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FÉLMILLIÓ UTAS A 
BALATONI KOMPOKON
Félmillióan utaztak a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART)
kompjain július közepéig Szántód és Tihany között, a jelenlegi
adatok alapján augusztus közepéig várhatóan egymillióan
veszik majd igénybe a balatoni kompokat.

A három nyári hónapban realizálódik a balatoni kompok éves for-
galmának 70-75 százaléka, a legforgalmasabb hétvégeken folya-
matosan közlekedő négy komp akár húszezer utast is átszállít na-
ponta egyik partról a másikra, ami nagyságrendileg megegyezik a
decemberi, illetve januári teljes havi forgalommal. 

Idén az első hat hónapban a kompokon szállított személyek
száma még elmaradt a 2019-es, kiemelt év forgalmától, július vi-
szont már kiemelkedő eredményeket hozott. Az adatok szerint a
kerékpáros közlekedés is egyre népszerűbb: júliusban a szállított
kerékpárok száma több mint hat százalékkal nőtt.

Augusztus 30-ig az első komp Szántód-révből 6.40-kor, az utolsó
23.20-kor indul, míg Tihany-révből reggel 7.00 órakor indul az első
és 23.40-kor az utolsó kompjárat. Napközben folyamatosan járnak
a két part között, a forgalom függvényében.
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FELHÍVÁS
Kedves Tihanyiak!
A Visszhang Óvoda szülői munkaközössége és a

„Visszhang Óvodáért” Alapítvány tagjai elindítjuk az
„Együtt az óvodai hajóért!” közösségi adomány-
gyűjtésünket. Kollektív összefogással szeretnénk felújíttatni vagy
lecserélni az óvoda udvarán található játszóhajót. 

Az évek óta használhatatlan, elöregedett játszóeszköz a gyer-
mekek számára „tiltott terület”. Játszásra alkalmatlan, testi ép-
ségüket veszélyeztető, nem biztonságos szerkezet.

Elhatároztuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
tihanyi óvodások biztonságos, korszerű és igényes játéktérben fejlőd-
hessenek a szabad levegőn. Célunk a mozgásra inspiráló biztonságos
környezet kialakítása, a mozgásos tevékenységek pozitív megerősí-
tése. A jó hangulatú tevékenység a gyermekek számára pozitív él-
ményt nyújt, ez újabb cselekvésre készteti őket. Így a mozgás termé-
szetesen beépül spontán tevékenységeikbe, szokássá, igénnyé válik. 

A rendszeres mozgás során fejlődnek a gyermek pszichikai,
testi, értelmi és szociális képességei és ezek eredményeként
egészséges lesz. Önökhöz fordulunk! Kérjük, támogassák az
„Együtt az óvodai hajóért!” kezdeményezésünket.

Kérjük, segítsék elő céljaink megvalósítását az alapítvány szám-
lájára befizetett támogatásukkal. „Visszhang Óvodáért” Alapítvány
OTP Bank

Számlaszám: 11748069 – 20030250-00000000
Közlemény: óvodai hajó
Adószám: 18152030-1-19
Tisztelettel köszönünk minden felajánlást! Kérdéseiket, ötlete-

iket, ami segíthetné kezdeményezésünket, kérjük, írják meg ne-
künk az alábbi elérhetőségünkre: tihanyiovi@gmail.com 

További információ: Rigó Szilvia (a kuratórium elnöke) 
Tel.: 87/448-387

TIHANYI LEVENDULA

Megkezdődött a levendula lepárlása Tihanyban. Júliusban két
héten át már működött a Tihanyi Levendulaolaj üzeme, ahol az
eredetvédett, helyben termő növényből nyerik ki az illóolajat.

CSIKKGYŰJTÉSI AKCIÓ
A Civilek Tihanyért Egyesület szervezésében idén is megtartották
a csikkgyűjtő akciót Tihany központi utcáin, terein. A lelkes önkén-
tesek több vödör cigarettacsikket gyűjtöttek össze, az akció folyta-
tása szeptemberben várható. 
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Bár egy hölgy korát nem igazán illik
firtatni, a mára kultikussá vált film
főszereplőjét 1981 óta, negyven éve
ismerjük, kevesen vannak az országban,
akik nem tudják, hogy kiről is van szó. A
történet szerint ugyan jóval idősebb,
ismeretlen görög mester műve a Krisztus
előtti III. századból. Déméter istennőt
ábrázolja, és– ahogy a filmben
elhangzik– értéke felbecsülhetetlen.

A Pogány Madonna című filmet négy év-
tizede, 1981. május 28-án mutatták be a
hazai mozikban. Valószínűleg a készítők, és
a történet kiötlője, a főszereplő Bujtor Ist-
ván sem gondolták, hogy ennyi idő után
még mindig töretlen népszerűségnek ör-
vend a Tihanyban játszódó krimi, és nem
volt kevésbé sikeres a folytatás sem, a
Csak semmi pánik (1982) és az Elvarázsolt
dollár (1985) vagy a Hamis a baba (1991). 

Kulisszatitkok
A krimivígjátékot 1980 nyarán – mind-

össze két hónap alatt – forgatták le a Ba-
latonon, több helyszínen. Ötvös Csöpi első
kalandja már a bemutató hetében nézett-
ségi rekordot döntött, egy éven belül pedig
1,3 millió nézővel büszkélkedhetett, és 28
országban vetítették. Állítólag a korabeli
pártvezetés ellenezte, hogy a filmben a
gyilkosságot elkövető negatív karakter
magyar legyen, ezért – s a nyelvi akadályok
áthidalása miatt – lett Soltész figurája a
bécsi magyar. A stáblista is legendás, hi-
szen Bujtor olyan partnerekkel játszott,
mint Kern András, Zenthe Ferenc, Her-
nádi Judit, Kovács István, Kállai Ferenc,
Benedek Miklós és a film egyik legszeret-
nivalóbb karaktere, a Matuskát alakító
Bánhidi László. 

