
ÉLHETŐ TIHANYT SZERETNE MINDENKI

KARÁCSONY – HOL A BOLDOGSÁG?

ÁLMÁBAN SEM GONDOLT A DÍJRA



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, Martinovics Tibor, Ró zsa Éva, Süte Kata

Felelős szerkesztő: Martinovics Tibor • E-mail: media@tihany.hu
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

22

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI GONDOLATOK
Akármennyire is igyekszem, az idén

nem jönnek könnyen a köszöntés örömteli
szavai. Ez talán azért van, mert a jelent
több dolog is beárnyékolja, és ezeket – bár-
hogy szeretném - nem lehet kizárni élet-
emből, gondolataimból. 

December elején kaptam a hírt, hogy a
Balatoni Kapu projekt munkálatainak meg-
kezdését el kell halasztanunk, mert egy civil
egyesület bíróságra vitte az ügyet. A mos-
tani lapszámban erről külön is elmondom a
véleményem, így ezt most nem ismétlem
meg. A fordulat következményeit azonban
mindannyian érezni fogjuk, hiszen a telepü-
lésre zúduló autóforgalmat még sokáig nem
tudjuk megállítani a révnél, így együtt kell
élnünk a dugókkal, a környezetkárosítással,
és ezen a helyen továbbra is hiányozni fog-
nak a legalapvetőbb szolgáltatások is. Le-
hetséges következmény az is, hogy a Ti-
hanynak megítélt páratlan lehetőség, a mil-

liárdos támogatás nem csak a bizonytalan
jövőbe tolódik, hanem örökre el is úszik. 

A másik ok, amely még inkább kedvem
szegi, az a pandémia negyedik hulláma. Az
első három hullám viszonylag megkímélt
minket, de ősztől egyre jobban érezzük ere-
jét. Ez így van ország- és világszerte is. De -
cember elején körülbelül kétszáz ember
halt meg naponta az országban. Hogy ez
mennyi is, azt azzal érzékeltetném, hogy Ti-
hanynak 1400 lakosa van, vagyis egyetlen
hét alatt a teljes lakosságnak, egy teljes
községnek megfelelő számú életet vesztünk
el! Nem lehet szótlanul és keserűség nélkül
elmenni ekkora veszteség mellett. Ezért
most újra arra biztatok mindenkit, hogy
vegye fel az oltást, a harmadikat is, így védje
meg magát, családját és embertársait.

A karácsony a szeretet mellett az együt-
térzés, az egymás felé fordulás ünnepe is.
És ha innen nézzük a dolgot, akkor örül-

jünk, hogy a nehéz helyzet ellenére intéz-
ményeinket nem kellett bezárni, és gon-
doskodni tudtunk mindenkiről, akinek erre
szüksége volt. A veszedelem napjaiban az
önzetlenség, a segítségnyújtás sok szép és
felemelő példáját láttuk - és ez erőt és ked-
vet ad a folytatáshoz nekem is.

Mert lesz folytatás! Lesz szép karácso-
nyunk, amelyre örömmel készülünk. Meg-
gyújtjuk ádvent utolsó gyertyáit, hogy azok
fénye világosítsa be a sötétséget. Lesznek
családi találkozások, meghitt órák, ame-
lyek újra elhozzák a megbékélést és a nyu-
galmat életünkbe.

És hamarosan lesz egy új esztendő is, ami
– nagyon remélem – szebb arcát mutatja
majd nekünk, mint a mostani. Tihanynak, a
tihanyi embereknek és Magyarországnak is.

Kívánom, hogy egészségben, szeretet-
ben teljenek az ünnepek minden tihanyi
otthonban! Tósoki Imre

KORZENSZKY RICHÁRD ATYÁT 
KÖSZÖNTÖTTÉK 80. SZÜLETÉSNAPJÁN A Tudomány Ünnepe alkalmából a Balatoni Limnológiai Kutató-

intézet (BLKI) és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Aka-
démiai Bizottsága közös előadóülésén Bíró Péterre, a BLKI idén
elhunyt korábbi igazgatójára emlékezett.

Bíró Péter 1943. május
8-án született Újfehértón.
1967-ben friss biológus–
hidrobiológusi diplomával
került az MTA Balatoni
Limnológiai Kutatóinté-
zetébe, ahol 53 éven át a
balatoni halállomány táp-
lálkozásbiológiáját és po-
pulációdinamikáját ku-
tatta. Behatóan elemezte
a Balatonban élő szerve-
zetek táplálkozási kap-
csolatait, és nyomon kö-
vette a tó élővilágának
hosszú távú változásait is. 

1971-ben doktorált a
Kossuth Lajos Tu do -
mány egye temen, 1977-
ben lett a biológiai tudományok kandidátusa, majd 1992-ban a bio -
lógiai tudományok doktora. 2001-től a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező, majd 2007-től rendes tagja. 1982-től a kutatóinté-
zet hidrobiológiai osztályának vezetője. A nyolcvanas években az
intézet helyettes igazgatója, majd 2004 és 2012 között az igazgatója
volt. Fokozott figyelmet fordított a fiatalok kutatásba való bevoná-
sára. Igazgatósága alatt a kutatói létszám, főleg fiatalok felvételé-
vel, jelentősen gyarapodott.

2001-ben avatták címzetes egyetemi magántanárrá. Kutatói és ok-
tatói tevékenysége mellett kiemelendő közéleti és tudományszervező
tevékenysége is. 1990-ben a Magyar Limnológiai Társaság elnökévé
választották. Számos nemzetközi társaság tagja, 2009 és 2014 között
a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöke. A 90-es évektől kezdve a
honi hidrobiológus közösség egyik legfontosabb, nagy múltú találko-
zójának, a tihanyi hidrobiológus napoknak a szervező elnöke volt.

Tudományos és közéleti munkásságát számos díjjal és kitünte-
téssel jutalmazták: Akadémiai Díj (1987), Széchenyi professzori
ösztöndíj (1998), Pro Aqua Emlékérem (1999), Schafarzik-emléké-
rem (2002), a Magyar Érdemrend középkeresztje (2014).
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BÍRÓ PÉTERRE EMLÉKEZTEK

80. születésnapja alkalmából Korzenszky Richárd bencés szerzetest, a
tihanyi apátság újraindulása utáni első elöljáróját, korábbi perjelét
utóda, Mihályi Jeromos perjel, Hortobágyi Cirill pannonhalmi
főapát, Ternyák Csaba egri érsek, valamint Áder János köztársasági
elnök köszöntötte az Apátságban rendezett ünnepségen. 

A rendezvényen jelen volt még
Udvardy György veszprémi érsek,
Kontrát Károly országgyűlési kép-
viselő, Varró János alpolgármes-
ter, valamint a magyar bencés kö-
zösség, számos egyházi és közé-
leti személyiség, bencés öregdiá-
kok és barátok.

- Mi, tihanyi bencés szerzetesek,
közösségként adunk hálát Richárd
atyával. Hálát adunk azért, hogy egy
egyházellenes, küzdelmekkel és eg-
zisztenciális veszélyekkel teli kor-
szak után Richárd atya a Regula ta-

nítását követve merte vállalni az engedelmesség fáradságos munkáját,
amiből közösség fakadt Tihany ősi monostorának falai között. Legyen
Richárd atya számára továbbra is tihanyi monostorunk az a hely, ahol
az ég és a föld mindennap összeér. Isten éltesse sokáig! – mondta kö-
szöntőjében Mihályi Jeromos perjel.

