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A képviselő-testület ülésén

Mészáros Zoltán a Bujtor István

Szabadtári Játékok Kft. megbízottja

tájékoztatást adott a  nyárra terve-

zett színházi előadásokról. El-

mondta, hogy július 8-án a Buda-

pest Bár koncertjével kezdődik a

programsorozat, amelyet pénteken-

ként és szombatonként, egészen

augusztus 27-ig  sikerdarabok il-

letve új produkciók követnek.

A program összeállítása során el-

sősorban a könnyedebb, vidám és

zenés színdarabokat preferálták a

szervezők, de a gyerekekre is gon-

doltak, hiszen július  közepétől csü-

törtökönként egy-egy ismert me-

séből készült zenés mesejátékot

tűznek műsorra. Idén a jegyárak

emelkednek, 3700 forint helyett

3900 forintba kerülnek majd a be-

lépők. 

A  Bujtor István Szabadtéri Szín-

pad éves programja  és a jegyvásár-

lással kapcsolatos valamennyi in-

formáció Tihany honlapján meg-

tekinthető. 

Petróczi Orsolya a helyi TDM

szervezet ügyvezetője ugyancsak  a

testületi ülésen számolt be az idei

idegenforgalmi szezonra való felké -

szülésről.  Mint mondta, a település

ebben az évben már két nagy bel-

földi kiállításon vett részt, március

elején a budapesti Utazás kiállítá-

son 35000 látogató ismerkedhetett

meg Tihany kínálatával, később pe-

dig Debrecenben mutatkozott be

a falu.  Mindkét kiállításon első-

sorban a látnivalók és túraútvonalak

valamint a rendezvények iránt volt

nagy az érdeklődés. 

A helyi események, programok

és szolgáltatások minél teljesebb

körű terjesztése érdekében a turisz-

tikai szervezet ezentúl havonta ki-

küldi a nyaralóknak és vendégeknek

a Tihanyi Hírlevelet.

Az ügyvezető a grémium kér-

désére elmondta, hogy az általuk

működtetett Tihanyi Tájházak,

a Parasztgazda Háza és a Halász-

céh Ház megszépült, a pénztárépü-

letet is felújították, a szobákba

kora beli textilek kerültek.  A TDM

szervezet bízik abban, hogy idén is

erős turisztikai szezon vár a tele-

pülésre és a tavalyinál is többen töl-

tenek el itt rövidebb-hosszabb időt. 

S.K.

Felkészülés az
idegenforgalmi szezonra

Május végén megtartotta éves

felügyelőbizottsági és kuratóriumi

ülését a Tihany Fejlesztéséért Ala-

pítvány. Az ülésen megtárgyalták

a felügyelőbizottság jelentését,

amely szerint az alapítvány gaz-

dálkodása 2015-ben is megfelelt

az előírásoknak, és az alapító ok-

iratban megfogalmazott célok

megvalósítását szolgálta. Tavaly az

alapítvány – mint ahogy eddig is

– finanszírozta a Tihanyi Vissz-

hang című helyi lap megjelenését,

támogatta a Bujtor István Tihanyi

Szabadtéri Színpad működését,

valamint a körzeti megbízott

munkáját. A bizottság megállapí-

totta, hogy a rendelkezésre álló

anyagi források némileg beszűkül-

tek, ezért dr. Tóth József, a kura-

tórium elnöke - a kiegyensúlyozott

gazdálkodás érdekében – szüksé-

gesnek tartotta új támogatók be-

vonását. 

Az alapítvány az idén is magára

vállalja az újság kiadásának teljes

költségét, és hozzájárul a körzeti

megbízotti munkájának költségei-

hez, továbbá részt kíván vállalni az

Európai Falumegújítási díj átadá-

sának programjában. A részvétel az

önkéntes munkán kívül az önálló

bemutatkozást is magában foglalja.

Mint a kuratórium elnöke el-

mondta: 2014-ben komoly szerepet

játszott a civil szféra a fejlesztési

irányok kijelölésében, a jövőkép ki-

alakításában és a konkrét célok

meghatározásában, ezért indokolt,

hogy a folyamatot kezdeményező

alapítvány a díjátadásban is részt

vállaljon.