A Pogány Madonna valójában egy kitalált
műtárgy, amelyet gipszből készítettek és
aranyszínű festékkel vontak be. A film után
hosszú évekig egy olimpikon vitorlázó tu-
lajdonában volt, aki annak idején egy ver-
seny fődíjaként nyerte el. Később Bujtor
özvegyének ajándékozta, aki azután Bujtor
István fiának, Balázsnak adta. A film bemu-
tatója után rengetegen keresték a szobrot
az apátságban, és végül néhány évvel ez-

előtt Bujtor Balázs jóvoltából vissza is tért,
igazi örömöt szerezve a vérbeli Ötvös Csöpi
rajongóknak. 

Tihany is ünnepelt
Vitathatatlan, hogy Tihanyról a legtöbb

embernek az Apátság, a visszhang, a le-
vendula jut eszébe, de az is tény, hogy a Po-
gány Madonnát és Ötvös Csöpi karakterét
is Tihanyhoz kötik. Közismert Bujtor Tihany
és a Balaton iránti rajongása is, és bár már
sajnos évek óta nincsen köztünk, szellemi-
sége itt van velünk, ennek legfőbb őrzője a
nevét viselő Szabadtéri Színház, és fele-
sége, Judit asszony is mindent megtesz
azért, hogy színvonalas előadásokkal
őrizze emlékét.

A bencés apátság is megemlékezett az év-
fordulóról, Ágoston atya Bujtor Balázzsal
együtt idén is csoportoknak mutatták be a for-
gatás apátsági helyszíneit, – az előre meghir-
detett programok hamar megteltek, olyany-
nyira, hogy plusz csoportot is kellett indítani. 

Igazi kuriózumokkal találkozhattak az ér-
deklődők. Nem mindennapi látvány volt az
apátsági templom előtt a nyolcvanas évek
jellegzetes rendőrségi kockaladája, de maga
a főszereplő szobor is több helyen felbukkant
a faluban, természetesen a filmet is meg le-
hetett nézni, az esti vetítésen a babzsákfote-
leken, napozóágyakon a történet rajongói
ismét jókat nevethettek Ötvös Csöpi és Kar-
dos doktor kalandjain a Belső-tó partján. 

A zöld lada és Tűz, Csucsu!
A fenti felszólítással a kisgyerek Bujtor

Balázs biztatta édesapját, amikor beült
mellé az autóba, ezt a mondatot használta
fel Bujtor István a filmben. A hegedűmű-
vész Balázzsal is a Pogány Madonna-kul-
tuszról beszélgettünk, hihetetlen szívvel,
szeretettel, és valami nagyon megható de-
rűvel őrzi édesapja emlékét, szívügye, hogy
tovább éljen a Bujtor név a köztudatban. 

A beszélgetésre egy gyönyörű, régi zöld
kockaladával érkezik, mely a nyolcvanas
évek egyik státuszszimbóluma volt. Nem is
marad sokáig észrevétlen, rögtön fotózzák
az arra járók, Balázs pedig lelkesen mu-
tatja be a járgányt.

– Ez az autó is 1981-es, mint a Pogány
Madonna bemutatója. Egy ezerötös Lada,
ilyen volt nekünk is annak idején, csak nem
zöld, hanem fehér, még a rendszámát is
fejből tudom, ZP 32-47. Én abban az autó-
ban nőttem fel, és biztos voltam benne,
hogy egyszer lesz egy ilyen autóm. Nagyon
szeretem – így Bujtor Balázs, aki édesap-
jához hasonlóan nagyon szereti a Balatont
is, elmondása szerint ez teljesen termé-
szetes volt, hiszen ahogy kisütött a nap,
már indultak is a tóhoz. Édesapja számára
az sem volt kérdéses, hogy ha már filmet
forgat, akkor a helyszín az a Balaton lesz. 

– Nagyon jó érzés, hogy a film iránti ra-
jongás már generációkon átívelő. Akik 1981-
ben 15 évesen látták a Pogány Madonnát,
azok ma már a hatvanhoz közelítenek, de
vannak még most is tizenéves rajongók,
akik nagyon szeretik Ötvös Csöpi figuráját.
Talán az a titka, hogy hiteles maradt azóta
is, és hát egy jó film, szakmailag is nagyon
jól van megcsinálva. Zseniális színészekkel,
minden megvan benne, ami a sikerhez kell. 

Bujtor Balázs tudja, hogy sokan azonosí-
tották édesapját Ötvös Csöpi karakterével.
Szerinte ez nem csoda, hiszen nyilván vala-
hol magára írta a szerepet. Nagyon szere-
tett élni, ez köztudott, kitalálta magának ezt
a figurát és nagyon jól érezte magát benne. 

- Hihetetlen, hogy ennyien kíváncsiak
még mindig rá. Már nem először vezetünk
ilyen csoportot, és mindig nagyon jó hangu-
lat van. Aki eljön, az bármikor idéz is a film-
ből, tehát lehet olyan belterjes poénokat is
mondani, amit mindenki elsőre megért. És
hogy büszke-e édesapám arra, hogy milyen
értéket hagyott maga után itt Tihanyban?
Szerintem igen, de ezt én úgy negyven év
múlva szeretném tőle személyesen odafönt
megkérdezni.

Rózsa Éva

NEGYVEN ÉVES
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Hampel Katalin a nemzetközileg is
elismert divattervező évtizedek óta
dolgozik a régi magyar viseleti
hagyományok újraélesztésén és ma is
hordható, divatos formákban való
megjelenítésén. Évtizedek óta, hacsak
teheti, tihanyi nyaralójában tölti a
szabadidejét.

Sujtás, zsinór, paszomány, lengyelke,
pityke – az egykori polgári és úri viseletek
kellékei, amikhez nemes anyagok társul-
nak: selyem, shantung, bourette, bársony,
brokát, moaré, gyapjú, csipke és tüll. Aki
pedig életre kelti őket: a Balatonhoz és Ti-
hanyhoz elszakíthatatlan szálakkal kötődő
Hampel Katalin.