Korzenszky Richárd az 1960-as, 1970-es években a győri és a
pannonhalmi bencés gimnázium tanára volt, 1979 és 1989 között a
Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója és rendi elöljáró: főa-
páti titkár és perjel. Az 1990-es években elévülhetetlen érdemei
voltak az egyházi iskolák újraindulása és megfelelő szakmai mű-
ködtetése terén. 1994-től 2018-ig a Tihanyi Bencés Apátság perjele
és plébánosa volt: az 1055-ben alapított monostort a Balaton kul-
turális, lelkiségi, turisztikai központjává tette. Sokan úgy mondják,
hogy ő a „Balaton plébánosa”.

Szent beszédei, irodalmi munkássága, lelkipásztori és kulturális
tevékenysége mind a mai napig az egész Kárpát-medence magyar-
sága számára meghatározó, iránymutató. 2020 tavasza óta az on-
line térben is több ezres a nézettsége az általa celebrált vasárnapi
10 órás szentmiséknek, az általa vezetett lelkigyakorlatoknak és a
Tetőtéri estéknek.

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság
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Bíró Péter kollégáival 1987. júliusában a Ba-
latoni Limnológiai Kutatóintézet vendég-
háza előtt. A képen balról jobbra: Paulovits
Gábor, Varankáné Horváth Borbála, Maros-
kövi Bea és Bíró Péter látható.



56 darab fát ültettek el a félszigetre
bevezető kerékpárút mellett a 10 millió
Fa Alapítvány civil önkéntesei illetve az
akciót támogató cégek munkatársai. Az
önkormányzat közreműködésével zajló
települési faültetési program ezzel nem
zárul le, már zajlanak az egyeztetések,
hol legyen a következő fásítás.

A 71-es útról a félsziget belsejébe vezető
kerékpárút alsó szakaszán 27 darab nyár-
fát ültettek el, kipótolva ezzel a meglévő
fasor hiányosságait, míg a felső részen
juhar, hárs és kőrisfákat ültettek. A fák je-
lenléte elengedhetetlen, hiszen lombkoro-
nájukkal nemcsak hűsítő árnyékot adnak,
hanem a széndioxid megkötésével csök-
kentik az üvegház gázokat a légkörben. 
Az alapítvány és az önkormányzat már ke-
resi az új helyszínt, ahol folytathatják a ti-
hanyi fatelepítési programot.

- Szeretnénk
minél több helyi
lakost, nyaraló
tulajdonost il-
letve vállalkozókat bevonni az egyébként
nem kevés költséggel járó faültetési prog-
ramba. Mindenkit várunk, aki szeretne
tenni a félsziget zöldüléséért. Az alapít-
ványnak nincs önálló költségvetése, mi azt
vállaljuk, hogy a hozzánk beérkező támo-
gatásokat a nyilvánosság számára átlát-
ható módon, felelősen költjük el. Csak a tá-
mogatási pénzekből tudunk fákat vásá-
rolni, az ültetéshez szükséges többi teen-
dőt, szervezést, munkát megoldjuk, de az
anyagi támogatás függvénye, mennyi fát
tudunk elültetni – válaszolta lapunk kérdé-
sére Kovács Szabolcs, az alapítvány tihanyi
csoportjának vezetője. Az akció koordiná-
lója hangsúlyozta: fontos, hogy az általuk
elültetett fák a helyi talaj-, és klimatikus vi-
szonyoknak megfeleljenek, ennek érdeké-
ben munkájukat erdészmérnökök és ker-
tészmérnökök támogatják. 

A 10 millió Fa Alapítvány ez év áprilisban
már megszervezett egy nagyobb faültetési
programot, akkor hatvan darab hegyi ju-
harfát ültettek el a Gödrös és a Hajóállo-
más közötti kerékpárút mentén. Az idei
rendkívüli száraz időjárás miatt, a rendsze-
res öntözés ellenére, az akkor telepített fák

mintegy tíz százaléka kiszáradt, ezeket pó-
tolja majd az alapítvány. 

- Valóban nagy volt idén a szárazság, de
a fatelepítéseknél mindig számolni kell
azzal, hogy az elültetett facsemeték nem
mindegyike ered meg. Ez a tíz százalékos

veszteség nem
jelentős, minden-
képpen pótoljuk a
kiszáradt fákat,

hat juharfát ültetünk majd helyettük –
mondta Kovács Szabolcs.

Az alapítvány az önkormányzat támoga-
tásával eddig 120 darab fát ültetett a tele-
pülésen, eltökéltek abban, hogy folytatják
a programot, hiszen vannak még területek
Tihanyban, ahol lehetne fásítani. 

Tósoki Imre polgármester, aki maga is
részt vett a faültetésen, kérdésünkre el-
mondta: a kezdetektől fogva támogatja az
önkormányzat az alapítvány tevékenységét,
hiszen a természetvédelem, a település
zöldítése mindannyiunk közös ügye. Az ön-
kormányzat csatlakozni szeretett volna az
országos fásítási programhoz is, azonban
annak keretében csak az itt tájidegen erdei
fenyők telepítésére lenne lehetőség, így
egyelőre ebben nem vesz részt a település.

- Nincs értelme tájidegen fák ültetésé-
nek, a faültetési program keretében éppen
ezek illetve az elöregedett, beteg egyedek
kiváltását szeretnénk megvalósítani és
persze azon területek beültetését, ahol ki-
pusztultak a fák. Az elmúlt években több
közparkot is megújítottunk, elkötelezettek
vagyunk a zöldfelületek növelésében. Már
zajlanak az egyeztetések az Erdőgazdálko-
dással arról, hogy támogassák az ideillő fa-
csemeték ültetését, bízom benne, hogy si-
kerrel járunk – fogalmazott Tósoki Imre,
aki hozzátette: addig is az önkormányzat
támogatja az alapítvány akcióit, most pél-
dául munkaerővel és eszközökkel, hiszen
a falugondnokság végezte a faültetés elő-
készületeit, a gödrök kiásását illetve rájuk
hárul a fák utógondozása is.

Mindenki egyetért abban, nagyon fontos,
hogy minél több zöldfelület jöjjön létre a te-
lepülésen, ráadásul tervezetten, olyan nö-
vényzettel és fákkal, amelyek hosszútávon
gondozhatók és fenntarthatók. Ezért az ön-
kormányzat több helyi céggel is egyeztetett
annak érdekében, hogy helyi támogatókat,
mecénásokat találjanak a 10 millió Fa Ala-
pítvány kezdeményezéséhez, - továbbra is
várják a felajánlásokat. mt
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KÖZMEGHALLGATÁS
December 20-án, hétfőn, 16 órai kezdet-
tel közmeghallgatást tartanak az önkor-
mányzat hivatali épületében. A polgármes-
ter éves beszámolójában többek között szó
lesz az idei beruházásokról, a költségve-
tésről, a vírus-helyzet okozta nehézségek-
ről illetve a Balaton Kapu fejlesztésről. 
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„Csak a támogatásokból tudunk
fákat vásárolni.”