(k.m.)

Ülésezett a Tihany Fejlesztéséért
Alapítvány kuratóriuma

A Balatoni Közbiztonsági Koor -

di  nációs Bizottság turisztikai

idény  nyitóján Halmosi Zsolt el-

mondta, céljuk, hogy a szezonban

ott, ahol a turizmus jelentős mér-

tékű, megfelelő közbiztonsági

viszonyokat tudjanak garantálni.

Ezért az átvezényelt hatvan rendőr

mellett lovas és kerékpáros járőrök

is szolgálják a térség közbiztonsá-

gát, sőt rendészeti szakközépisko-

lások és középiskolai osztályok

fakultációs diákjai is segítik a bűn-

megelőzési munkát majd. A strandi

lopások ellen látható és fedett

rendőri jelenléttel lépnek fel, és a

pénzváltó automaták környékén is

több lesz a rendőr. Emellett a ke -

rék  párosok és gyalogosok baleset-

megelőzésére is kiemelten kon -

centrál nak. Ha szükséges, akkor az

Orszá gos Rendőr-főkapitányság

további megerősítő erőket vezényel

a régióba.

t-v

Fokozott rendőri jelenlét

Több mint hatvan rendőrt
vezényelnek át a balatoni régi-
óba a készenléti rendőrség állo-
mányából az idegenforgalmi
szezonban a közbiztonság meg -
szilárdítására – jelentette be az
országos rendőrfőkapitány ren-
dészeti helyettese Tihanyban.

Előző lapszámunkban téves ada-

tokat közöltünk a Képzőművészeti

Egyetem művésztelepével kapcso-

latban. A művésztelep valóban a

Belső-tó partján fekszik, de nem

közel kétezer, hanem több mint

húsz ezer négyzetméter területen.

A terület soha nem szolgált a ben-

cés szerzetesek lakóhelyéül. Itt, a

majorságban tartották az apátság

állatait: lovakat, szarvasmarhákat,

juhokat, sertéseket. A telep 80 fő

befogadására alkalmas. A terület az

1950. évi államosítás óta a magyar

állam tulajdona. A Képzőművészeti

Egyetem 1977 óta rendelkezik an-

nak kezelői jogával.

Helyesbítés
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Június 20-án kezdődik a szedés

a Külső-tóval szembeni területen,

amely a virágzás függvényében és

persze a készlet erejéig tart. Ezúttal

is csak az szedhet levendulát, aki a

helyszínen két ezer forinttért meg-

veszi a nemzeti park sorszámozott

arató zacskóját. 

– Most már évről-évre gondot

okoz az igények kielégítése. Idén

egy hétre szűkítettük az akciót, re-

mélhetőleg így elegendő lesz a le-

vendula, de mindig izgalmas ez, hi-

szen hajszálpontosan nem lehet ki-

számítani a virágzás idejét. Egy biz-

tos, a fesztivál hétvégéjére muszáj,

hogy maradjon levendulavirág –

válaszolta lapunk kérdésére Vers

József, a Balaton-felvidéki Nemzeti

Park tájegységvezetője. 

A területen ingyenes lesz a par-

kolás, de a levendula szedését a

nemzeti park természetvédelmi

őrei irányítják majd, az ültetvény

meghatározott részeit nyitják csak

meg a látogatók előtt, mindaddig,

míg az adott területen teljesen le

nem aratták a virágokat.

A Balaton-felvidéki Nemzeti

Park felkészült az idei fesztiválra.

A kilencvenes évek végén telepí-

tették a levendulamezőt, ideje volt

frissíteni a területet, 15 ezer tő

levendulát pótoltak, ezekről ugyan

idén még nem lehet leszedni a vi-

rágot, de a jövőre nézve ez bíztató.

Sőt, az Aranyház alatti területen

ősszel három hektáron egy új le-

vendulamezőt is telepítenek, ez

három év múlva lesz szedhető.