- A szalonunkban leggyakrabban a re-
formkori vonalakat és díszítéseket hasz-
náljuk. Tompos Lilla művészettörténésztől
egyszer azt a dicséretet kaptam, hogy a re-
formkort ilyen szépen, mai és modern vál-
tozatban még senki nem dolgozta fel, mint
mi. Erre rendkívül büszke vagyok – mondta
Hampel Katalin.

A divattervező arra emlékeztetett, hogy
a reformkor idején az arisztokrácia tagjai a
jelmez-szerű, prémes díszmagyarok he-
lyett a fekete atillákat választották. A par-
lamentbe még a külföldi újságírók is csak
fekete atillában mehettek be.

- Eredetileg idegenforgalmat tanultam.
Az édesanyámnak otthon volt egy kis ruha-
szalonja, szabott-varrt, jöttek a hölgyek
próbákra, úgyhogy gombostűk és szabás-
minták között cseperedtem fel. Az iskolá-
ban szabás-varrás tagozatra jártam és volt

egy barátnőm, akivel kijártunk a pécsi vá-
sárra. Reggel ötkor, sötétben érkeztünk,
megvásároltuk a szebbnél szebb lajbikat,
kötényeket, szoknyákat és régi textileket.
Százötven évvel ezelőtt sokkal kisebbek
voltak az emberek, így aztán ezeket a ru-
hákat át kellett alakítani. Elkezdtünk var-
rónőket alkalmazni és létrehoztunk egy
varrodát. A rendszerváltás idején jött egy
aranyos, kedves, bilgeri csizmás paraszt
bácsi, s megkérdezte: „Mondja, lelkem,
megvenné ezt az öt pár paszományt?”.
Megvarrtuk az első atilla kabátunkat, kitet-
tük a kirakatba és aznap elkelt – emlékszik
vissza a kezdetekre a divattervező.

Hampel Katalinék attól kezdve múzeu-
mokban, könyvekben kutatták a múltbéli,
zsinóros magyar viseleteket, amiket egyéb-
ként a törököknek köszönhetünk: a dol-
mány ugyanis a kaftán megkurtított válto-
zata. Katalinék a régi hagyományokat ma
hordható formában teszik divatossá, mun-
kájuk gyümölcsét pedig a balatoni közön-
ség nem egyszer csodálhatta már meg.

- Balatonföldvárra születtem, a szüleim
vitorláztak, sokszoros magyar bajnok volt
az édesanyám, az édesapám és a nővérem
is. Sok évig versenyeztem én is, de inkább
hátul kullogtam, mert nem arra mentem,
amerre a szél fújt, hanem amerre a nap

sütött. A füredi bajnokságokra is rendsze-
resen jöttünk. Tíz éves lehettem, amikor az
édesanyám harmadszorra lett női bajnok,
s azzal ünnepelték a győzelmet, hogy az öl-
tönyös edzőjével, ő maga pedig hálóingben
végigsétáltak a mólón, be a vízbe. Utána a
Kedves Cukrászdában kaptam egy somlói
galuskát, ami akkor még nagyon nagy szó
volt, én pedig vettem az édesanyámnak egy
kicsi cikláment, amit a cukrászda mellett
árultak. Most Tihanyban van házunk, ami-
től el vagyunk ragadtatva. Boldog lehet, aki
itt élhet – tette hozzá Hampel Katalin.

A balatonfüredi Reformkori Hagyomá-
nyőrzők Társaságának elnöke, Schindele
Györgyné és Hampel Katalin ismeretsége
csaknem másfél évtizedre nyúlik vissza.

- 2005-ben alakult a társaság és a rákö-
vetkező évben Katalin bemutatót tartott a
reformkori fesztiválunkon. Onnantól
kezdve rengeteg szakmai segítséget kap-
tunk tőle. A brüsszeli magyar bálon szintén
találkoztunk, a tavalyelőtti, füredi reform-
kori bálon pedig újabb divatbemutatót tar-
tottunk vele. A hagyományőrző társasá-
gunk hölgy tagjainak gyönyörű viseleteket
készített, s nemrég – legnagyobb örö-
münkre – igent mondott a társaságunk
tagságára is – mondta az elnök asszony.

Mórocz Anikó

A sujtás ruhadíszítésre használt, lapos, 2-6 mm szélességű zsinór, amit fonatolással
állítanak elő. A 17. században jelent meg a magyar viseletben, igazán népszerű pedig a
rokokó korszakában volt, amikor előszeretettel díszítettek vele mentéket és nadrágokat.

A paszomány arany-, ezüst- vagy selyemszálakból készített lapos szalag, zsinór, ami-
ket atillára, mentére vagy bocskaira díszítésül szoktak felvarrni. A paszomány-díszíté-
sekről különösen híres a magyar főúri díszruha. 

A dolmány általában bársonyból, brokátból készült, térdig vagy combközépig érő, test-
hezálló, felálló gallérú férfi felsőruha, amit közvetlenül az ing felett viseltek. A 18. szá-
zadban általában a gazdag paraszti körökben országszerte elterjedt. 

A pityke többnyire ezüstből, ónból, ólomból készült, gömbölyű vagy egres-alakú dísz-
gomb. Általánosan ismert volt a parasztság körében, legtovább a pásztorok viseletében
maradt fenn. 

A mentét esetenként férfiak és nők felváltva viseltek. Télen felöltve, nyáron díszruha-
ként, panyókára vetve viselték, hogy a kardot bármikor ki tudják rántani. A virágkorát a
18-19. század fordulóján élte. Úri körökben a viseletnek olyan értéke volt, hogy a díszru-
hákról előbb végrendelkeztek, mint az ezüstneműről.

A bilgeri csizma Georg Bilgeri osztrák síelőről, tisztről kapta a nevét. A puha szárú
csizma praktikussága miatt hamar felváltotta a tiszti csizmát a frontszolgálatban.