A 10 millió Fa Alapítvány 2019-ben ala-
kult, azzal a céllal, hogy a klímaváltozás
okozta globális felmelegedés hatásait faül-
tetéssel enyhítse. Az országos alapítvány 160
településen van jelen, Tihanyban is külön
csoportot alkotva összeálltak a ter -
mészetvédők. A szervezetnek jelenleg több
tízezer önkéntese és 50-60 ezer követője
van. Céljuk, hogy minden magyarországi la-
kosra jusson legalább egy elültetett fa, mivel
a tudományos eredmények is azt igazolják,
hogy fatelepítéssel lehet a leggyorsabban re-
agálni a klímaváltozás okozta problémákra. 

A 10 millió Fa Alapítványt banki átuta-
lással is lehet támogatni, az alábbi szám-
laszámon: Magnet Bank 16200106-
11648804. Közlemény: Tihany.

MINDANNYIUNK ÉRDEKE A FAÜLTETÉSI PROGRAM
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Ismét nyakunkon a karácsony! 

A tavalyi, csöndes ünnep után vajon az

idei hoz-e megnyugvást, boldogságot?

Boldogságot, ami – állítólag – az élet

egyetlen célja. Legalábbis Epikurosz

szerint.

Néhány nap múlva boldog karácsonyt-
köszöntéssel üdvözölhetjük egymást. Örö-
met, boldog ünnepeket kívánunk egymás-
nak, miközben mindenkinek más és más
jelenti a boldogságot. Yuval Noah Harari,
egyik kedvenc szerzőm erős mondata sze-
rint „a boldogság az élet értelmével kap-
csolatos személyes téveszméink össze-
hangolása az uralkodó kollektív tévesz-
mékkel”. A meghatározás csöppet sem rej-
tett iróniája bosszanthat minket, mégis ér-
demes mélyebben átgondolni ezt a boldog-
ság-dolgot. Harari ezt meg is teszi helyet-
tünk. Tőle tudjuk, amit már más szakértők-
től is hallhattunk, hogy a boldogság sokkal
jobban függ az egyéni elvárásoktól, mint az
objektív körülményektől: „Nem attól élünk
elégedetten, hogy békében és bőségben
élünk, hanem attól, hogy a valóság megfe-
lel az elvárásainknak”. Amikor azonban el-
érjük ezt az állapotot, újabb problémával
szembesülünk: „A gond immáron az, hogy
a körülmények javulásával az elvárásaink
megugranak.”

Hát, ez tényleg probléma! Tegyük fel,
hogy már van mit ennünk, megszereztük
a lakást, de kell egy terepjáró is, aztán

jöhet a helikopteres luxusnyaralás, ami-
hez jacht is dukál. A lista végén az űrtu-
ristáskodás áll – jelenleg. Vajon tényleg
kozmikus távolságokat kell megtennünk
ahhoz, hogy a Föld nevű bolygón boldogok
lehessünk?

Az anyagi jólét még kevés
Kicsit belelátva a világ leggazdagabb és

leghíresebb embereinek életébe, a válasz
egyértelmű nem. Korántsem tűnik biztos-
nak, hogy a szupergazdagok megelégedet-
ten, örömkönnyeket ontva pergetik napjai-
kat. A jelenség már Epikurosznak, a görög
filozófusnak is szemet szúrt; ő erről így ír:
„Az egyszerű ételek a drága lakomával
egyforma élvezetet nyújtanak, ha egyszer a
hiányérzetben rejlő fájdalom teljesen meg-
szűnik. A kenyér és víz a legmagasabb fokú
gyönyört nyújtja, amikor valaki nagy szük-
ségben veszi magához”.

A szükség nagy úr, és az emberiséget
eddig is nagy tettekre sarkalta. Az erőfeszí-
tések, a fejlődés hatására az életkörülmé-
nyek – még a szegények, a rosszabb hely-
zetben lévők számára is - sokat javultak az
elmúlt pár évszázadban: az éhínség, a régi,
nagy járványok, a háborúk megszűntek, de
vajon – ahogy azt várnánk – boldogabbak a
ma élők? – kérdezhetjük. Hát, nem –
mondja Harari, hiszen gyűjtögető ősünket
az emberi lét hajnalán lehet, hogy letiporta
egy mamut vagy elpusztult egy félig farkas,
félig kutya harapásától, de utolsó pillana-

táig összhangban élt a természettel, szabad
volt, és vele egyenlők közösségében élt. 

Flow-állapot
Egy magyar boldogságkutató tudós, az

októberben elhunyt Csíkszentmihályi Mi-
hály egy interjúban azt nyilatkozta a bol-
dogságról a Forbes magazin kérdésére:
„Nem volt egyetlen kiemelkedő pillanat; a
család és a munka tesz boldoggá. Mosta-
nában annak örülök leginkább, ha valami
érdekes és váratlan összefüggést találok
az adatokban”. A flow-élmény koncepció-
jának megalkotója szerint ez „egy tudatál-
lapot, amikor csak hagyjuk, hogy minden
megtörténjék. Ehhez mindig szükséges a
pillanatban való jelenlét. Ha a múltban
élünk vagy a jövőben, nem éljük át a tevé-
kenység örömét. Tanuljuk meg szeretni a
jelent, mondjunk igent rá. A flow érzése a
szabadság jele.” Ezek szerint a boldogság-
hoz más emberi érzések, állapotok is tar-
toznak, amelyek annak összetevőjeként,
komponenseiként viselkednek.

Hogy a kellemes érzeteknél valami többre
van szükség a boldogsághoz, azt már Epiku-
reusz is megfogalmazta: „Nem lehet kelle-
mesen élni anélkül, hogy megfontoltan, be-
csületesen és igazságosan élnénk, sem
megfontolással, becsülettel és igazsággal
élni anélkül, hogy kellemesen élnénk.”  Va-
gyis a boldogságnak a kellemesség mellett
etikai dimenziója is lehet, és egyben emberi
kapcsolataink minőségétől is függ.
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Rossz hír, hogy az ilyen forrásból szár-
mazó örömök nem maguktól jönnek; dol-
gozni kell értük. Időt, energiát kell fektetni
a családunkhoz, barátainkhoz, kollégáink-
hoz fűződő kapcsolatainkba, és bizony, a
flow-ért is meg kell küzdeni. Ez igen fárad-
ságos, és nem is mindig kellemes feladat.
Ellentétben az örömszerzés gyors, szenzu-
ális, vagyis érzéki lehetőségeivel. Ez utób-
biak azonban rövid életűek, mind az asztal,
mind az ágy tekintetében. Az illékony bol-
dogság keresése pedig még elégedetle-
nebbé tesz minket.

A tevékenységek okozta boldogságér-
zetnek van hormonális, kémiai oldala: a
tőzsdézés, a Mount Everest megmászása,
a gyakori partnercsere ugyanarról szól: a
cselekedettel járó felvillanyozódás, izgalom
és lelkesedés, vagy éppen a nyugalom és a
jókedv hajszolásáról. A videojáték áldozatai
is minden nap leülnek a monitor elé, hogy
biokémiájuk előállítsa a boldogsághoz
szükséges endorfin-szerotonin-oxitocin
keveréket. 

