
Tihanyi szakmai, és közösségépítő nap a Bencés Apátságba  

A tanév során kórusaink a versenyeken kívül számtalan iskolai és egyéb liturgikus alkalommal 

teljesítettek zenei szolgálatot. Lengyelországba a találkozóra azonban igazi csapatként igazi 

összeforrott közösségként szerettünk volna menni. Ezért a tanítási idő befejeztével egy három 

napos kórustábort terveztünk. ennek első állomása egy nagy kirándulással egybekötött szakmai 

nap volt Tihanyban. Az Apátság adott helyet számunkra, hogy végleges önálló műsorunkat 

összeállítsuk a lengyelországi találkozóra. Egy hajókirándulással érkezünk a félszigetre, majd 

elfoglaltuk próbatermünket. Erdélyi Ágnes volt ismét segítségünkre. Csiszolgattuk a műveket, 

összeállítottuk a sorrendet, és nem utolsó sorban játszottunk, táncoltunk, ismerkedtünk. többen 

osztálytársak, de vannak, akik csak látásból ismerik egymást, mert egészen más épülterészben 

tanulnak. Ez az alakalom kiváló lehetőség volt a barátkozásra.  

A kötött próbák után a templomban énekelhettünk, ami nagy lehetőség volt számunkra. A hely 

szellemisége, szakralitása igazi fényt adott a műveknek. A gyerekek átérezhették a súlyát a 

produkciónak. Nyugodtan állíthatjuk, hogy méltó módon fogjuk képviselni Magyarországot a 

találkozón. A nap végén pedig kirándulást tettünk a tihanyi barlanglakásokhoz.  

 

A szakmai napra NKA pályázati forrásból utaztunk helyközi járattal, valamint a hajókirándulás 

és terembérlet költségét is ebből fedeztük.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 



Tihany meghódítása 

Június 20-án lehetőséget kaptunk arra, hogy az énekkarosokból álló csapattal meghódítsuk a 

levendulák félszigetét. A legénység Füreden szerzett hajót kapitányostól és indult meg úti célja felé. 

Az út Tihanyig egy óra volt, ami hamar eltelt a jó társaságnak köszönhetően. Miután sikeresen partot 

értünk megindultunk az Apátság felé. Útközben, hogy legyőzzük a rettentő hőséget nagyokat 

kortyoltunk a kulacsunkból és helyben főzött fagylaltal védekeztünk a hőség ellen. Ezután 

bejutottunk az Apátság falai közé és örömtáncot jártunk,  öröménekeltünk. (Azaz néptáncoltunk és a 

lengyelországi műsorunkat próbáltuk.) Sokat gyakoroltunk, még zongora kiséretünk is volt, ami 

színesebbé tette a próbát. Mivel szerencsére sok újonc van a csapatban, játékos formában 

összeismerkedtünk. Lehetőségünk adódótt elénekelni a produkciónkat a templomban, amit sok 

turista meg is hallgatott. Egy kis szabadidő után, amit a levendulafesztivál sátrainak nézegetésével 

töltöttünk, a természet erőit legyőzve eljutottunk az egykori barátlakásokhoz. Oda, földbe vájt 

lépcsőn másztunk fel, majd le. A kihelyezett ismeretterjesztő táblák segítségével több dolgot 

megtudtunk a lakások felépítéséről és a félsziget kialakulásáról. Itt azonban újabb ellenséggel 

kerültünk szembe, mégpedig a növényzetben megbújó vérszívó szúnyogokkal. Mindenki ádáz harcot 

vívott velük, senkit sem kíméltek, azonban sokunk alul maradt a küzdelemben. Az ösvény a hegyről 

lefele egyre nehezebbnek bizonyult. Egy meredek lejtőhöz értünk, amin egymást segítve és a 

növényzetbe kapaszkodva értünk le a partra. Volt aki csúszdaként fogta fel és a lehetőséget, és 

ruháját nem kímélve ért le a Balaton partjára. 

 

A lejtő alján a csoport ketté oszlott, az egyik fele a korábbi busszal Veszprémbe ment, a másik fele 

pedig birtokba vette a part menti vizeket. A nap végére elfáradtunk, a szúnyogcsípéseink viszkettek, 

mégis nagyon jól éreztük magunkat és reméljük hogy a jövőben is lesznek ilyen szuper csapatépítő 

napok. 

 

 

 