A bocskai kabát 1940-es évek óta létezik, Tüdős Klára találta ki a német viselettel
szemben, férfiak számára, egyszerű, zsinóros magyar kabát.
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„A szolgálattal, munkával megáldott élet olyan, mint a

zsoltárban szereplő fa. Gyümölcsöt érlel öreg korában is,

termékeny marad, szépen zöldellő. ahogy a pedagógus, aki

nyugdíjas korában is nevelő, példakép marad”- írta Gyergyai

Albert irodalomtörténész a tanítók munkájáról. Ebben az

évben két olyan, egykor Tihanyban dolgozó pedagógus kapott

vasdiplomát, akiknek munkásságát kiválóan összegzi a fenti

idézet. Fülöp Zoltánné, Klári néni és Tóth Györgyné, Lonci

néni 65 éve vette át tanítói diplomáját.

Fülöp Zoltánné – ahogy a faluban ismerik – Klári néni Mohácson
született. Gyermekkorát Budapesten töltötte, a tanítóképzőt is itt
végezte el. 1955-ben gyakorló tanítóként került Tihanyba, majd a
sikeres képesítő vizsgát követően itt tanított 1990-ig, nyugdíjba vo-
nulásáig. Szakmai munkájának elismeréseképpen miniszteri di-
cséretben és a Veszprém Megyéért kitüntetés arany fokozatában
részesült. Tihany közösségének érdekében kifejtett sokoldalú és
lelkes tevékenységéért az elsők között kapott Pro Tihany díjat.
Nyugdíjasként ő alapította és vezette sikeresen húsz éven át a Le-
vendula Klubot, mely mai napig meghatározó közössége a telepü-
lés életének. 

- 1955. júliusa óta tanítottam Tihanyban, 35 évig az alsósokat. A
hosszú évek alatt sok szeretetet  kaptam a gyerekektől, nagy öröm
számomra, hogy még ma is kedvesek és közvetlenek, ha találko-
zunk. Nagyon kedves emlékem, amikor egy régi tanítványom, aki
elkerült Tihanyból, - ma már férje, két gyermeke van - az utcán a
nyakamba ugrott és boldogan emlékezett vissza az itt töltött időre.
Annyi kedvességet és megbecsülést kaptam a szülőktől is, hogy
újra a tanítói pályát választanám. A sok kis csillogó szem, a tudást
elsajátító emberke, a velük való munka, látni, amint az egyik betű
után a másikat is tudja és tud írni, olvasni, számolni és szeret is-
kolába járni. Ennél nagyobb öröm számomra nem volt. Munkám
során a szülőkkel mindent megbeszéltem a gyermek jelenlétében,
így mindig közösen oldottuk meg a problémákat. A mai fiatal pe-
dagógusoknak nehezebb, mert nem tudják a tananyagot a saját
egyéniségüknek megfelelően átadni a sok kötöttség miatt. A gyors
fejlődés gátolja a bensőséges elmélyülést az iskolai munkában. De
a gyermek iránti szeretet átsegíti a nevelőt a nehézségeken. Sok
türelemre és szeretetre van szüksége annak, aki a pályán van – vé-
lekedett Fülöp Zoltánné.

Tóth Györgyné – a gyerekeknek Lonci néni – Szántódon gyere-
keskedett, Zamárdiban járt általános iskolába, majd Kaposváron
végezte el a tanítóképzőt. A gyakorlati év letelte után 1956-ban tett
képesítő vizsgát, és ezután kezdett el tanítani a tihanyi iskolában.
Leginkább a 3-4. osztályban okította a nebulókat. Példás szakmai
felkészültségét a füredi járás tanítói munkaközösség-vezetőjeként
megosztotta kollégáival általa szervezett továbbképzéseken, szak-
mai napokon, bemutató tanítások alkalmával. A gyerekekkel való

foglalkozás számára nem munka, sokkal inkább hivatás volt. Min-
dig igyekezett megérteni tanítványai problémáit, hogy vajon miért
sikerül kevésbé elsajátítani a tananyagot, a helyes viselkedést az
egyiküknek, mint a másiknak. Ennek ismeretében foglalkozott
velük gyakran egyénileg is, nagy türelemmel, jóindulattal, - s ha
ez nem használt – bizony szükség volt egy kis szigorúságra is. Szí-
vesen szerepelt az egykori felnőtt színjátszó körben, énekkarban,
bekapcsolódott az Erzsébet-kör munkájába is.

- 1993 óta vagyok nyugdíjas. Tabon kezdtem a pedagógus pályát,
1955-ben én kaptam a harmadikos fiú osztályt, akik 32-en voltak.
Első nap reggel izgatottan léptem be az osztályba, hogy bírok majd
ennyi gyerekkel. Aztán a meglepetéstől szólni sem bírtam. Mind a
32 fiú egymás mellett állva, egy szál virággal fogadott. Megkedvel-
tük egymást, jó volt ott lenni. A következő tanévre Tihanyba helyez-
tek. Sírva búcsúztunk egymástól. Ma is ezt a pályát választanám.
Már kicsi koromban is szerettem tanító nénist játszani, emlék-
szem, felültünk a lovas kocsira, én a bakra, a többiek velem szem-
ben. Mondtuk az egyszer egyet, egyházi énekeket, népdalokat
énekeltünk, ami eszünkbe jutott. Aki jó volt, annak meséltem, aki
rossz volt, leküldtem a kocsiról – emlékezik Tóth Györgyné.

A jó tanár titka az, hogy szeresse a tanítványait, nekem nagy örö-
met jelentett előrehaladásuk a tudásban. A fogadó órákon őszintén
megbeszéltük a problémákat, néha a gyermeket is bevontuk a be-
szélgetésbe. Fontos a személyes, jó kapcsolat kialakítása a szülők-
kel, a szeretetteljes odafordulás a tanulók felé. Érezzék, hogy
őszintén érdekli a pedagógust a diákok élete. Ebben a gyorsan vál-
tozó világban nem könnyű a pedagógus dolga. Az online oktatás
nem pótolja a közvetlen órákat, - hallom a kollégáktól. De a szere-
tet, az odafigyelés majd segít az új módszerek kialakulásában is.

Rózsa Éva

MAXIMÁLIS LÉTSZÁMMAL INDUL AZ ELSŐ OSZTÁLY
Huszonöt elsős diákkal kezdődik majd a 2021/22-es tanév a
Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában. A tanintézménybe való beiratkozás lezárult,
minden jelentkező diákot felvettek, akik közül kilencen
tihanyiak.