A kék tabletta
A kellemes érzések fenntartásához,

vagy éppen a boldogság útjában álló, za-
varó tényezők eltüntetéséhez sokan nyúl-
nak pótszerekhez: ilyenek a stimulánsok,
az antidepresszánsok, vagyis a „szóma”. Ez
eredetileg egy pszichoaktív növény nedve
volt, amelyet Indra, hindu istenség fo-
gyasztott. Az italt papjai készítették a szer-
tartások kellékeként. Ugyanezt a célt, va-
gyis a tisztánlátást, a szellemi világgal való
kapcsolattartást szolgálták a jósok, sámá-
nok hallucinogén gombái, füstölői és egyéb
tudatmódosító szerei. Aldous Leonard
Huxley Szép új világ című, 1934-es regé-
nyében a szómát használják a boldogság
eléréséhez - az amúgy tökéletes társada-
lomban. Huxley szerint ugyanis a tökéle-
tesség unalmas, a munka alóli felszabadu-
lás, a gondtalan élet nem elegendő a bol-
dogsághoz. A szóma pótolja a nyugtatókat
és az alkoholt. Mivel a tökéletes társada-
lomban minden tökéletesen van megter-
vezve és megszervezve, kiszorulnak belőle
a legősibb örömforrások: az emberi érzé-
sek, a művészet – vagyis marad a bioké-
miai boldogság.

A boldogság biokémiája
És valóban, az a furcsa érzésem van,

hogy tényleg efelé megyünk. Az európai
drogmonitorozó központ adatai szerint
2004-ben még csak 13 új pszcihoaktív
szert regisztráltak, 2016-ban pedig már
650-et. A legnagyobb felhasználók között
ott vannak a rossz szociális helyzetű, a
társadalom peremére sodródott fiatalok,
de jelen vannak az idősebb korúak is, pél-
dául a nyugdíjazás, a házastárs elvesztése
vagy az elszigetelődés traumája miatt. Az
orvos nyugtatót, altatót, fájdalomcsillapí-
tókat ír fel nekik, ami sok esetben káros
szerhasználathoz, függőséghez vezet.
Vagy itt vannak a hadseregek, amelyekről
– de legalábbis az amerikairól – biztosan
tudhatjuk, hogy a katonák mintegy húsz
százaléka Afganisztánban és Irakban is
antidepresszánsokat és altatókat szedett,
hogy el tudja viselni a háborús gyötrelme-
ket. A laboratóriumokban pedig folyama-
tosan kutatják az új drogokat, hogy az ál-
lamok és a piacok igényeinek megfelelje-
nek; a kívánt irányba befolyásolhassák bi-
okémiánkat. 

Mit tehet tehát az egyszerű ember, aki ha-
gyományos módon, szerek nélkül akar bol-
dog lenni, és nem túl komplikált életében
örömökre vágyik? Pláne karácsonykor?

Mondjuk, nem olvassa el ezt a kissé bo-
rúsra sikeredett cikket, de ha már idáig
eljutott benne, akkor úgyis mindegy…
Ebben az esetben olvassa el a keretben a
flow-érzés megtapasztalásáról írtakat is.
Ettől biztos jobban érzi majd magát, mert
rájön, hogy a dolog nem is olyan bonyolult.
Elég, ha vannak céljai, és azok elérésre
erőfeszítéseket tesz, cselekszik. Hisz ön-
magában, és hisz abban is, hogy van ér-
telme, eredménye annak, amit tesz. Van
esélye, ha nem a múlton mereng, a múlt
példáival, kudarcaival nyomasztja magát –
és persze, másokat is. Ha nem a jövőn
görcsöl, és nem törekszik annak kontrol-
lálására – ami amúgy is reménytelen pró-
bálkozás –, hanem kihasználja a jelen le-
hetőségeit, maga és mások javára cselek-
szik.

Az már csak az én magánvéleményem,
hogy állhatunk a társadalmi ranglétra bár-
mely fokán, lehetünk vezetők vagy vezetet-
tek, atomtudósok vagy utcaseprők – min-
den munkának megvan a maga értéke és
igen, a szépsége is! A háztartási munka, a
mosogatás, a vasalás is ugyanolyan jó ér-
zéssel, elégedettséggel tölthet el minket,
mint egy tudományos értekezés megírása.
Elég, ha saját képességeinket működtet-
jük, és tudjuk: mindenki jó valamiben. 

Ahhoz, hogy gyönyörködni tudjunk a vi-
lágban, sokszor elég felnézni az égre, vagy
egy hegy csúcsára. Tihanyban még egysze-
rűbb a helyzet: ki lehet menni a Balaton
partjára, és a távolba tekinteni. Hallgatni a
víz csobogását. Elmerülni a hullámzás szí-
neváltozásaiban. Minden pillanat adhat
nyugalmat, örömet, ha magunkban megte-
remtjük a békét. 

Karácsony csodája tőlünk függ.
Koncz Mari

A flow-élmény feltételei, megtapasztalása
• képességeinkkel összhangban lévő, egyértelmű célok kitűzése,
• a képességek és a feladat nehézsége közötti megfelelés, egyensúly, 
• teljes elmerülés a végzett tevékenységben – megfeledkezés a környezetről és a világról,
• a tudat erős fókuszáltsága,
• az Én-tudat eltűnése: zen érzés,
• az időérzékelés megszűnése,
• lemondás a jelen szituáció feletti kontrollról,
• a tevékenység jutalma az általa keltett, belső jóérzés, nincs szükség a mások elismerésére.
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HOL A BOLDOGSÁG MOSTANÁBAN?
A boldogság nem mindenkinek jelenti
ugyanazt. Még karácsonykor sem.
Sokan örülnek annak, ha ajándékba
valami olyat kapnak, amire már régóta
vágytak: lehet egy meleg téli csizma, egy
könyv, de akár egy régóta várt baráti
találkozás is. Máskor a vágyak
szárnyalnak, és csak egy autó, ingatlan
vagy egy világkörüli utazás elégíti ki
őket. Akármennyire is különböznek az
örömforrások, az érzés mégiscsak
ugyanaz. Kit, mi tesz boldoggá most,
ebben a furcsa világban, karácsonykor?
Egyáltalán mit jelent a boldogság? Csak
röpke pillanatokra ragadható meg vagy
egy állandósítható állapot? Létezik-e
vagy csak egy képzet, amit hajszolunk? –
kérdeztük.

Dr. Percze Tünde, jegyző: A boldogság-
hoz nem kellenek extrák

- Szerintem a boldogság alapja az, ha
meg tudunk békülni azzal, ami az adott pil-
lanatban van. Ez azonban egyre nehezebb.
Az a tempó, amelyet a munkakörnyezet és
általában a világ változása diktál, az egyre
gyorsabb. Szerintem ez már nem is em-
bernek való; nem tesz jót nekünk. Szá-
momra a legértékesebb most a nyugalom
lenne. Tudatosan kellene megteremteni,
de munka és család mellett ez nem köny-
nyű, egyre nehezebb eleget tenni az intéz-
kedési, a megfelelési kényszernek, ezért
szinte állandósult életünkben a rohanás.

Karácsonykor az lenne jó, ha visszahoz-
nám gyerekkorom szép érzéseit. Elsősor-
ban a fényeket: a feldíszített templom és a
karácsonyfa fényeit. Azért lesz egy kis le-
állás a munkában, így fel tudok majd ké-
szülni. Amúgy is korán hozzáfogok; a mé-
zeskalácsot már december elején elkészí-
tem. A családdal együtt sütünk, főzünk, és
természetesen együtt ünneplünk – nekem
ez adja karácsony örömét.

Nincs szükség extrákra a boldogsághoz.

A karácsonyt az tudja élvezni, akinek van-
nak szerettei, és velük lehet. Nekem ez
elég.