Az öreg levendulást idén sem nyit-

ják meg a turisták előtt, az ott ter-

mett növényekből olaj készül majd. 

– Rengetegen jönnek levendulát

szedni, sok a visszatérő, rutinos lá-

togatónk. Vannak azonban olyanok

is, akiket elsősorban a látvány vonz,

már most több mint tíz esküvői fo-

tózásról tudok, amiket erre szer-

veztek rá. Divatfotók, családi képek

is rendre készülnek itt, örülünk en-

nek, hiszen ennél jobb reklám nem

kell. Mindez csak növeli a nemzeti

park imázsát, a levendula sok láto-

gatót hoz nekünk. Turisztikai at-

trakció lett a levendulaszedés, ho-

lott öt-hat évvel ezelőtt még aggód -

tunk, letudjuk-e szedni– fogalma-

zott Vers József, aki hozzá tette:

Tihanyban az úgynevezett orvosi

levendula vagy más néven francia

levendula található. Elterjedt még

az országban az angol levendula, ez

ugyan nagyobbra nő, de gyengébb

minőségű olajat ad.

A Szedd Magad akció június

20-tól június 26-ig minden nap

10.00 órától 20.00 óráig tart. A Ba-

laton-felvidéki Nemzeti Park Igaz -

ga tóság dolgozói várják a tihanyi

bekötőút mellett fekvő levendula ül -

tetvényen az érdeklődőket. 

mt

Öt hektár és negyvenezer leven-
dulatő várja  az idei Szedd Magad
akció iránt érdeklődőket. A Le-
vendula Fesztivál slágere a leven-
dula-aratás, erre készül hónapo-
kon át a Nemzeti Park és persze a
turisták is. A többség lakásdísznek
viszi a leszedett csokrokat, van,
aki fűszerként tekint rá, és akad-
nak olyanok is, akik csak fényké-
pezni akarnak. Az elmúlt évek ta-
pasztalata alapján lega lább hú-
szezren érkeznek majd Tihanyba. 

Fesztivál levendulával FOTÓ: VERS JÓZSEF

A tihanyi levendula története az 1920-as évek közepén kezdődött, ekkor Bittera Gyula, korának neves gyógynövényszakértője,
itt telepítette az ország első, ipari célú levendula ültetvényét, egyenesen Franciaországból hozott szaporítóanyaggal. A tihanyi
apátságtól bérelt területen francia mintára kezdte el a levendulatermesztést, amely hamar sikerrel járt, hiszen a sajátos tihanyi klíma
miatt az itt aratott levendula illóolaj tartalma magasabb volt, mint a franciáé. 

A Tihanyban telepített levendula világhírűvé vált, akkoriban még a tőzsdén is jegyezték. Bittera Gyula a sikereken felbuzdulva
mintegy 100 hektárra növelte a telepített levendula nagyságát. A 60-as évektől aztán a levendulás pusztulásnak indult, nagy részét
beszántották és szőlőt telepítettek helyére, a megmaradt 20 hektár pedig művelés hiányában elvadult. 1986-tól kezdődött a régi
levendulás felébresztése, 1995-től pedig már új telepítések kezdődtek. (A fénykép az 1940-s évekből származik.)

XII. Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek
Levendula Fesztivál 2016. június 24-26.
Június 24. péntek 
9.00–13.00 A Levendula Ház vendége a gyenesdiási Természet Háza Látogató-
központ – kézműves foglalkozás
13.00–16.00 Geofoglalkozás gyerekeknek a Levendula Ház Látogatóközpontban
17.00 óra: „Tollasbál” Kércz Tibor fotókiállításának megnyitója a Németh László
Művelődési Ház tetőtéri galériájában 

Mádl Ferenc tér
18.30 Tihanyi Asszonykórus műsora
19.00 „Ami a szívemen”- Kovács Nóri koncertje
19.00 Kövi Szabolcs koncertje a Levendula Ház Látogatóközpontban
20.30 Rakonczai Imre zenés műsora

