatosan

működik. Ez lenne a követendő példa. Annak ellenére mon-

dom ezt, hogy nem tartja mindenki tökéletesnek (én sem) a

kétszintű érettségit.

A tihanyi iskola jövője nagyon sok mindentől függ. Ha le

akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor a bencéseken, az ön-

kormányzaton és a gyermeklétszámon múlik minden.

Egyre világosabb, hogy egyházi iskolaként stabilabb a jövőnk,

mint ha az iskola a KLIK-hez tartozna (KLIK – Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ, ide tartoznak az állami iskolák). 

Nem valószínű például, hogy ebben az esetben működhetne

zeneiskola Tihanyban, további találgatásokba azonban nem

bocsátkoznék. A bencések viszont csak akkor tudják hosszú

távon működtetni az iskolát, ha fennmarad a korrekt együtt-

működés az apátság és az önkormányzat között. Ehhez

együttgondolkodásra, egyeztetésekre van szükség.

A másik kérdés a gyermeklétszám. Arra nem lehet számítani

a jövőben sem, hogy a tihanyi gyerekekkel „fel tudjuk majd

tölteni” az osztályainkat. Most összesen 14 településről járnak 

hozzánk, és tanulóink több mint a fele bejárós. A következő

tanévre beiratkozott 25 elsős közül is csak nyolcan lesznek

tihanyiak. Jelenleg a Visszhang Óvodában a kiscsoportban

11, a középsőben 7 tihanyi kisgyermek van. Mindebből az

látszik, hogy a jövőnk azon is múlik, hogy sikerül-e környező

települések lakóit megszólítanunk, hogy ide hozzák gyerme-

keiket iskolába. Hálásak vagyunk az önkormányzatnak, hogy

a bencés iskola számára is biztosítja az iskolabuszt, ez nagy

segítség. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ha egy kicsivel na-

gyobb lenne az iskolabusz, még több gyermek járna hozzánk

a Balaton-felvidékről. Ezt a kérdést is megfontolásra, együtt-

gondolkodásra érdemesnek tartom (valószínűleg nem csak az

iskola tudna kihasználni egy nagyobb buszt…).

Nekünk úgy kell dolgoznunk, hogy egyre többen érezzék azt

(tihanyiak és a környékbeliek egyaránt), hogy érdemes a gyer-

mekeket a Tihanyi Bencés Iskolába járatni, mert itt olyan ér-

tékeket közvetítünk, amelyek máshol talán kevésbé hangsú-

lyosak. Rajtunk nem fog múlni!

SOMOGYI JUDIT

Tósoki Imre polgármester úr meghívására, a tihanyi küldöttség

tagjaként részt vehettem az Európai Falumegújítási Díj át-

adóünnepségén a svájci Vals falucskában. Ezen az ünnepségen

Szlovákiát egy csallóközi magyar falu – Kisudvarnok – kép-

viselte. Marczell Zoltán kisudvarnoki polgármesterrel itt be-

széltünk először arról, hogy jó lenne, ha a tihanyi és a kisud-

varnoki diákok között kialakulhatna valamilyen kapcsolat.

Ennek a kapcsolatfelvételnek volt az első lépése az iskolai

énekkar és a rézfúvós kamarazenekar meghívása.

Szállásra és étkezésre nem kellett költenünk, a kisudvarnoki

önkormányzat vendégei voltunk. Az autóbusz költségét pedig

az egyházi iskolák számára szervezett templomi gyűjtésből

finanszíroztuk. Köszönjük!

Április 24-én, pénteken indultunk az iskolától, 42 gyerek és

6 kísérő tanár. Egy rövid győri pihenő után ebédidőben ér-

keztünk Kisudvarnokba. A polgármester úr köszöntője után

diákjaink birtokba vették a faluház melletti játszóteret, majd

elköltöttük a finom ebédet.

„Miután megebédeltünk, a buszunkkal elmentünk az

ottani tanulókhoz és az ő iskolájukhoz. Először is vé-

gignéztük a tantermeiket, amelyek nem igazán hason-

lítottak a mi tantermeinkre. Ebbe az iskolába csak al-

sósok járnak. A termekben van egy-egy beszélgetős sa-

rok, ahol puffokon ülhetnek a gyerekek. A termek szí-

nesebbek és barátságosabbak voltak, mint nálunk.

Ezután megnéztünk tőlük egy-egy előadást osztályon-

ként. Az előadások után lementünk az udvarra, ahol

volt ennivaló és kézművesedni is lehetett. Akadályver-

senyt is szerveztek a tanító nénik. A versenyen kette-

sével lehetett elindulni. Labdán gurultunk, kicsi gólya-

lábakon jártunk, végül egy kanálban ping-pong labdát

vittünk. A kézművesedésen spatulákat kellett egymás

mellé rakni, összeragasztani és a közepébe az ottani is-

kola logóját raktuk. Kenéz tanár úr kitalálta, hogy egy

közös játék segítségével ismerkedjünk meg a helyi gye-

rekekkel, akik közül sokan eljöttek az esti koncertünkre.