Radó László igazgató tájékoztatása szerint folytatódik az előző
évek tendenciája, egyre népszerűbb az intézmény a szülők köré-
ben. A szeptemberben induló első osztályába 25 tanuló jár majd,
ez egyébként a maximális osztálylétszám. Tihany mellett nyolc te-
lepülésről (Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali, Óbuda-
vár, Dörgicse, Vászoly, Pécsely) érkeznek az elsős diákok, de kö-
zülük többnek is van tihanyi kötődése.

- A járványhelyzet miatt nem tudtunk ovi-suli foglalkozásokat
és szülői értekezleteket tartani.

Ezek helyett rövid, 8-10 perces videókat készítettünk, amelyek
az iskola honlapján valamint a közösségi oldalán voltak láthatóak.

Az egyik videóban az iskolát mutattuk be az érdeklődőknek, a
másik videóban pedig a leendő elsős tanítónők mutatkoztak be a
gyerekeknek és szüleiknek – fogalmazott az iskola igazgatója.

Ősszel várhatóan 190 lesz a tanulói létszám az iskolában. Foly-
tatódik az úgynevezett nagyfelmenő rendszerben történő oktatás,
amelynek nagy előnye, hogy négy évig ugyanaz a pedagógus fog-
lalkozik a gyerekekkel. Az új diákokat Takácsné Csóka Gabriella
tanítja majd elsőtől a negyedik évfolyamig. A napköziben Fejesné
Szalai Henrietta foglalkozik a tanulókkal. 

A megnövekedett létszám miatt a Vászoly, Pécsely, Balatonsző-
lős térségéből érkező gyerekek már nem férnek fel az iskolabu-
szokra, hiszen az önkormányzatnak nincs lehetősége egy újabb,
harmadik iskolabusz beszerzésére. Ezért a fenntartó segítségével
az iskola vezetése felvette a kapcsolatot a Volánbusz Zrt.-vel, egy
esetleges mentesítő járat indításával kapcsolatban. A cég nyitott
volt a kezdeményezésre, de konkrét döntés egyelőre nem született. 

ma

Tóth Györgyné, Lonci nénit (a képen balról) és Fülöp Zoltánné, Klári nénit
az évforduló alkalmából Tósoki Imre polgármester, Radó László, a Tihanyi
Bencés Iskola igazgatója és a tantestület tagjai köszöntötték.

A SZERETET A LEGFONTOSABB
VASDIPLOMÁS PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE
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Július elején nyílt meg az ARTissimo,

interaktív illúziók nevet viselő, új

látványosság. A település központjában

lévő helyszín - korábban a KOGART

kiállítóhelye - különösen értékes, ezért

nem mindegy, hogy milyen funkciót

helyeznek itt el; magán- vagy közösségi

tér alakul ki. A profil- és

tulajdonosváltás hatással lehet Tihany

turizmusára is.

A Kovács Gábor által fémjelzett alapít-
vány által létrehozott és működtetett KO-
GART–ház hét évvel megnyitása után, 2020
nyarán bezárt.  Számos kiváló, sikeres ki-
állítás után eladták az ingatlant, amelyben
az időszakos tárlatok mellett a Borsos Mik-
lós emlékkiállítás is helyet kapott. Ezzel
egy jelentős kulturális és helytörténeti ér-
tékkel rendelkező intézmény szűnt meg.
Egy évvel később új tulajdonos jelent meg,
aki – szerencsére – nem lakóépületet kí-
vánt szerezni magának, hanem egy vállal-
kozást indított el, népszerű és korszerű
profillal.

Az ARTissimo egyrészt egyedülálló nem
csak a Balaton környékén, hanem az or-
szágban is. Az attrakció a legkorszerűbb
digitális technikán alapul, amelyre sokrétű
látogatói élmény épül. Megszoktuk, hogy a
pályázatokban, nagyvonalúan, interaktív ki-
állításnak nevezett bemutató valójában
furnérlemez állatfigurák ide-oda helyezé-

sét vagy különböző gombok nyomogatását
jelenti, itt azonban tényleg kitágul a valóság
fogalma, érzékelése. A látogató belehe-
lyezkedhet a virtuális térbe, vagy mozgásá-
val hangzásokat, színeket generálhat. A
mozgásvezérelt „koncert” engem legin-
kább egy gigantikus, szférikus hegedűhúr
hangzására emlékeztet, míg a fényfestés a
mozgást kicsit robotszerűen követi.

Az illúzió helye
Az illúzió is megkapja az őt megillető he-

lyét a látványban: az okostelefon kijelzőjén
térhatásúan megjelenő, padlóra és falra
festett 3D-s kép valóban megtévesztő
mélységeket mutat, amelybe belekompo-
nálhatjuk magunkat. Esti séták során lát-
tam már gyerekeket az apátsági templom
sétány felőli falán árnyjátékot játszani;
egyedül vagy összekapaszkodva táncolni,
ugrálni. Ez remek szórakozás, amely meg-
mutatja a gyermeki képzelőerő határtalan-
ságát. Ha a fényfestés lehetőségeit akarjuk
érzékeltetni, akkor az árnyjátékot emeljük
sokadik hatványra. Különleges és izgalmas
tapasztalatokat szerezhetünk a „kiterjesz-
tett valóság” szobájában, ahol a három té-
mára épülő virtuális valóságba léphetünk.
Találkozhatunk állatokkal, dinoszauru-
szokkal, sőt megpróbálhatunk kapcsolatba
lépni velük.

Szórakozás vagy inkább tanulás zajlik

itt? Mindkettő, de annál több is. Ezek a fur-
csa nevű gépek, berendezések olyan él-
ményt nyújtanak, amelyben a látogató társ-
szerző, az ő reakciói, mozdulatai, szándé-
kai alakítják a történéseket. Ezért nem
korlátozott számú a létrejövő termék,
hanem nagyon egyedi, nagyon fejleszthető
és a végtelenségig variálható.