Június 25. szombat – Belső-tó partja
9.30  Nordic Walking túra Galambos László vezetésével
10.00 Túra az Aranyház forráskúphoz a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakem-
bereinek vezetésével
10.00 Kézműves műhelyek, kirakodóvásár, gyerekeknek kézműves játszóház 
10.00–17.00 népi fa játékpark
Kádár Ferkó fotószínháza 
Paprika Jancsi Csúzlizdája
11:00 A Levendula Fesztivál nyitóünnepsége

Borsos Miklós tér
11.00 óra Lúdas Matyi – a Budapesti Utcaszínház előadása

Mádl Ferenc tér
15.00 Csopak Táncegyüttes műsora táncházzal
16.00 Zabszalma Együttes gyerekműsora
19.00 Szabó Balázs Bandája koncert 
21.00 Utcabál a Frisson zenekarral

Tihany–Sajkod
18:00 Kirándulás az Öreg-Levendulásba a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szak-
embereinek vezetésével (Indulás: Apáti Kávézó)

Tihanyi Tájházak (Pisky sétány)
Népi játékok, Molyolda, Népi játszóház a Tallabille zenekarral

Június 26. vasárnap – Belső-tó partja
9.00–19.00 Citerától a kecskedudáig- Ismerkedés a magyar népi hangszerekkel
Levendula Ház Látogatóközpont kertje - Tóth László műsora
10.00 Nordic Walking túra Galambos László vezetésével
10.00 Kézműves foglalkozások, játszóházak, népi játékpark
11.00 Portéka Színpad vásári komédiája
14.00 Csizmazia Csönge mesekuckója a Levendula Ház Látogatóközpont udvarán
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Hagyományosan a Németh

László Művelődési Ház szervezte

meg a májusi programot, ami ezút-

tal is a Fülöp Ferenc labdarúgó em-

léktornával kezdődött. A győzelmet

a Tihany csapat szerezte meg, a má-

sodik a Keddi foci, a harmadikok

az Öreg fiúk lettek.

Szép számban képviseltek a helyiek

minket – baráti, vállalkozói társasá-

gok, művészeti csoport – de az ország

sok más részéből érkezők is benevez-

tek a családias hangulatú „Magyaros

ízek” pörköltfőző versenyre. 

Összesen huszonkét társaság

mérte-főzte össze a tudását. Szinte

semmilyen állat nem lehetett tőlük

biztonságban, szarvas, kakas, birka,

kecske, sertés, marha is a bográcsban

fejezte be földi pályafutását. A sza-

kácsok nem árulták el a titkukat, de

abban egyetértettek, hogy a jó pör-

költ a minőségi alapanyagon, a friss

fűszereken, a borok és a készítők

szívén-lelkesedésén múlik.

Miközben a versenyzők pucolták

a hagymát, aprították a húsokat, tü-

zet raktak és locsolták a torkukat

az ideérkező családok is jól érez-

hették magukat. A népi játszópark

nyitott kapukkal várta a tündér és

udvari bolond képzőbe, boszor-

kány-neveldébe, aranymosó isko-

lába a gyerekeket, akik szívesen is

mentek, hiszen nem volt számon-

kérés, csak kincskeresés és varázslás.

A szülők és a bátor ifjúság is próbát

tehetett a májusfa megmászásával.

Nemcsak főztek, hanem látvá-

nyossággal is készültek a főzőcsa-

patok. Beöltöztek csikósnak, gu-

lyásnak, előkerültek a karikások is.

Bemutatták hogyan verik az asszo-

nyokat, de a feleségeknél rosszabbul

járhattak az anyósok, mert rajtuk a

nyoma is megmaradhatott az os-

torcsapásnak, már ha önként jelent-

keztek erre a próbára. 

A benevezett pörköltek kóstol-

gatása közben, huncut történetek-

kel vidították még jobban a közön-

séget a Szélkakas Kompánia tagjai. 

A versenyművekről  szakmai

zsűri hozta meg a döntést. Tagja

volt  Németh Krisztina, a Magyar

Nemzeti Gasztronómiai Szövetség

régió elnöke, Perger József, a Ba-

konygaszt elnöke,  Májer Gyula ét-

termi mester, és Száva Zoltán mes-

terszakács.