A rövid idő alatt barátságok fűződtek és címeket cse-

réltünk.

Mi nagyon jól éreztük magunkat ott, és az ottani gye-

rekekkel is játszhattunk.”

(Csizmazia Villő, 5. osztály)

A közös játék után elfoglaltuk a szállást a dunaszerdahelyi

mezőgazdasági szakképző iskola kollégiumában.

Este 6 órakor kezdődött az első fellépés a kisudvarnoki sza-

badtéri színpadon. Izgatott készülődés, beéneklés, hangolás

Az énekkar és a „Rézpockok”
szlovákiai kirándulása
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és hangosítás előzte meg a szereplést. A borongós időben las-

san gyülekezett a szép számú közönség. A koncert kezdete

után előbukkant a nap is. Az énekkar számára ez volt az első

nagyszabású kültéri szereplés, ezért a szembe sütő nap, az

erős szél és a mikrofonok is újdonságot jelentettek a gyerekek

számára. Ennek ellenére nagyon szépen énekeltek és muzsi-

káltak – a helyi közönség nagy örömére.

A fellépés után tiroli buktit kaptunk vacsorára. A számunkra

szokatlan íz világú édesség a gyerekek többségének elnyerte a

tetszését.

„Második nap délelőtt, reggeli után indultunk útnak

Bős felé, hogy megnézzük a vízerőművet.

Csabi bácsi – a buszsofőrünk – volt az idegenvezető,

mivel ő már járt itt. Elmagyarázta, hogyan működik a

zsilip, amivel a hajókat a híd alatt átvezetik. Nagyon

nagy szerencsénk volt, hogy éppen akkor érkezett egy

uszály Németország felől. Láthattuk, ahogy leeresztenek

egy hatalmas víztömeget, melyet átengednek 14-15

turbinán, amivel áramot nyernek. Szlovákia áramellá-

tásának 15%-át teszi ki az erőmű munkája.

Gyönyörű volt a kilátás. Mindenki meglepődött, amikor

megtudtuk, hogy ez egy teljesen mesterséges medre a

Dunának. A hatalmas betonmonstrum megtekintése

után elindultunk megnézni azt a Duna-szakaszt, amit

felduzzasztanak az erőmű előtt. A buszból kiszállva

szinte azonnal - miután engedélyt kaptunk rá - felsi-

ettünk a töltésre.

Érdekes volt és sok újat tudtunk meg erről a témáról.

Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a csodás ki-

rándulást!”

(Kovács Borbála és Malkó Zsófi, 8. osztály)

A vízerőmű meglátogatása után egyenesen a dunaszerdahelyi

élményfürdőbe vezetett az utunk.

„Szlovákiai utazásunk második napján volt lehetősé-

günk elmenni a dunaszerdahelyi fürdőbe. Késő délelőtt

érkeztünk, és szerencsénkre jó volt az idő. Annyira,

hogy páran bemerészkedtünk a hideg vízbe is. Gabi

néni viszont talált egy pont megfelelő hőmérsékletű

medencét, és itt egy kis csapat nekiállt fogócskázni,

aminek következtében rettenetesen elfáradtunk. Így a

dunaszerdahelyi fellépésen, a templomban, Krisztina

néninek nem kellett fegyelmeznie senkit.”

(Giebiszer Annivera, 7. osztály)

Dunaszerdahelyen Szakál László esperes plébános atya meg-

hívására a szombat esti misén énekeltek és zenéltek a tihanyi

iskolások.

„A dunaszerdahelyi misén az egész énekkar elcsigázva

ült a kis padokon a fürdőzés után, de összeszedtük ma-

gunkat, és a szereplés jól sikerült.

Nagyon meglepődtünk, hogy Richárd atya tartotta a

misét és Kenéz tanár úr ministrált. A szertartás után a

Milleniumi ódát énekeltük, amivel nagy örömet okoz-

tunk a dunaszerdahelyi híveknek. Néhányan szerintem

átéreztük, hogy hol is énekeljük ezt valójában, és milyen

jelentősége van ott ennek. A közönségből többen meg-

könnyezték az előadást, és a végén felállva tapsoltak.

Ez nagyon jól esett.

A plébánián ínycsiklandó vacsorával vártak bennünket.”

(Csizmazia Virág, 6. osztály)

Szombaton éjszaka fáradtan, de élményekben gazdagodva ér-

tünk haza Tihanyba. Duplán gazdagodtak a gyerekek, hiszen

sokat adtak és sokat is kaptak ezen a két napon.

Köszönet a kísérő tanároknak (Csizmazia Kenéz, Mali Katalin,

Radó Krisztina, Takácsné Csóka Gabriella, Werb Gábor), és

az őket itthon helyettesítő kollégáknak!