De vajon honnan jött az ötlet és az elha-
tározás? Ki látta meg az inkább hagyomá-
nyosnak mondható tihanyi szolgáltatói kör-
nyezetben a legújabb technika befogadásá-
nak lehetőségét? Mi motiválta a döntés-
ben? – csupa olyan kérdés, amire csak az
ARTissimo interaktív kiállítótér egyik tulaj-
donosa, dr. Surányi Kinga tudhatja a vála-
szokat.

Modern technika
- A motiváció az értékteremtés és a nyo-

mot hagyni szándéka volt. A Balaton sze-
relmeseként mindig is vágytam itt letele-
pedni. Azt gondolom, hogy Tihanynak érde-
mes a nyugalmát, intimitását megőrizni a
jövőben is. Tény, hogy az itteni vállalkozás
üzleti kockázatot is jelent, hiszen nem szá-
míthatunk tömeges és csapatos látoga-
tókra. A kockázat irányába léptünk, de
meggyőződésem, hogy a kiállítás illeszke-
dik a tihanyi környezetbe. Elhoztuk a mo-
dern technikát, ami hozzáad a helyhez,
nem pedig elvesz belőle. 

ARTISSIMO, AVAGY A NAGY UGRÁS



Cégünk PR-kommunikációs tevékeny-
ségén kívül az elmúlt években interaktív ki-
állítóterek megtervezését és kivitelezését
is elkezdte. Utóbbiak esetében a kor legú-
jabb technológiáit szeretnénk közelebb
hozni az emberekhez. Eleinte többnyire
Ázsiából és az arab országokból érkeztek
a megrendelések, de úgy látjuk, hogy itt-
hon is megnőtt az igény a látogatóközpon-
tok, műemlékek ilyen eszközökkel történő
bemutatására, bővítésére. Ezt igazolják a
Szegeden, Székesfehérváron, Hódmezővá-
sárhelyen és Tatabányán megvalósult fej-
lesztéseink. Úgy éreztük, hogy a megren-
delői igények kielégítése után eljött az idő
saját álmunk megvalósítására.

Amíg Surányi Kingát hallgatom, meg-
akad a szemem a kávézó érdekes falfest-
ményén és a különleges berendezésen. A
kávézó neve a Henry Potterből ismerhető
„Merengő”, ami ebben az esetben nem a
múlt emlékképeit felidéző kőmedence,
hanem egy figyelemre méltó módon beren-
dezett, sokféle anyagot és stílust felvonul-
tató, mégis egységes benyomást keltő ká-
vézó és borbár. Központi helyén, egy hatal-
mas, tükörkeretes festményen Henrik, a
Nyúl látható. Megakasztva a komoly kérdé-
sek sorát, muszáj megkérdeznem, hogy
miképp került ide a Nyúl.

A másik valóság
- A koncepció része, hogy az egész tér,

az interaktív kiállítótérrel, a kerttel, a kis
pódiummal, a kávézóval egyediséget, sze-
mélyességet tükrözzön; kis túlzással azt
mondhatnám: legyen lelke. Ez a nyúl ele-
gáns, kifinomult ízléssel rendelkezik, még
akkor is, ha meseszerű. A kávézó-borbár
tulajdonosa úgy látta, hogy ez a név illik
hozzá. Különben Héjja János, a hely meg-
alkotója állította össze szakemberek bevo-
násával a borválogatást is. A helyszín így
alkalmassá vált üzleti találkozók, megbe-
szélések, baráti összejövetelek kiszolgálá-
sára is – hangzik a magyarázat.

Hogyan képzeli el az ARTissimot Tihany-
ban? Magányos szigetnek vagy kapcsolati

hálóban? – kérdezem,
mire kiderül: minden-
képpen az utóbbi a cél.
Szeretnék, ha a helyi élet,
a közélet egyik szereplője
lehetnének, szeretnék
megismerni a helyi vál-
lalkozásokat, a nyaraló-
kat, az itt élőket. Szándé-
kukban áll kapcsolódni a
tihanyi rendezvények so-
rához, és a teljes kínálat
egy sajátos elemévé
tenni a helyet.

Szóba kerül, hogy a
közbeszédbe már beke-
rültek, bár egyelőre in-
kább az épület falára fes-
tett hattyú miatt. Vajon
hogyan fogadták az ön-
kormányzat településké-
pet védelmező vétóját?
Egyáltalán a KOGART ku-
darca után felmerül az
emberben, hogy néhány
éves működés után ismét megszűnhet a
közfunkció, kizárják a turistákat, és végül
csak magáncélokat szolgál majd az ingat-
lan, ami a településnek mindenképp vesz-
teség lenne.

- Az elképzelés mögött a külső megjele-
nés és a belső tartalom összehangolásá-
nak szándéka állt. A Merengő nem akart a
helyi rendelettel szembe menni. Tudomá-
sul vettük a döntés – így Surányi Kinga.

- Komoly összegeket invesztáltunk a ki-

állítótérbe, és lesz türelmünk kivárni, amíg
bekerül a turizmus vérkeringésébe, elkezd
jövedelmet termelni. Képzettségemet, fog-
lalkozásomat tekintve marketingkommu-
nikációval foglalkozom, így lesz módom
próbára tenni, kamatoztatni ez irányú tu-
dásomat. Szóval, a motivációk között emlí-
tett értékteremtés és a nyomot hagyás
szándékát olyan fontosnak tartom, amely
felülírja az egyéni érdekeket, például azt,
hogy szálláshely vagy magánkúria legyen
itt. Teremtettünk valamit, ami jó a közös-
ségnek, és mi is örülünk neki – miért vál-
toztatnánk ezen?

A korábbi IT-alkalmazások szerény si-
kere miatt sosem gondoltam volna, hogy
Tihany éppen a kiterjesztett valósággal
kerül a technológia alkalmazóinak élvona-
lába. A szintugrás megtörtént. A különle-
ges látnivaló – amit nem is tudok az attrak-
ciók hagyományos nomenklatúrájába be-
sorolni –, természetesen üzleti vállalkozás,
de valami más, több is annál. Jel, iránymu-
tatás és bátorítás egyben.