A verseny első díját a Návay-

Borissza közös társulás részeként

Kopasz és csapata nyerte el. A má-

sodik helyezést a Konok Kunok

kapták, akik Kisújszállásról érkez-

tek. A harmadik díjat a Kiserdő csa-

pat szerezte meg. Arany oklevelet

kaptak a Kossuth Betyárok, a Tiha-

nyi Asszonykórus, a Rókakerti Tün-

dérek, a NincsitthonazImi, a Balogh

testvérek, és a Fiatal Legények csa-

pata. A Borissza csapat különdíjat

kapott. 

Az eredményhirdetés után nép-

táncbemutató és táncház szórakoz-

tatta a Belső-tó partjára érkezőket.

A fesztivál második napján, va-

sárnap kezdődött a tavaszi népzenei

találkozó. 14 népzenei együttes, kó-

rus, dalkör és tánccsoport  lépett

fel az ország különböző települé-

séről. Két házigazdája is volt a

rendez vénynek. Az egyik a 15. szü-

letésnapját ünneplő Tihanyi Asz-

szonykórus. A másik, a tihanyi nép-

zenei oktatás atyja és motorja

Legeza Márton, aki szerint az itt

folyó népzenei műhelymunka nyi-

tott örömünnepévé vált. Példaérté-

kűnek tartja, hogy a különböző

tihanyi és más együttesek, zenészek

külön csoportot alkotva tanulnak,

de az itteni vidék tájegységének

népzenéjét elsajátítva együtt tudnak

fellépni – mondta. 

Bemutatkoztak:  Echo Citera-

banda, Apraja Dudazenekar, Búza-

szemes Furulyások, Gödi és a Tihanyi

Dúdolók, Zalai Betyárok, Tihanyi

Furulyások és tekerősök. Az asszony-

kórus vendégei voltak a Hévízi

Tiszta Forrás Dalkör és az alsópá-

hoki Bodzavirág Népdalkör tagjai,

akikkel a zárószámban együtt

somogyi dalokat énekeltek. Szüle-

tésnapi ajándékként jelképes örökös

nagy páva díjat kaptak torta for-

májában.

SOMOGYI JUDIT

Az idei első fesztivál Tihanyban

A X. Kecskeköröm ünneppel és
a III. Tavaszi Népzenei Talál-
kozóval kezdődött a szezon
Tihanyban. Még az időjárás is
kedvüket kereste a résztvevők-
nek és a kíváncsi nézőknek.

A hónap fotója

Szabó Miklós gyerekkora óta fényképez, de a digitális technika megjele-

nése után kezdett komolyabban érdeklődni a fotózás iránt. Megtetszett,

hogy utómunkával magam tudom alakítani a fotókat, ugyanis a tájfény-

képezésben nem feltétlenül a valóság leképezése érdekel, inkább egy attól

szebb, idealisztikusabb kép megteremtése - vallja Szabó Miklós, aki első-

sorban a Balatont és környezetét fényképezi, kedvenc helyszíne Tihany

illetve Fonyódról az északi part látványa.

Jelenleg szabadúszó, hivatásos fotósként dolgozik, a tájképek mellett a

portrék készítése is foglalkoztatja, de esküvők, rendezvények, családi ese-

mények, enteriőrök, valamint a gasztronómiával kapcsolatos képek készí-

tésére is szívesen vállalkozik. 

A tihanyi látképet a Nyereg hegyről készítette naplementekor. – Ez az

egyik legszebb kilátóhely, látszik az egész nyugati medence. Viszonylag

kevesen járnak erre, pedig itt visz el az egyik kijelölt fő túra útvonal. Nyu-

godt, csendes hely, érdemes elidőzni itt – tette hozzá.

mt

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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A Magyar Labdarúgó Szövetség

(MLSZ) országos pályaépítési

programjának keretében 160 mil-

liós költséggel épül az egykori rossz

állapotban lévő focipálya helyén a

modern, 105x64 méteres műfüves

pálya. A teljes beruházás összkölt-

ségének harminc százalékát vállalta

magára az önkormányzat. A pályá-

zati keretből a pálya kialakítása

mellett kiépítik a küzdőtér megvi-

lágítását, a kapuk mögött pedig tel-

jes hosszúságban, illetve az út felőli

oldalon öt méter magasságban lab-

dafogó hálókat helyeznek ki.