RADÓ LÁSZLÓ

Igazgatói ügyeletek az iskolában
2015. július 1. 8.00-12.00 Radó László igazgató

2015. július 15. 8.00-12.00 dr. Nagyné Járvás Katalin igazgatóhelyettes

2015. július 29. 8.00-12.00 Radó László igazgató

2015. augusztus 12. 8.00-12.00 dr. Nagyné Járvás Katalin igazgatóhelyettes

2015. augusztus 26. 8.00-12.00 Radó László igazgató dr. Nagyné Járvás Katalin igazgatóhelyettes
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Tihany Község Önkormányzata alapította az Illyés Gyula

díjat, amelyet legfeljebb 2 végzős diák kaphat, akik mind

szorgalmukkal, mind teljesítményükkel méltó módon öreg-

bítik az iskola és a település hírnevét. A díjazott tanulók

példás szorgalmukkal, magatartásukkal, számos versenyen,

rendezvényen való részvételükkel érdemelték ki az elisme-

rést. Az oklevelet és a 20.000 forint pénzjutalmat ebben a

tanévben a tantestület döntése értelmében Bazsika Eszter

és Péntek Anna kapta.

A végzős diákok egyike a Tihanyi Bencés Apátság által ala-

pított „Dávid herceg” díjban részesül. Valójában a 2 éve alapí-

tott díj kapta ezt a nevet a monostort alapító I. András király 

kevésbé ismert fiáról, Dávid hercegről, aki szintén sok szállal

kötődött Tihanyhoz. Ezt a díjat az a tanuló kaphatja, aki nem

csak hittantudásával tűnt ki társai közül, hanem a szentmisé-

ken való részvételével, oltárszolgálattal és az iskolai magatar-

tásával is példát mutatott. A könyvjutalommal járó díjat Ágos-

ton Atya valamint a bencés közösség javaslata alapján Bazsika

Eszter kapta.

A „Tihany” Iskoláért Alapítvány felajánlásából jutalmazzuk

minden év végén a végzős diákok közül azt, aki amellett, hogy

a sportban kiváló eredményeket ér el, az iskolapadban is 

megállja a helyét.A „Jó tanuló, jó sportoló.” díjat Bazsika

Eszter kapta.

Kiemelkedő zeneiskolai eredményéért, példamutató szorgal-

máért külön dicséretet kapott a zeneiskola tanárai döntése

értelmében: Somos Réka.

A ballagókkal együtt segítő, támogató szülőktől is búcsúztunk.

A Szülői Munkaközösség aktív segítői voltak az elmúlt évek-

ben: Kovácsné Fodor Veronika és Pászti Gabriella. 

Szintén Tihany Község Önkormányzata alapította az Iskola

egyik legeredményesebb tanulója díjat, amelyet hat diák kap-

hat. Ők - csakúgy, mint az Illyés Gyula díjnál - szorgalmukkal, 

valamint teljesítményükkel méltó módon öregbítik az iskola

és a település hírnevét. Példás szorgalmukkal és magatartá-

sukkal, versenyeken, illetve rendezvényeken való részvételükkel 

érdemelték ki az elismerést. Ebben a tanévben a tantestület

döntése értelmében Kovács Etele (4.), Szalontai Sára (5.), Já-

rosi Sára (6.), Erős Gergely (7.), Giebiszer Annivera (7) és 

Ulrich Marcell (8) vehették át a díjat.

Vége a tanévnek, itt az ideje az értékelésnek. Sok tanuló ese-

tében nagyon szép bizonyítványt tölthetett ki az osztályfőnök.

Több kitűnő eredmény született, nem kevés dicsérettel. Az,

aki a kitűnők közt is a legtöbb dicséretes ötöst érdemelte ki,

a Club Tihany Zrt. által felajánlott, oklevéllel és 10.000 Ft

vásárlási utalvánnyal járó „Az iskola legjobb tanulója” díjat

kapta. 

Kitűnő bizonyítványával, melyben 14 dicséretes ötös is sze-

repelt: Nagy Vendel 7. osztályos tanuló kapta.

Kitűnő tanulóink minden tantárgyból jeles eredményt értek

el – sok tantárgyból nem csak jelest, hanem dicséretes ötöst

kaptak. Elismerő oklevelet - és azok, akik nem részesültek az 

előzőekben díjban -, könyvutalványt kaptak. Első osztályból:

Balogh Sára 2. osztályból: Békési Levente, Bősze Péter, Érdi

János és Sümegi Anna 4. osztályból: Antal Máté 5. osztályból:

Szalontai Sára és Erős András 6. osztályból: Csizmazia Virág

és Járosi Sára 7. osztályból: Erős Gergely, Nagy Vendel, Szabó

Sámuel 8. osztályból: Bazsika Eszter, Ulrich Marcell.

Jeles tanulóink ugyancsak kiváló eredményt értek el szorgal-

mukkal, bizonyítványukba legfeljebb két tantárgyból került

négyes. Elismerő oklevelet és – amennyiben nem szerepeltek

a korábban díjazottak között - könyvutalványt vehettek át.