Erős Tibor, a Balatoni Limnológiai Kuta-
tóintézet igazgatója: A boldogság időtar-
tama és foka mindenkinél más 

- Biológusként azt vallom, hogy a bol-
dogságot, annak érzését a testi és a lelki,
azaz a szociális, kulturális és alaptermé-
szetünkből fakadó, szükségleteink kielégí-
tése jelenti. Például éhesen egy jó adag
sült keszeg elfogyasztása és mellé gyön-
gyöző hűvös fröccs kortyolgatása a nyári
melegben sokunkban vált ki boldogság ér-
zést. Ugyanakkor egy jó baráti beszélgetés
is feldobhat, boldoggá tehet. Képzeljük el,
amikor a kettőt együtt tesszük. A boldog-
ságot ezért a testi és lelki harmónia hatá-
rozza meg, az elégedettség érzése váltja ki,
aminek időtartama és erőssége változó egy
ember élete során. Tehát létezik boldogság
érzés, de ennek időtartama és foka min-
denkinél más és más. 

Karácsonykor a nyugalom és meghitt-
ség érzése, ami igazán boldogságot ad.
Míg gyerekkoromban a fára aggatott
matchboxok megtalálása a piros fényben
úszó szobában jelentette a boldogságot,
ma már annak örülök a legjobban, ha
együtt a család pár napra és közösen ké-
szülünk az ünnepre. 

Nyíri Károly (r. főtörzszászlós): Az érzés
örökre velünk marad

- Egy gyerek születése körül mindig
nagy az izgalom, de amikor egészségesen
megszületik, akkor az olyan érzés, ami
örökre velünk marad. Ugyanígy, amikor
először kézbe vesszük, vagy felvillan első
mosolya – azt nem lehet elfelejteni. Amikor
felidézem magamban ezeket a pillanato-
kat, azt érzem, hogy ezek táplálják a jövőbe
vetett hitemet. Ezekre az érzelmi alapokra
tudok mindent mást építeni.

Most karácsonykor az lenne a legöröm-
telibb, ha a nagycsalád újra együtt tudna
lenni. Édesapám, sajnos, már nincs velünk,
édesanyám pedig Miskolcon él, és rosszul

viseli az utazás fáradalmait. Mi most a régi,
gyermekkori karácsonyok hangulatát pró-
báljuk visszaidézni; ámbár az egyik fiam
Londonban van és a járvány miatt nem tud
hazajönni, a másik fiaméknál pedig nem-
rég született meg a kisbaba. De azért
igyekszünk összehozni a családot.

Hacsak nem történik valami rendkívüli,
akkor ezúttal nem szól közbe a szolgálat.
Kialakult egyfajta munkamegosztás a kol-
légáimmal. Megbeszéltük, hogy a gyereke-
sek karácsony este és első napján szaba-
dok, a fiatalok, akiknek még nincs családja,
azok pedig szilveszterkor és újévkor – így
ők is bulizhatnak.  Ez mindenki számára
előnyös. Így zavartalan, nyugodt karácso-
nyunk lesz minden jel szerint.

Horváth Béla, sportvezető: Sikert csak
az együttműködéstől várhatunk

- A boldogság nekem elsősorban a csa-
ládi békét, a család adta biztonságot je-
lenti.  Amíg a családban jelen van a szere-
tet és a megértés, csak addig beszélhetünk
boldogságról. És ez így van a baráti társa-
ságokban, a faluközösségben is. A nagyobb
közösségekben csak akkor lehet eredmé-
nye a munkánknak, ha mindenki ugyan-



abba az irányba húzza a szekeret; sikert
csak az együttműködéstől várhatunk.
Nekem az is a boldogsághoz tartozik, hogy
a sportéletben, teljes mellszélességgel
képviselem Tihanyt. A csapatainknál is
összetartás nélkül nincs siker, márpedig a
siker olyan motiváció, amitől boldognak
érzem magam.

Mindig öröm, ha az adott évre tervezett
célokat teljesíteni tudjuk. Ez sikerült idén.
Huszonhat év után a tihanyi felnőtt csapat
bajnokságot nyert – és ez a sportvezető
boldogságát jelenti. De ebben is nagy sze-
repe van a családi háttérnek. Az ünnepek
alatt a mai helyzetben annak örülnék, ha
mindenki egészséges lenne, mindenkit el-
kerülne a járvány. Nem csak a szűk közös-
ségekben, hanem a tágabbakban is. És ez
nemcsak nekem, hanem mindenki másnak
is boldogságot jelentene.

Radó László, a bencés iskola igazgatója:
Akkor jó, ha a helyemen vagyok

- Boldognak lenni számomra azt jelenti,
hogy jól érzem magam a bőrömben. Akkor
érzem jól magam a bőrömben, amikor
rendben mennek körülöttem a dolgok.
Amikor a helyemen vagyok. Legyen szó
akár a magánéletről, közéletről, munkáról.
Ha innen közelítem meg, akkor igen, léte-
zik a boldogság, ami ráadásul nem csak
egy röpke pillanat, hanem lehet egy tartós
állapot is. Egy olyan állapot, ami nem csak
rajtam múlik, de rajtam is. Tehetek azért,
hogy boldog legyek.

Karácsonykor az okozza a legnagyobb
boldogságot, ha összegyűlhet a család. Ha
nem is egy helyen mindenki, de több rész-
letben, több helyszínen meg tudjuk szer-
vezni. A járványhelyzet ezt tavaly jelentősen
megnehezítette. Az idén talán könnyebb
lesz, és minden a helyére kerül. 
20 évvel ezelőtt, karácsonykor született
meg az egy szem gyermekünk. Az ő érke-
zése volt a legszebb karácsonyi ajándék
számomra.

k.m.-mt

Tíz féle forralt bort kóstolhatott a szak-
értői zsűri a tizenegyedik alkalommal meg-
rendezett forraltbor-főző versenyen. A ki-
váló hangulatot csak fokozta a gyönyörű
műemlék körhinta, a gyerekek nagy örö-
mére. Aki szerette volna megörökíteni a

rendezvényt, megtehette a karácsonyi han-
gulatú fotósarokban, melynek különleges-
sége egy réges-régi gyerekszánkó volt, a
Régi Idők Udvara jóvoltából. A karácsony-
várás élményét a Fivelive Acapella csoport
koncertje tette teljessé, a gyönyörűen kidí-

szített Visszhang dombi parkolóban.
A zsűri döntése alapján a legjobb forralt

bort idén a Retro Pizzéria csapata készí-
tette, második helyezett a Csemikri csapat
lett, míg a harmadik helyet a Tündérsziget
csapata érdemelte ki. Különdíjat egy igazi

különlegesség, a forralt mézes barackpá-
linka készítője kapott. Salánki Sándor, a
zsűri elnöke a díjkiosztón úgy fogalma-
zott:nagyon jók, nagyon szépek voltak a
borok. Jövőre is találkozzunk ugyanitt!

R.É.
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ÉLHETŐ TIHANYT SZERETNE MINDENKI
A Révbe Érünk Egyesület ez év tavasszal alakult, de hamar

országos ismertségre is szert tett. A szerveződést a

Kenderföldeken tervezett magánberuházás elleni tiltakozás

hívta életre, a nyár végén rendezett, az építkezést ellenző

demonstrációjuk híre bejárta szinte a teljes hazai sajtót. Az

egyesület jelenleg ötven taggal és elmondásuk szerint mintegy

négyszáz pártoló taggal rendelkezik. A tihanyi beruházásokról

beszélgettünk D. Molnár György elnökkel és Rutai Andreával,

az egyesület egyik alapítójával.