– Az MLSZ minden településen,

a standard pályák építését támo-

gatja, így itt is húsz méter magas

kandeláberek kerültek volna a pálya

szélére. Ezek azonban jelentősen

rontották volna a település képét,

így kérvényeztük, Tihany esetében

tekintsenek el ettől. A labdarúgó

szövetség végül partner volt ebben,

második beadványunkat elfogadták,

így a pályát csak tíz méter magas

lámpatestek világítják majd meg –

válaszolta lapunk kérdésére Tósoki

Imre polgármester.

Az utca felöli oldalon 3, míg a

nézőtér oldalán 2 kandelábert he-

lyeznek majd el. Ezek arra ugyan

nem alkalmasak, hogy esti mérkő-

zést rendezzenek a pályán, de nem

is ez volt a cél – tudtuk meg a tele-

pülés vezetőjétől. 

A tihanyi egyesületnél húsz éve

nem történt fejlesztés, így nagyon

várják már a korábbinál nagyobb és

szélesebb új pálya átadását. A Ti-

hanyi FC-nél jelenleg több korosz-

tályban 122 igazolt játékos futbal-

lozik, a fejlesztések révén azonban

várhatóan hamarosan nő majd a lét-

szám, hiszen nemcsak Tihanyból,

hanem a környező településekről is

egyre több fiatal kapcsolódik be a

Tihanyi Futball Club munkájába.

mt

Épül a focipálya

Várhatóan június végére elké-
szül az új, nagyméretű műfüves
labdarúgó pálya. A település kép
védelmében a szokásostól eltérő
világítást kap a létesítmény.

A piac legnagyobb vonzereje ép-

pen ez a sokszínűség. Aki bevásárló

listával, kosárral karján jön, az is

elégedetten távozik, de aki társa-

ságra, programra vágyik, vagy csak

nézelődni akar, az is jól érzi itt ma-

gát. A sátorban lángost, sült hurkát,

kolbászt falatoznak, míg a fejlett

egészségtudatúak joghurtot, gyü-

mölcsöket, vagy teljes kiőrlésű liszt-

ből készült, cukormentes sütemé-

nyeket fogyasztanak. Az alkalmi

társaságok két-három órákat is el-

beszélgetnek az asztalok mellett; de

az ismerősök is megállnak egy-két

mondatra az újkrumpli és a házi

sajt beszerzése közben.

Hogy mi újság a placcon, azt

Peleskey Ákostól tudjuk meg. – Jó

hír, hogy az idei szezonra sikerült

egy szakmai befektetőt találnunk,

aki a vendéglőt üzemelteti majd.

Ez azért is jó, mert eddig hétről-

hétre komoly erőfeszítéseket kellett

tennünk, hogy valaki kitelepüljön

hozzánk, és legalább a rendezvé-

nyek idején biztosítani tudjuk az itt

elvárt színvonalú éttermi szolgál-

tatást.

Hogy mit jelent az említett elvá -

rás, azt így fogalmazza meg: Szi-

gorú koncepció alapján adjuk ki az

üzleteket. Néhány nem azért ma-

radt eddig zárva, mert nem tudtuk

volna kiadni, hanem mert olyan

szolgáltatókat akarunk itt letelepí-

teni, akiket nem a gyors pénzkere-

sés ösztöne hajt, hanem állandó és

megbízható színvonalon produkál-

nak. Egy olyan helyen, mint ez,

nem megy el, ha az üzlet nem nyit

ki esőben, vagy bezár korábban.