Koncz Mária

Teremin (Theremini) hangszer
A teremin vagy theremin az egyik legelső
elektronikus hangszer. Lényegét tekintve
egy egyedi módon, rádióhullámok interfe-
renciája által vezérelt analóg szintetizátor.
A hangszert a kezünk levegőben történő
mozgatásával, érintés nélkül tudjuk meg-
szólaltatni. Az ARTissimo kiállítóterében a
teremin hangképei vizuális látvánnyá ala-
kulnak egy kivetítő segítségével.

Kiterjesztett valóság
A kiterjesztett valóság (angolul Augmen-
ted Reality, AR) a látható képi valóság ki-
bővítése digitális képi elemekkel. Az AR-
Tissimo kiállítóterében a látogatók há-
romdimenziós egzotikus állatok és őslé-
nyek környezetébe kerülnek a kiterjesz-
tett valóság technológiájának segítségé-
vel.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A BALATON JÖVŐJE ÉRDEKÉBEN
A vízminőség változásának hatékonyabb nyomon követése

érdekében ötéves együttműködési megállapodást kötött a

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, az Országos Vízügyi

Főigazgatóság (OVF) és a három dunántúli vízügyi

igazgatóság (KDTVIZIG, DDVIZIG, NYUDUVIZIG).

A résztvevő szervezetek vezetői július közepén a Nyugat-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság Kis-Balaton házában írták alá azt a meg-
állapodást, melynek célja a balatoni mérési adatok egységes ke-
zelése, az információáramlás biztosítása, valamint az alap- és al-
kalmazott kutatások eredményeinek felhasználása a vízgazdálko-
dási és vízkezelési eljárások kidolgozásában.

Bár az aláíró felek külön-külön eddig is végeztek vízminőségi
méréseket, de ezeket csak saját kutatásaikban használták fel. Az
intézmények mostantól kölcsönösen megosztják a balatoni terepi
és laboratóriumi mérések adatait, és ha szükséges, segítik egy-
mást a közös kiértékelésében valamint a rendszeres mintavétele-
ket érintő kérdéseket is egyeztetik. 

Erős Tibor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
hangsúlyozta: bízik a szorosabb együttműködés hatékonyságában.
Bár a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembergárdája alap-
kutatási tevékenysége mellett foglalkozik a tó monitorozásával is,
ez elsősorban az élővilág összetételének és dinamikájának feltá-

rására irányul. Jelenleg még nincs meg a kapacitás számos fizikai
és kémiai változó kellően részletes térbeli és időbeli vizsgálatára
a Balatonon és vízgyűjtőjén, ezért a vízügy által végzett mérések,
adatok nagy segítséget jelenthetnek az ökológiai folyamatok érté-
keléséhez, mind a célirányos, mind pedig az alapkutatásban. 

A szakemberek a jövőben megosztják egymással a műholdké-
pek gyakorlati felhasználásához és kiértékeléséhez rendelkezé-
sükre álló módszertani lehetőségeket és eljárásokat. Töreksze-
nek közös használatú program és algoritmusok rendszeresíté-
sére, amelynek célja az a-klorofill-koncentráció valamint az
áramlási viszonyok tér- és időbeli változásának követése és az
eutrofizációs események előrejelzése. Együttműködnek a Víz Ke-
retirányelv hatálya alá tartozó feladatok megvalósításában, kü-
lönösen az ökológiai állapotot monitorozó és értékelő rendszerek
fejlesztésére.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója el-
mondta: szükség van a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szak-
embereinek tudására, arra az inkább ökológiai, mintsem vízgaz-
dálkodási kutatási háttérre, amelyben feltárják a kedvezőtlen fo-
lyamatok kialakulásának okát és így remélhetőleg lehetővé teszik
annak megelőzését.

A megállapodástól a vízminőség monitoring rendszer hatékony-
ságának növekedését várják. 

Rekordszámú érdeklődőt vonzott a Balatoni Limnológiai

Kutatóintézet (BLKI) július közepén tartott nyílt napja. 

A Covid-helyzet miatti egy év kihagyás után, idén tizedik

alkalommal nyílt meg az intézet kapuja a látogatók előtt. 

A kutatók ezúttal is szívesen válaszoltak az egyszerűbb és

bonyolultabb Balatonnal kapcsolatos kérdésekre.

- Kutatóintézetünknek nem csak a kutatás a feladata, hanem
az is, hogy tudományos eredményeinket bemutassuk. A nyílt
napnak az a feladata, hogy mindezt érthető és befogadható
módon bemutathassuk. Külön állomásokon lehetett találkozni a
különféle tudományterületekkel, ahol a kutatók személyesen
osztották meg a Balatonnal kapcsolatos ismeretüket. Nem csak
azt tudjuk ilyenkor elmondani, amit a tudományos közlemények-
ben is elolvashatnak az érdeklődők, de válaszolunk az olyan kér-
désekre is, hogy miért ilyen színű a Balaton, vagy, hogy milyen
hinarak élnek benne. Vannak visszajáró érdeklődők, akik már
igazán képzettek, de minden évben eljönnek olyanok is, akik rá-

csodálkoznak, hogy mennyi élőlény él ebben a vízben. Itt, ha
megmozdít az ember egy követ, egy teljes mikrokozmoszt talál
alatta- fejtette ki Takács Péter a BLKI tudományos főmunka-
társa, a program szervezője.

A nyílt nap jó lehetőséget teremt a szemléletformálásra, hiszen
ilyenkor az érdeklődők elsőkézből kapnak információt a klímavál-
tozásról, az idegenhonos fajokról és remek lehetőség ez a külön-
féle tévképzetek eloszlatására is.