Első osztályból: Bősze Abigél, Csáki András, Horváth Vik-

tória, Redenczki Zsombor, Szabó Luca és Szabó Viktor 2.

osztályból: Csizmazia Sára, Egervári Marcell és Izsák Hanna

3. osztályból:  Siklósi Zita, Simai Zalán, Szabó Petra és Sza-

lontai Soma 4. osztályból: Erős Márton, Gyurkó Csillag, Járosi

Richárd, Kovács Etele, Mészáros Torda, Schramek Imola 5.

osztályból: Czégai Sára, Csizmazia Villő, Gergely Virág és

Mészáros Róza 6. osztályból:  Dobos Kristóf, Kerekes Virág

és Kovács Virág 7. osztályból: Giebiszer Annivera és Varga

Zsolt 8. osztályból:  Péntek Anna.

Kiemelkedő szorgalmáért több tanuló részesült dicsérő okle-

vélben és könyvjutalomban. Külön is kiemeljük az alsó tagozat

„végzőseit” és a felsős ténylegesen végzős diákokat. 

Elismerő oklevelet és könyvutalványt kapott Marsó Hajnal

(4.) valamint Fábián Noel és Kerekes András (8.). 

Közösségi munkáért az osztályokban kaptak elismerést azok,

akik ebben a tanévben sokat tettek társaikért, megbízható,

tettre kész segítői voltak tanáraiknak, diáktársaiknak. 

Ugyancsak az alsó tagozat „végzőseit” és a felsős ténylegesen

végzős diákokat emeltük ki. 

Elismerő oklevelet és könyvutalványt kapott Csizmazia Hanga

(4.), Kovács Borbála, Malkó Zsófi és Somos Réka (8.)

Szeretettel gratulálunk mindenkinek. A végzősöknek nagyon

szép és tartalmas középiskolai éveket, valamennyi diákunknak

jó pihenést kívánunk a vakáció alatt.

DR. NAGYNÉ JÁRVÁS KATALIN - igazgatóhelyettes

A Tihanyi Bencés Iskola díjazottai a
2014/2015-ös tanévben



Tanulmányi és sportversenyek

Iskolánk tanulói kiválóan szerepeltek különböző kistérségi,

megyei és országos versenyeken. Minden résztvevő diá-

kunknak és felkészítő tanáraiknak köszönet a szép mun-

káért.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK

A Bendegúz Anyanyelvi verseny megyei fordulóján résztvevő

tanulóink: Bősze Abigél (1.), Szalontai Sára (5.),  Csizmazia

Virág (6.), Járosi Sára (6.), Erős Gergely (7.), Bazsika Eszter

(8.), Erős Bence (8.) és Kovács Borbála (8.), ahol Kovács

Borbála 1. helyezettként jutott tovább az országos döntőbe.

Felkészítő tanárok: Polniczkyné Farkas Éva, Tamásné Süle

Éva, Dr. Tátrainé Parragi Eleonóra

A Padányi Katolikus Iskola novellaíró versenyén Járosi Sára

(6.) arany minősítést kapott. Felkészítő tanár: Dr. Tátrainé

Parragi Eleonóra

A balatonfüredi Református Általános Iskola alsósok részére

szervezett matematika versenyén résztvevő tanulók és ered-

ményeik: Redenczki Zsombor (1.) 5. helyezés, Berry Dominik

(1.) 7. helyezés, Egervári Marcell (2.) 2. helyezés, Bősze Péter

(2.) 9. helyezés, Érdi János (2.) 8. helyezés, Járosi Richárd

(4.) 5. helyezés és Kovács Etele (4.) 7. helyezés. Felkészítő

tanárok: Polniczkyné Farkas Éva, Karácsonyi Éva, Takácsné

csóka Gabriella

A katolikus iskolák országos levelező versenyén matematika tan-

tárgyból összesítésben Kovács Etele (4.) 18. helyezést, Sza-

lontai Sára (5.) 4. helyezést, Nagy Vendel (7.) 16. helyezést,

Somos Réka (8.) 12. helyezést ért el. 

Az országos döntőre Szalontai Sára jutott tovább. Felkészítő

tanárok: Takácsné csóka Gabriella, Bertha Mihályné és Dr.

Nagyné Járvás Katalin.

A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján nagy-

számú jelentkező között Kovács Etele (4.) 16. helyezést, Sza-

lontai Sára (5.) 2. helyezést, Járosi Sára (6.) 32. helyezést,

Heilig János (7.) 12. helyezést, Gulyás Arnold (8.) 33. helye-

zést ért el. Országos döntőbe jutott Szalontai Sára 5. osztályos

tanuló. Felkészítő tanárok: Takácsné csóka Gabriella, Bertha

Mihályné és Dr. Nagyné Járvás Katalin.