Rutai Andrea: Azt lehetett tudni, hogy terveznek valamilyen ma-
gánberuházást a Kenderföldeken, de a részleteket teljes homály
fedte. Nem volt semmilyen hiteles információnk a fejlesztéssel
kapcsolatban, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, elkezdődtek a ta-
lálgatások, a legvadabb verziók keringtek. Úgy döntöttünk, össze-
állunk, és együtt igyekszünk elérni, hogy kapjunk tájékoztatást a
beruházásról.

D. Molnár György: Egy élhető Tihanyt szeretnénk, egy olyan he-
lyet, ahol a fejlesztések végig gondoltak, egy hosszútávú koncepció
mentén történnek és általuk nem veszti el Tihany a jellegét. Nem
azt mondjuk, hogy ne legyenek beruházások, fejlesztésekre szük-
ség van, ezek biztosítják a falu jövőjét, de a Kenderföldeken terve-
zett többszáz lakás építését, egyáltalán a terület beépítettséget el-
túlzottnak és károsnak gondoljuk.

Tihanyi Visszhang: Ebben várhatóan lesz előrelépés, hiszen
éppen az egyesület kérte fel a polgármestert, hogy egyeztessen
a magánberuházókkal, ami meg is történt. Több pontban hajla-
nak a beruházás módosítására, elállnának a felszín alatti épít-
kezéstől, a tervezett 11 lakótömb helyett csak hatot építenének,
és mintegy harminc százalékkal csökkentenék a kialakítandó la-
kások számát.

DMGY: Mi arra számítottunk,
hogy lesz egy kerekasztal egyezte-
tés a beruházó, az önkormányzat és
az egyesület között, sajnos ez nem jött létre. Az említett engedmé-
nyekről mi is hallottunk, de azokat hivatalosan még senki nem rög-
zítette, nem láttuk az új terveket, másrészt úgy gondoljuk, ezekkel
az engedményekkel együtt ez a projekt továbbra sem támogatható.

TV: Milyen beépítési paramétereket támogatna az egyesület? 
DMGY: Véleményünk szerint egy tájba illő, családiházas, ma-

ximum ötvenlakásos, földszint+emelet beépítésű, kisebb lakó-
parkot bír el a terület, ha az új hatástanulmány erre lehetőséget
ad.

RA: Azt szeretnénk, ha a Kenderföldekre születne egy helyi ren-
dezési terv, ami az egész területet egységként kezeli, és az ebben
meghatározott beépítési szabályok hosszútávon rögzítettek lenné-
nek. Ez megnyugvást hozna.

TV: Két ellenvetés szokott elhangzani az egyesülettel kapcso-
latban. Egyrészt főleg nem tihanyiak alkotják, másrészt részben
olyanok ágálnak a beruházások ellen, kérik számon a szabályok
betartását, akik a saját tihanyi ingatlanukat sem éppen a helyi
szabályok betartásával és nem feltétlen tájba illő módon építet-
ték, ami ront a hitelességen.

DMGY: A tagságunk közel fele tihanyi. Van köztünk őslakos, be-
települt és nyaralótulajdonos. Én magam is kétlaki életet élek.
Értem a felvetést, van is benne némi igazság, de az egyesület

pont azt szeretné elérni, hogy legyen vége a helyi lakos, nyaraló-
tulajdonos megosztottságnak. Mindannyiunk érdeke, sőt azoké
is, akik csak látogatóba jönnek ide pár napra, hogy Tihany őrizze
meg az identitását. Márpedig mi úgy gondoljuk, hogy a kender-
földi giga beruházás senkinek nem jó, sem az őslakosoknak, sem
a nyaralótulajdonosoknak. A szabályok betartatását is segítené,
ha lenne egy hiteles hatástanulmányon alapuló és konszenzussal
kialakított hosszútávú fejlesztési koncepció, amelyet mindenki-
nek be kell tartania. Erre szolgálna az általunk javasolt morató-
rium.

TV: Jelenleg egy igen szerencsétlen helyzet állt elő, hiszen két
egymástól független beruházás mosódott össze, az említett ma-
gánberuházásból építendő kenderföldi projekt, illetve az önkor-
mányzat tervezte Balaton Kapu. Utóbbinál a Veszprém Megyei

Kormányhivatalnak egy megis-
mételt környezetvédelmi eljárást
kell lefolytatnia, de nem is ez a

gond, hanem, hogy ezáltal valószínűleg elesik a település a rév
mellett tervezett parkoló építéstől és a fogadóépület megépíté-
sétől, holott ezek a fejlesztések sok tekintetben Tihany jövőjét
szolgálnák.

DMGY: Valóban nem szerencsés ez a helyzet, hiszen a Balaton
Kapu, mint egy fogadó turisztikai létesítmény összességében egy
elfogadható projekt. Ha azt kérdezné, mi a jelenlegi helyzet meg-
oldása, egyelőre nem is tudnék rá jó választ adni.

TV: A Balaton Kapu elleni pert helyi természetvédők és civilek
kezdeményezték, köztük az egyesület. Ha támogathatónak gon-
dolják a Balaton Kapu fejlesztést, akkor mégis hogy állhatott elő
ez a helyzet?

DMGY: Nem mi kezdeményeztük a pert. Azt hajlandó vagyok el-
fogadni, hogy annyiban érintett az egyesület, hogy mi hívtuk fel a
figyelmet a Kenderföldeken tervezett óriás beruházásra és ezáltal
kétségtelen, a Balaton Kapu projekt is a figyelem középpontjába
került.

RA: Ugyanazon a területen, egymás mellett valósulna meg a
magánberuházás és az önkormányzat fejlesztése, ezért mosódik
össze sajnos a kettő. Félő, ha az önkormányzati beruházás meg-
valósulhat az előzetes hatástanulmányok alapján, akkor ennek
okán akár a többszáz lakásos magánberuházás megvalósítását
sem könnyen tudnánk megakadályozni.

„Nem vagyunk beruházás ellenesek.”
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TV: De két, egymástól teljesen független
beruházásról van szó. Az egyesület miért
nem kommunikálta eddig egyértelműen,
hogy támogatná a Balaton Kapu projektet? 

DMGY: Közgyűlési határozatot hoztunk
arról, hogy a Balaton Kapu projektet nem
támadjuk meg. Nincs bajunk ezzel a beru-
házással, bár a parkoló és a piac áthelyezé-
sét vitatjuk, nem tartjuk szükségesnek, de
alapvetően nincs gondunk a Balaton Kapu-
val, mint turisztikai fogadó épülettel. Sajná-
latos a jelenlegi helyzet. Az önkormányzat-
tal mi továbbra is szeretnénk együttmű-
ködni. Sok ponton egyezik a véleményünk,
élhető Tihanyt szeretne mindenki, még
egyszer hangsúlyozom, nem vagyunk beru-
házás ellenesek. Azt szeretnénk elérni,
hogy az önkormányzat készítsen az egész
területre vonatkozó rendezési tervet, amitől
aztán nem térhet el. Az is fontos, hogy ezt
időben és széles körben kommunikálja.
Ezért kértük, legyen egyéves moratórium,
ami alatt ezt a tervet ki lehet dolgozni.