Még mindig kevesen tudják, hogy a kormorán és a hattyú is ős-
honos madarunk, de az is kiderült, mikor és hogyan érdemes halat
telepíteni, és, hogyan kellene etetni úgy, hogy a tó is jól járjon. Volt,
aki a kerti tóból hozott rovarmintát határozásra, de népszerű volt
a kvíz is, amit csak azok tudtak jól megválaszolni, akik végigjárták
a helyszíneket, mert nem könnyű eldönteni, hogyan lélegzik a víz
alatt a vízi skorpió és a vízi botpoloska, vagy milyen betegséget
hordoz a cifrarák. Aki idén lemaradt, jövőre bepótolhatja.

t-v
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Harmincadik alkalommal szervezte meg

a kettesfogat-hajtó versenyt a Tihanyi

Lovas Klub, a helyi önkormányzat és a

vállalkozók a Belső-tó partján. A kitűnő

hangulatú viadalt a résztvevők és a

nézők nagyon várták, ugyanis tavaly a

pandémia miatt nem tudták

megrendezni. 

Méltatta a helyi lovasokat, a munkájukat
és sikereiket Tósoki Imre, Tihany polgár-
mestere, aki a lovasklub elnöke egyben.
Köszönettel szólt egyik tagjuk, Csuti István
munkájáról, aki több évtized és kitűnő ered-
mények után befejezte a versenyzést. A pol-
gármester örömmel fogadta, hogy a kie-
melkedő tudású klubtársa az idei megmé-
rettetésen a segédhajtója volt. Csuti Anikó,
a kitűnő lovas lánya, főszervező büszkén
beszélt a jubileumi versenyről, majd meg-
hatódva idézte fel, 15 éven át lehetett édes-
apja segédhajtója, akinek az életet jelentet-
ték a lovak. Elődei is lovas fogattal jártak,
azzal hordták a postát Tihanyban.

– Az élet úgy hozta, hogy édesapám két
éve állt utoljára rajthoz Vagány és Fantom
nevű gyönyörű lovaival, de természetesen
továbbra is figyeli a lovasokat, a lovakat, a
versenyeket, fogalmazott Anikó, aki egy
szép ajándékkal köszönte meg édesapjá-
nak az elmúlt évtizedeket. A főszervező
arról is beszélt, hogy a fogathajtás alapja a
ló és lovasa tökéletes összhangja, amit
csak az életben, a versenyeken lehet iga-
zán megtanulni. A hajtószár nem más,
mint összekötő kapocs ló és ember között,
mert az állat a legapróbb rezdüléseket is
azonnal megérzi. Úgy mondta, jó lovas az
ember akkor lehet, ha tisztelettel és sze-
retettel tekint a lóra, türelmes és kiegyen-

súlyozott személyiség, és soha nem bántja
az állatot.

Az izgalmas versenyre az ország minden
részéről érkeztek résztvevők, elsősorban
lipicai félvér lovakkal, mert ezt a fajtát lehet
leginkább megtanítani a
kettesfogat-hajtás felada-
taira. A hagyományokhoz
híven a fogatok nem ösz-
szetett versenyben,
hanem akadály és va-
dászhajtásban mérték
össze tudásukat, ezúttal
is két kategóriában. Az
akadályhajtásban a fut-
ballpálya nagyságú terü-
leten a bólyapárok (sej-
bák) között haladtak át a
fogatok, a végeredmény a
pálya teljesítésének ideje
mellett azon múlt, ki
szerzett kevesebb hiba-

pontot, vagyis ki teljesítette tökéletesebben
a pályát.

A vadászhajtásnál a hajtók a lovak enge-
dékenységét, gyorsaságát mutatták be,
utóbbiban indult Tósoki Imre polgármester

is Dingó és Baba nevű lovaival, majd kate-
góriájában a harmadik helyen végzett. Na-
gyon örült az eredménynek, melyért külön
köszönetet mondott Csuti Istvánnak, a ki-
tűnő segédhajtójának.

A vadászhajtásnál a hajtók a lovak enge-
delmességét, fordulékonyságát és gyorsa-
ságát mutatták be, utóbbiban indult Tósoki
Imre polgármester is Dingó és Baba nevű
lovaival, majd kategóriájában a harmadik
helyen végzett. Nagyon örült az eredmény-
nek, melyért külön köszönetet mondott
Csuti Istvánnak, a kitűnő segédhajtójának.

A polgármester elismeréssel beszélt a
Tihanyi Lovas Klubról, mely ezúttal is szép
eredményeket hozott. Kötél Ferenc, egyik
tagjuk vadász – és akadályhajtásban is elő-
kelő helyezést ért el.

K. E.

BÚCSÚ A FOGATHAJTÓ VERSENYEN
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REJTVÉNY
Egry József festőművész így ír a Balatonról az 1973-ban kiadott Egry breviárium című könyvben:
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SZABADTÉRI JÁTÉKOK

18. alkalommal rendezik meg a településen a Tihanyi Szabadtéri
Játékokat. A felújított Bujtor színpadon augusztusban is népszerű
előadásokat tekinthetnek meg a színház- és koncertkedvelők min-
den pénteken és szombaton.

Koncertet ad Zséda és a Budapest Bár, csütörtökönként pedig
gyerekelőadások varázsolják el a kicsiket. Keménykalap és

Krumpliorr, Micimackó, Ludas Matyi és a többiek még a felnőttek-
nek is igazi élményt nyújtanak.

Az idei programsorozatban is a vígjátékok viszik a prímet, de
igazi szuperprodukciónak ígérkezik Vörösmarty Mihály klasszi-
kusa a Csongor és Tünde, Détár Enikő és Kálloy Molnár Péter fő-
szereplésével.

Íme, az augusztusi program: 

Augusztus   5. 19.00 Keménykalap és krumpliorr
Augusztus   6. 20.00 Na, de államtitkár úr
Augusztus   7. 20.00 Legénybúcsú - vígjáték
Augusztus 12. 19.00 Hagymácska -mesemusical
Augusztus 13. 20.00 Menopauza - musical
Augusztus 14. 20.00 Boeing, Boeing - Leszállás Párizsban

(vígjáték)
Augusztus 19. 20.00 Micimackó – zenés mesejáték
Augusztus 20. 20.00 Egy apró kérés -vígjáték
Augusztus 21. 20.00 Csongor és Tünde 
Augusztus 26. 20.00 Ludas Matyi – zenés mesejáték  
Augusztus 27. 20.00 Budapest Bár koncert
Augusztus 28. 20.00 Zséda koncert
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