A Bem matematika versenyen Járosi Richárd (4.) és Nagy

Vendel (7.) jutottak be a megyei döntőbe. Felkészítő tanárok:

Takácsné csóka Gabriella, Bertha Mihályné

Hermann Ottó Országos Természetismereti Verseny országos

döntőjébe jutott tanulóink Szalontai Soma (3.) és Kovács

Etele (4.). Kovács Etele 7. helyezést ért el. Felkészítő tanárok:

Torma Kálmánné (3.) és Takácsné Csóka Gabriella (4.)

MUKIBÁCSI (Mutatós Kísérletek Bárki Csinálhatja) – f izika

verseny országos döntőjébe jutott tanulóink: Giebiszer An-

nivera (7. osztály), Gulyás Arnold (8. osztály). Felkészítő

tanár: Bertha Mihályné

Angol nyelvből a Mezzofanti versenyen 145 versenyző közül

B1 szinten a 8. és 9. osztályosok között a heti 3-5 órában ide-

gen nyelvet tanulók között: Bazsika Eszter 31. helyezett lett.

Felkészítő tanár: Csizmazia Kenéz

A London Bridge angol nyelvi tesztversenyen az iskolai fordu-

lóból: Berry Sara Lily, Szalontai Sára, Speier Farkas, Baranyai

Marcell, Bazsika Eszter és Kovács Borbála jutottak tovább.

Felkészítő tanár: Csizmazia Kenéz László

A Mozaik Kiadó által az 5-8. korosztály számára szervezett

országos informatika tanulmányi versenyen résztvevő nagy-

számú jelentkező közül Baranyai Marcell (7.) 31. helyezett,

Speier Farkas (7.) 43. helyezett, Bölcs Bendegúz (8.) 55. he-

lyezett lett. Felkészítő tanár: Dr. Nagyné Járvás Katalin

SPORTVERSENYEK

Körzeti atlétikai diákolimpia, Veszprém: 

1. Bazsika Eszter – súlylökés IV. korcsoport

3. Járosi Sára – távolugrás III. korcsoport

4. Giebiszer Annivera – távolugrás III. korcsoport

4. Járosi Sára – 60 m síkfutás III. korcsoport

4. Járosi Sára – 600 m síkfutás III. korcsoport

Megyei atlétikai diákolimpia, Veszprém: 

3. Bazsika Eszter – súlylökés IV. korcsoport

Kis iskolák közötti körzeti atlétikai diákolimpia, Zánka:

2. Bujpál Marcaell – 800 m síkfutás IV. korcsoport

2. Járosi Sára – 600 m síkfutás III. korcsoport

3. Erős Gergely – 600 m síkfutás III. korcsoport

A lány atlétacsapat 3. helyezett lett.

A fiú atlétacsapat 3. helyezett lett.

A fiú svédváltó 3. helyezett lett.

A lány svédváltó 4. helyezett lett.
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Minden nagyobb rendezvényen ott vannak, jókedvükkel,

megjelenésükkel igazi színfoltjai a tihanyi eseményeknek.

Május elején volt 15 éves a Borrend. Salánki Sándor Pro

Tihany díjas elnök-nagymester a rá jellemző lendülettel és

humorral összegezte az elmúlt tizenöt évet.

- Legutóbb öt éve, a tizedik születésnapotok alkalmával összegezted

a Borrend történetét és céljait. Honnan indultatok és hova jutot-

tatok el az elmúlt években?

Volt annak idején, még 2000-ben egy jóhangulatú baráti kör,

sok összejövetelünk volt, beszélgettünk, iszogattunk együtt.

Ezeken a találkozókon gyakran felvetődött a szőlő, a bor és a

borászat témája, végül úgy határoztunk, hogy hivatalos formát

adunk ezeknek a dolgoknak, talán akkor nagyobb eséllyel

képviselhetjük a tihanyi bort is. Ez lett legfontosabb célunk

is: képviseljük, népszerűsítsük a tihanyi borokat. Már korábban

is rendeztünk boros rendezvényeket, úgy gondoltuk, hogy

szervezett formában nagyobb eséllyel pályázhatunk, több tá-

mogatást kapunk céljaink eléréséhez. Ez meg is valósult, sok

rendezvényt hoztunk össze pályázati pénzekből. Ma már ne-

hezebb a pályázati folyamat. 

- Mint említetted, célotok a tihanyi borok népszerűsítése. Milyen

eredményeket értetek el ebben?

Még most is folyamatosan ezen dolgozunk. Rengeteg olyan

rendezvényre hívnak bennünket, ami a borról szól. Ha csak

azt nézzük, hogy már 47 borrend van az országban, és minden

borrendnek van saját rendezvénye, kiszámolható, hogy havonta

egy-két rendezvényen meg kell jelennünk. Egyre nehezebben

tudjuk megszervezni, hogy minden jelentősebb rendezvényen

képviseltessük magunkat. De a kezdetekhez képest kibővült

a tagság, így meg tudjuk oldani, hogy minden rendezvényen

ott legyünk. 