RA: Nem akarunk senki ellen dolgozni,
ellentéteket szítani, az önkormányzattal is
keressük a kapcsolatot, egymás jobb meg-
értését. Ebben nagy előrelépést jelentene,
ha átláthatóbb, követhetőbb lenne az önkor-
mányzat működése. Ilyen nagy horderejű
dolgokban, látnánk például a község hon-
lapján az előterjesztéseket, döntéseket, visz-
sza tudnánk keresni egy-egy döntés előké-
szítésénél készült tanulmányokat. Hasonló
lesz a felháborodás Tihany közlekedésének
átalakításánál is, ha nem tudnak az itt lakók
az előkészületekről, annak részleteiről,
azokról a szakmai anyagokról, amiket az ön-
kormányzat legjobb szándékkal, nagy ráfor-
dítással készíttet ez ügyben. Az igaz, hogy az
egyesület informálódott az önkormányzati
beruházással kapcsolatban, de a pert nem
mi indítottuk és nem is kértünk meg rá sen-
kit, hogy helyettünk így cselekedjen.

TV: Az említett kenderföldi építkezés meg-
akadályozásán kívül milyen elképzelései van-
nak az egyesületnek? Milyen tihanyi fejlesz-
téseket támogatnának, miket elleneznek?

DMGY: Szeretnénk megóvni Tihanyt az el-
túlzott, nem ide illő beruházásoktól. Szeret-
nénk, ha megmaradna településünk „falu-
sias” hangulata, természetközeli jellege, és
nem városi lakóparkok szegélyeznék. Egye-
lőre a Kenderföldeken kívül más konkrét
példát nem tudok mondani. Szívesen segí-
tenénk az önkormányzatnak abban, hogy
igazi, helyi Tihany-brandet építsünk, segíte-
nénk annak népszerűsítésében is, de fontos
lenne például egy megbízhatóan működő in-
ternet-hálózat kialakítása is a településen.

mt

VÉDŐTETŐT KAPOTT A MAGTÁR
Új védőtetőt kapott a több mint
kétszáz éves egykori apátsági
magtár. A műemléki épület
rekonstrukciója még az év elején
kezdődött, a munkálatok során
azonban kiderült: az eredeti
tetőszerkezet a vártnál sokkal
rosszabb állapotban van.

A több mint 250 éves barokk tető
rejtett faszerkezeti hibáit tárta fel a ki-
vitelező, a gomba és a rovarkárosodás
olyan mértékű volt, hogy szakértők il-
letve a tervező bevonásával új mű-
szaki megoldást kellett találnia a beruházónak. Műemléki szempontból megfelelő beavat-
kozással megtartották az eredeti tetőszerkezetet, de annak védelme érdekében védőtetőt
emeltek az épület fölé. Ahol csak lehet, az eredeti állapotot igyekszenek megmenteni a be-
ruházók, például az épület régi ajtói és ablakai is az eredeti formájukban lesznek láthatók. 

A munkák folyamatosan haladnak, a projekt határidőre befejeződik, a jellegzetes mű-
emléki épület teljes felújítása a nyári szezonra elkészül.

Az egykori magtár új turisztikai fogadóközpontként működik majd, földszintjére a Tourin-
form iroda költözik, az első és a második emeleten pedig közösségi térként is használható
kiállítóteret alakítanak ki. Fontos szempont az is, hogy különböző rendezvényeknek helyet
tudjon biztosítani az épület, így egy nyolcvan férőhelyes terem is helyet kap az épületben.

mt

Pert nyert a Magyar Természetvédők
Szövetsége, a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak egy megismételt
környezetvédelmi eljárásban meg kell
vizsgálnia, hogy milyen környezeti
hatásai lesznek a Balaton Kapu
elnevezésű turisztikai beruházásnak.

Mint arról lapunkban már többször be-
számoltunk a Magyar Turisztikai Ügynökség
és a Kisfaludy 2030 program keretében ösz-
szesen egymilliárd forintból valósulna meg
a Balaton Kapu elnevezésű program. A Rév
mellett turisztikai fogadóépület illetve par-
koló létesülne, azzal a céllal, hogy az évek
óta tartó települési gondokra is választ adva,
jelentősen enyhítsék a parkolási gondokat,
tehermentesítsék az autóktól a falut, illetve
a jelenleginél több szolgáltatást kapjanak a
helyben élők, a turisták pedig a félszigethez
illő, értékesebb környezetet találjanak itt.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a
környezetvédelmi eljárásában tavaly július-
ban azt állapította meg, hogy a beavatkozás
nem fog jelentős környezeti hatást okozni,
ezt kifogásolva, közigazgatási pert indított a
Magyar Természetvédők Szövetsége, helyi
természetvédők és civilek kezdeményezé-
sére. Az ügyben jogerős ítéletet hirdettek a
Veszprémi Törvényszéken. A bíróság a kia-
dott határozatot megsemmisítette, és arra
kötelezte a kormányhivatalt, hogy egy meg-
ismételt eljárásban, további adatok beszer-
zése után újra vizsgálja meg azt a döntést,
hogy származhatnak-e jelentős környezeti
hatások a létesítmény megvalósításából.

-  Elkeserít ez a fordulat, hiszen több
évnyi igyekezetünk és munkánk fekszik a
Balatoni Kapu projektben. A tihanyiak az
évente megtartott közmeghallgatásokon és

minden más közösségi fórumon ismételten
és erőteljes kifejezésekkel vetették fel a
közlekedés és a rév környékének problé-
máit. Teljes joggal, hiszen aki a révhez ér-
kezik - és ezek száma meghaladja az évi
egymilliót -, itt találkozik Tihannyal először.
Kiábrándító látvány volt a leégett üzletsor
helyével, az elvadult, szemetes környezet-
tel, a turisztikai szolgáltató és kényelmi
infrastruktúra teljes hiányával – fogalmaz
Tósoki Imre, polgármester.

- A támogatás nem hullott csak úgy az
ölünkbe. Nagyon sokat kellett dolgoznunk
azért, hogy elnyerjük a szükséges forráso-
kat. Szakmailag elismert és megbecsült
irodákkal, szakértőkkel dolgoztunk együtt,
akik Tihany múltjának és jelenének isme-
retében, értékeinket maximálisan figye-
lembe véve, tradícióinkat tiszteletben
tartva készítették el a terveket.

Biztos vagyok abban, hogy a célokat te-
kintve nincs ellentét köztünk és a projekt
mai ellenzői között. Abban is, hogy ha ala-
posan megismerték volna a terveket, és
részt vettek volna a fórumokon, megnyug-
tató módon megbeszélhettük volna a kér-
déseket - akkor ma nem itt tartanánk.

Most úgy érzem, hogy elpazaroljuk ezt a
nagyon nehezen megszerzett, kivételes lehe-
tőséget, amelyhez hasonló csak az előző Le-
genda projekt megvalósítása volt. Ez a pro-
jekt helyezte új fejlődési pályára Tihanyt, és
ennek kiteljesedése a Tihany 2020-2030 pro-
jekt, amely megteremti - vagy megteremt-
hette volna – az új igényekre és kihívásokra
korszerű válaszokat adó Tihanyt. Lehet, hogy
erre egy újabb évtizedet várni kell? Remélem,
nem. Ezért fogok dolgozni - reagált a bírósági
döntésre Tósoki Imre polgármester.

mt

BALATON KAPU 
– ÚJ KÖRNYEZETI TANULMÁNY KELL
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MINDEN CSOPORTOMNAK MEGŐRIZTEM A NÉVSORÁT
Negyven évet dolgozott a tihanyi

óvodában, több tucat gyerek tanult,

fejlődött a keze alatt. Minden

csoportjának megőrizte a névsorát,

tudja, hogy kinek mi volt a jele.