- Ha már a tagságnál tartunk, 10 taggal indultatok. Hogy tevődik

össze most a Borrend tagsága?

Vannak állandó tagjaink, akik tagdíjat fizetnek, vállalták a

egyenruha varratási költségeit. Ők teljes joggal vesznek részt

a borrend életében. 27 ilyen tagunk van. Az állandó tagokon

kívül vannak tiszteletbeli tagjaink is, akik valamilyen módon

kötődnek Tihanyhoz. Tettek, tesznek a faluért, képviselik a

település érdekeit, és itt nem csak a borral, szőlővel kapcsolatos

érdekekre gondolok. A faluért végzett tevékenységük elisme-

réseként, tiszteletből vettük fel őket a Borrendbe. 

- A Borrend mindig is ügyelt arra, hogy az avatottak között

legyen tihanyi borosgazda. 

Nagyon fontos számunkra, hogy ezzel is elismerjük a helyi

borosgazdák munkáját. Sajnos ez a kör egyre szűkebb- a fia-

talabb generációk nem foglalkoznak a szőlővel, a borral. Nem

elsősorban azért, mert nem érdekli őket- nem gazdaságos ma

már a szőlővel foglalkozni. 

A borrendünkbe is olyan tagokat veszünk fel, akik hasonló

gondolkodásúak, akikkel bármikor le tudunk ülni egy asztal-

hoz beszélgetni, és meg tudjuk beszélni a problémákat, nyíltan

és őszintén. Célunk egymás és a bor ügyének segítése. 

Annak idején létrejött a védett eredetű tihanyi bor védjegye. Ho-

gyan értékeled ezt a törekvést így néhány év távlatából?

A Tihanyi védett eredetű bort még a hegyközséggel együtt

hoztuk létre. Míg rendelet nem védte a félsziget borait, nagyon

sok helyről került forgalomba tihanyi bor, ezek minősége sok-

szor hagyott maga után kívánni valót. A mi borunk szigorú

szabályok szerint készül, ezek betartását ellenőrizni kell, és

jelentési kötelezettség is van. Elértük azt, hogy a forgalomba

kerülő borok megfelelnek az előírásoknak, „tinaiy2 néven csak

vörösbor kerülhet forgalomba, más borok a Balatonfüred-

Csopak Borvidék neve alatt jelenhet meg. Most már keresik

az igazi tihanyi bort, a gasztronómiában is értékelik. Eladható

a tihanyi bor és kezdi visszanyerni régi hírnevét. A mostani

gazdasági helyzet azonban nem kedvez nekünk, a nagy felvá-

sárlókat nem érdekli az eredetvédett bor, mivel nehezebb na-

gyobb mennyiséget létrehozni, és ők csak nagyobb tételekben

tudnak gondolkodni 

Ahol a tihanyi Borrend megjelenik, ott megjelenik a jókedv

és a vidámság is. 

Ez a társaság valahol mindig a vidámságról,  jókedvről is szólt.

A bor megszépíti, az életünket, és jókedvűvé tesz…

Van-e olyan kedves, érdekes emléked az elmúlt 15 évből, amit

szívesen kiemelnél?

Nem tudok egyet kiemelni. Annyi közös élmény, annyi utazás

emléke, annyi rendezvény volt ebben az elmúlt 15 évben,

mindig történt olyan, amiről évek múltán is egy jó pohár bor

mellett el tudunk beszélgetni. 

„Ez mindig a vidámságról is szólt!”
15 éves a Vynitores Tichonienses borlovagrend

Új vezetőség a Tihanyi Horgász Egyesület élén

Idén tavasszal változások történtek a Tihanyi Horgász

Egyesület vezetőségében. Az új egyesületi elnök Urbancsok

Zsolt lett , ifj. Sörös Gábor az új titkár és Vörös Pál a gaz-

dasági vezető. Az Egyesület új elnökével beszélgettem ter-

veiről, a várható változásokról.

Mi tette indokolttá a váltást a vezetőségben? 

Az előző vezetőségnek lejárt a mandátuma, és nem vállalták

a folytatást. Én azért vállaltam el, mert sokan kerestek meg,

sok felkérést kaptam Tihanyból. Rajtam kívül egy jelentkező

volt a posztra, egy nem tihanyi lakos, aki tagja a Horgász
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Levendulafesztivál után
Tizenegyedik alkalommal volt a főszereplő Tihanyban ez a

fantasztikus növény. Megtelt a falu ismét, még az időjárás

ellen sem lehetett semmi kifogásunk. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság már június

13-án, a rendezvény előtt egy héttel elkezdte a Szedd magad

akciót- sajnos mint utólag kiderült, túl korán, hiszen a Fesz-

tivál vasárnapjára már nem maradt levendula az ültetvényen..

Míg tavaly meg kellett hosszabbítani az akciót, idén egy hét

alatt learatták az idelátogatók a növényt. 

A rendezvény kulturális programjai már pénteken elkez-

dődtek. A Németh László Művelődési Ház tetőterében ér-

dekes és igen különleges fotókban gyönyörködhettek az ér-

deklődők. Kércz Tibor: Ürgevilág Tihanyban című fotóki-

állítását Bakó Botond főtanácsos nyitotta meg, részletesen

elmesélve, hogy miért is lett a 2015-ös év emlőse hazánkban

az ürge. 

A kiállításmegnyitó után a Mádl Ferenc téren felállított szín-

padon először a Tihanyi Asszonykórus műsorát hallgathatták

meg az érdeklődők, majd a Csopak Táncegyüttes műsora kö-

vetkezett. A nyitó nap legnagyobb eseménye a debreceni PG

Csoport koncertje volt. 

A Fesztivált szombaton délelőtt Fazekas Sándor földműve-

lésügyi miniszter nyitotta meg a Belső-tó partján, a rendezvény

fő helyszínén. Úgy fogalmazott: a tihanyi levendula kiemel-

kedő értéke, igazi ékessége a magyar mezőgazdasági kultúr-

ának, termesztése a tájba illő gazdálkodás jó példája, ezért is-

mertté kell tenni a tihanyi levendulát. Azt is elmondta, hogy

az 1920-as évek közepén, amikor betelepítették a levendulát

a Tihanyi-félszigetre, egy új termesztési hagyományt gyöke-

reztettek meg. A tihanyi levendulából készült illóolajok, gyó-

gyászati célokat szolgáló növényi kivonatok a múltban is Eu-

rópa szerte keresettek voltak, eljutottak Amerikába is.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője szerint ma

már elképzelhetetlen a balatoni nyár a tihanyi levendulafesz-

tivál nélkül

A megjelenteket köszöntötte Tósoki Imre, Tihany polgármes-

tere is. Kiemelte a levendula fontosságát a településen, hiszen

a növény felhasználásának rengeteg módját ismerik Tihanyban,

Egyesületnek, de időközben ő visszalépett. 

Hogyan látod az egyesület helyzetét, milyen „örökséget” vettél át?

Az elmúlt rövid időszakban azt már megtapasztalhattam,

hogy anyagi helyzetünk stabil, a gondot elsősorban ott látom,

hogy kicsit szétszóródott a csapat. Pénzügyi gondjaink nin-

csenek, inkább új életet kell lehelni az egyesületbe. Ehhez új

megfogalmazott célok, új tervek kellenek. 

Az új törvényi rendelkezések miatt alapszabályt kell módosí-

tanunk. A halászatot megszüntették a Balatonon, ez a horgá-

szok számára pozitív eredménnyel járt. A negatívum a MO-

HOSZ által létrehozott SZÁK program, ami jóval több ad-

minisztrációval jár és megnehezíti a horgászok helyzetét. 

Halból a sűrű telepítések miatt nincs hiány, ez is jó hír a hor-

gászok számára. 

Mi a helyzet a tagsággal? Hányan vagytok most és milyen a kor

szerinti összetétel?

1983-ban alapították az Egyesületet tihanyi horgászok, most

120 felnőtt, 12 ifjúsági és 10 gyerek taggal működünk. 3 csó-

nakkikötővel rendelkezünk, ezekben 95 férőhely van. Tihany

nagy horgászható partszakasszal rendelkezik, ez jó a település

és a horgászat szempontjából is. Rengeteg olyan horgász érkezik

ide évről évre, aki nem tagja az Egyesületnek, de itt horgászik.  

Fiatalos lendületet kapott a csapat. Milyen tervekkel vágtok bele

a munkába?

Az egyik legfontosabb feladatunknak tartom a taglétszám

növelését minden korosztályban. Enek talán az a legegysze-

rűbb módja, ha az utánpótlásról gondoskodunk. Támogatjuk

az ifjúsági és gyermek horgászatot. Folytatni kívánjuk azt a

hagyományt is, hogy az állami horgászjegy árának felét az if-

júsági és gyermek tagoknak az Egyesület állja. Segíteni sze-

retnénk a gyermek és ifjúsági horgász versenyeztetést is. A

későbbiekben egyesületi versenyt szeretnénk szervezni, ennek

a helyszíne még kérdéses. 

Készül az új honlapunk, amin naprakész információkat ol-

vashatnak az érdeklődők. Jó kapcsolat alakult ki a vízirendé-

szettel, az önkormányzattal, ezeket a kapcsolatokat továbbra

is ápolni, fejleszteni szeretnénk. 

Májusban Balatonfűzfőn vettünk részt a  „Horgássz, ne dro-

gozz!” elnevezésű versenyen. Szép eredményekkel tértünk

haza: Erős András és Csizmazia Bence csapata a gyermek

korosztályban 4. helyezést ért el. Juhos Márton és Varga Zsolt

csapata az ifjúsági korosztályban 4. helyezést ért el. Erős Ger-

gely és Urbancsok Kristóf csapata az ifjúsági korosztályban 2.

helyezést ért el., két dkg-mal maradtak le az 1. helyezettől.