Novemberben vehette át a település

legrangosabb elismerését a Pro Tihany

emlékérmet. Véghné Somogyi

Zsuzsannával beszélgettünk.

- Meglepte a díj?
- Álmomban sem gondoltam rá, hiszen

már négy éve nyugdíjas vagyok. Összeszo-
rult a gyomrom, bevallom, kicsit meg is
ijedtem, amikor a lányom felhívott, hogy
pénteken délután egy fontos dolog miatt le-
jönnének Pestről. Aztán többen elkezdtek
szervezkedni az ügyben, hogy ilyen-olyan
megbeszélések kapcsán feltétlenül ott kel-
lene lennem a Porta Pacisban. Lassan el-
kezdett derengeni valami a fejemben és
hirtelen leperegtek az óvodai éveim a sze-
mem előtt. Sokáig gyötrődtem, hogy vajon
megérdemlem-e én ezt az elismerést.

- Negyven éven át dolgozott a tihanyi
óvodában. Nem vágyott soha máshova?

- Többször is hívtak füredi óvodákba, sőt
az egyik nyugdíjba készülő óvodavezető

azzal is megkeresett, hogy lennék-e az
utódja, de én maradtam, az első perctől sze-
rettem itt lenni. Az akkori óvodavezető, Ta-
kács Imréné Kati nagyon kedvesen fogadott,
később a helyettesi feladatokkal is megbí-
zott. A dajkákkal, Dobos Pálné Margit néni-
vel, Csaholyiné Marikával, Kovácsné Máriá-
val, Steidlné Piroskával, később Botkáné
Marikával, Némethné Ilivel is nagyon jó kap-
csolatban, jó hangulatban dolgoztunk.

- Negyven év nagyon nagy idő, sok min-
den változott. Milyen volt az óvoda, ami-
kor elkezdett itt dolgozni, és milyen volt
az, ahonnan nyugdíjba ment?

- Ó, azok igazi „békeidők” voltak. Renge-
teget kirándultunk, túráztunk, hisz mindig
is a környezet megismerése, megszerette-
tése, védelme volt a fő célkitűzésünk. Az

akkori kolléganőimmel, Szigetiné Borival,
Süténé Mártival, Hockné Izával, Móróné Er-
zsivel együtt mind pályakezdők voltunk, se-
gítettük egymást. Mostanra szinte minden
megváltozott. A rengeteg felesleges admi-
nisztráció, írásbeli munka az igazi felada-
toktól veszi el az időt és főleg az energiát,
gyakran a türelmet is. Úgy gondolom, hogy
ez nem jó irány, hisz a kisgyerek, ha azt
érzi, hogy a környezete feszült, akkor ő is
olyanná válik. Pedig a legfontosabb az
lenne, hogy jól érezze magát, nyugodt,
békés környezet vegye körül. Így tudna a
legjobban fejlődni.

- Kívülállóként úgy gondolom, hogy az
óvónők munkája folyamatos készenlétet,
innovációt, megújulást igényel, hiszen
minden gyerek más és más, változnak a
korok, változnak az igények. Mennyire
fontos a szakmában a nyitottság?

- Nagyon fontosnak tartom. Mindig nyi-
tottak voltunk, szinte elsőként próbáltunk
ki sokféle új irányt, hisz mindegyik veze-
tőnk, Takácsné Kati és később Gálné
Erika is erre ösztönzött bennünket. Azok
az irányok, amikről a mindennapokban
kiderült, hogy nem működnek, azok szé-
pen elsorvadtak, de sok mindent a mi kö-
rülményeink között is jól tudtunk haszno-
sítani.

- Köztudott, hogy kreatív, mindig feldí-
szítette, dekorálta az udvart, az óvoda

épületét. A magánéletben is ennyire sze-
ret tevékenykedni?

- Mindig szerettem, ha olyan dolgok
vesznek körül, amiktől jól érzem magam.
Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy
szívesen legyek ott, ahol éppen vagyok. Az
otthonom, a kertem is ilyen, tele van min-
denféle általam készített, ajándékba kapott
vagy éppen vásárolt aprósággal. Nagyon
örültem a Pro Tihany díj kapcsán aján-
dékba kapott festménynek, amely a többi
Tihanyt, Balatont ábrázoló festmények so-
rába került. Egy kedves családtól búcsúa-
jándékként egy, a Visszhang Óvodát ábrá-
zoló festmény kaptam, sőt egy nagy mé-
cses óvodám is van, melynek ablakain kis
óvodások kukucskálnak ki, este pedig han-
gulatos fény tölti be általa a nappalimat.

- Az itt töltött évtizedek alatt 11 csopor-
tot indított útnak az iskolába. Egy pedagó-
gus mennyire tud könnyen búcsúzni egy
csoporttól? Milyen érzések kavarognak az
emberben, amikor látja a kicsiket elbal-
lagni az óvodából?

- Minden csoportomnak megőriztem a
névsorát. Néha átlapozom őket, tudom,
hogy kinek mi volt a jele, szembesülök
azzal, hogy ők is korosodnak. Ezt akkor is
megtapasztalhattam, mikor sorra hozták
ők is a kisgyerekeiket óvodába és nekik is
az óvó nénijük lehettem. A búcsúzás nehéz,
de számomra ezt mindig egy hosszú folya-
mat előzte meg. Időben elkezdtem törni a
fejem azon, hogy valami maradandó tárgyi
emléket is vigyenek magukkal ebből az
időszakból. Több csoportnak magam varr-
tam a ballagási tarisznyáját, belehímezve a
jelüket. Volt olyan, hogy a gyerekek rajzai-
ból állítottunk össze a férjemmel kis em-
lékkönyvet minden búcsúzónak. Nyomtat-
tuk, spiráloztuk őket otthon, bokáig jártunk
a gyerekrajzokban. Volt, hogy fotókkal, ver-
sekkel megtűzdelt könyvecskéket kaptak.
A legutolsó ballagóimnak is ilyet készítet-
tünk. Könnyebbé tette a búcsúzást, hogy
egy-egy csoport nem egyik napról a má-
sikra tűnt el az óvodából, hanem a nyár fo-
lyamán szépen lassan elfogyogattak, aztán
meg az évnyitón láttuk őket együtt, ünnep-
lőben, már büszke iskolásként. Büszke va-
gyok arra, hogy az óvoda logóját egy haj-
dani csoportom munkáiból állítottuk össze.

- Nyugdíjasként mivel telnek a napjai?
- Mindig találok valami tennivalót. Nyu-

galom, békesség vesz körül. Szerető csa-
ládi körben élek a gyerekeimnek, a párja-
iknak és persze a tündéri három kis uno-
kámnak köszönhetően. Jelenleg a tihanyi
Garda Akvárium emeleti részén található
lego kiállításon és annak boltjában dolgo-
zom. Ott is igyekszem magam körülvenni
számomra kedves dolgokkal. Férjem el-
vesztése azonban akkora űrt hagyott maga
után, hogy azóta nem tudom kimondani,
hogy boldog vagyok.

Rózsa Éva
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