Az ifjúsági kategóriában Urbancsok Kristóf holtversenyben a

legnagyobb halat fogta. Itt szeretném megköszönni az Ön-

kormányzatnak és a Falugondnokságnak a gyerekek szállítá-

sában nyújtott segítséget. És megragadnám az alkalmat arra

is, hogy az Egyesület előző vezetésének- Balázs Boldizsár el-

nök úrnak és Kántás Pál titkárnak- megköszönjem az éveken

át tartó, színvonalas munkáját. R. É. E.
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mindamellett, hogy a nőiesség és a kecsesség egyik jelképe is. 

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója

elmondta, hogy a tihanyi Levendula fesztivál egy erősödő

példás összefogásról, együttműködésről tesz tanúbizonyságot. 

A megnyitón átadták a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park véd-

jegyeket is. Ennek célja a helyi készítésű élelmiszerek fo-

gyasztási kultúrájának emelése, a termékek piacra jutásának

elősegítése a hagyományos mesterségek-tevékenységek meg-

őrzése és a természettel harmonikus gazdálkodás és termék

előállítás ösztönzése.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság védjegyet kí-

vánt adományozni azoknak a jellegzetes helyi növényi és állati

eredetű alapanyagokból feldolgozott alkoholmentes termé-

keknek, és tevékenységeknek amelyek a nemzeti park igaz-

gatóság működési területén készülnek és előállításuk a ter-

mészettel összhangban történik. Ebben az évben 11 termelő

kapta meg azt a védjegyet. 

A Fesztivál programjai közben Tihany főterén is folytatódtak.

A nagykőrösi Kisliget Néptáncegyüttes és a II. Csopaki Nép-

tánc táborban nyaraló gyermek néptáncegyüttesek műsora

fantasztikus hangulatot varázsolt a Mádl Ferenc térre. A dél-

után fénypontja volt, amikor 170 fiatal táncolt együtt a téren. 

A néptáncosok után a Veszelka Kommandó zenekar szóra-

koztatta a közönséget, majd a Swing-swing együttes szerzett

kellemes perceket a nézőknek. A napot Rakonczai Imre zenés

estje zárta- a tőle megszokott igazi buli hangulatban. 

Vasárnap folytatódtak a programok, a kirakodóvásár. Toma és

csapata vetélkedőin rendegetg fiatal és idősebb mérte össze tu-

dását. Nagy sikere volt a papírsárkány készítésnek- a szeles idő

kedvezett a sárkányeregetésnek. Csizmazia Csönge meséjét so-

kan hallgatták a Levendula Ház Látogatóközpontban, a kultu-

rális programok sora a Sic Transit Folkműhely műsorával zárult. 

Rengeteg embert vonzott idén is a Levendula Fesztivál. Sok-

sok kérdést felvet, sok új feladattal szembesíti az önkormány-

zatot és a szervezőket ez az embertömeg. A parkolás, a WC

használat mind olyan, feladat, ami megoldásra vár. 

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki hozzájárult a fesztivál

sikeréhez, felsorolni sem lehet azt a rengeteg embert, akinek

a munkája nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy eredményesen

zárjuk a XI. Levendula fesztivált.

Július 3. péntek, 20.00 óra

5órai Tea- Nosztalgia Zenekar műsora

Július 4, szombat, 20.00 óra

The Bits- Beatles emlékzenekar koncertje

Július 10. péntek, 20.00 óra

Gébert Attila  jazz műsora

Július 11. szombat, 20.00 óra

5órai Tea Nosztalgia Zenekar tánczene műsora

Július 17. péntek, 20.00 óra

Rakonczai Imre zenés estje

Július 18. szombat, 20.00 óra

Blackjack együttes műsora

Július 24. péntek, 20.00 óra

60-as, 70-es évek slágerei - Bakacsi Béla nosztalgia

Július 25, szombat, 20.00 óra

A Grill Jazz Band műsora

NYÁRESTÉK A FŐTÉREN 2015. 
Tihany, Mádl Ferenc tér

Július 31.-  Augusztus 1.: Visszhang fesztivál (népzene, néptánc)

Augusztus 7, péntek, 20.00 óra

Mester Sándor klasszikus gitár estje

Augusztus 8. szombat, 20.00 óra

Fonográf emlékzenekar műsora

Augusztus 14. péntek, 20.00 óra

G12 Akusztikus Gitárduó műsora

Augusztus 15. szombat, 20.00 óra

Barrio Latino- latin táncest

Augusztus 21.péntek, 20.00 óra

Sounders Group

Augusztus 22. szombat, 20.00 óra

Sforzato Brass Quartet

Augusztus 28. péntek, 20.00 óra

Zolbert duó jazzműsora

Augusztus 29. szombat, 20.00 óra

Frisson zenekar