Turistaként ehhez hozzátehetjük,

hogy nincs sok hervasztóbb tapasz-

talat – és egyben a hely imázsát

rombolóbb –, mint hidegben, eső-

ben elvergődni valahová, ahol min-

den zárva van; nincs hová leülni,

nincs hol meginni egy kávét. Ti-

hanyban is gyakran szembesülhe-

tünk azzal a helyzettel, amikor az

étterem ajtaján kint lógó tábla sze-

rint „nyitva 10-től 18 (20–22)

óráig”, de már délután kettőkor is

zárva van, sőt lehet, hogy aznap

egyáltalán ki sem nyitott.

– Tizenhárom helyiségünk van –

folytatja a piac tulajdonosa. Meg-

határoztuk előre, hogy kiket sze-

retnénk még itt látni: zöldségest,

húsost és éttermet. A kiválasztás

azért is fontos, mert mi egymástól

is vásárolunk, így létrejött egyfajta

belső piac is. Ez a fajta együttmű-

ködés mindenkinek jó: több áru

fogy, nem kell utánajárni, és meg-

bízható a minőség. 

Idén a megszokott rendezvények

mellett új irányba is elindulnak:

színházi fesztivált tartanak, amely-

nek három napja alatt gyermek és

felnőtt előadások egyaránt lesz-

nek. – Alternatív, improvizáló elő-

adásokat szervezünk – ismerteti a

Piac placc legújabb rendezvényét

Peleskey Ákos. Célunk most is a

különböző igények lefedése, vagyis

sokféle programot tervezünk az idei

szezonra is. Elégedett akkor lennék,

ha az általunk évek óta, tudatosan,

egy kiforrott koncepció alapján fej-

lesztett terület működtetéséhez, a

továbblépéshez támogatókat talál-

nánk.

Hogy ennek mi az esélye, azt

nem tudhatjuk. Az viszont biztos,

hogy a piac idén is a település egyik

fontos turisztikai célpontja lesz.

KONCZ MÁRIA

Mi van a placcon? – A piac belső piaca

A Tihanyi Piac-placc a rév mel-
lett népszerű bevásárló- és ta-
lálkozóhely. A helyszín adottsá-
gai lehetővé teszik, hogy – a ke-
reskedelmin túl – közösségi és
kulturális funkciókat is ellásson;
a házi és őstermelői termékek
mellett elférnek a ruhák, az ék-
szerek, a régiségek, és egyre
több, kisebb-nagyobb fesztivált,
gasztronómiai és kulturális
programot is szerveznek itt. 
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Korábban kisebb fejlesztéseket

hajtottunk végre, ami leginkább

a hatékonyságunk növelését szol-

gálta, ám elkerülhetetlen volt a ko-

molyabb átalakítás, mert kinőttük

a kis kávézót. Kevés volt a hely a

konyhában, a vendégtérben, vala-

mint én is véglegesen letettem a

voksomat a vendéglátás mellett.

Biztos vagyok benne, ezt szeretném

csinálni hosszú távon – így Kölcsé-

nyi Zita, üzletvezető.

– A régi – a mainál jóval kisebb-

kávézónak megvolt a maga törzskö-

zönsége. Ők mit szóltak a változá-

sokhoz?

– A régi törzsközönségünk java

ma is visszajár hozzánk. Egy részük

jobban szerette a kicsi, régi, eldugott

pizzázót. A nagyobb részük viszont

örült a fejlesztésnek. Rengeteg csa-

ládos jár hozzánk, akik örömmel

vették a szép füvesített kertet, és a

játszóteret. Nem mellékesen a lát-

vány is egészen más így Sajkodon,

ha valaki betér ide, mint azelőtt. 

– A Dining Guide ezévi kiadvá-

nyában az étterem bekerült a legjobb

100 magyar étterem közé.  

– Nem ez volt az első szakmai el-

ismerésünk. 2015 szeptemberében

megjelentetett a Népszabadság egy

kiadványt, a Top 50 megfizethető

étterem címen. Ebben nincs sem-

miféle sorrend vagy pontrendszer

felállítva, csupán egy felsorolás. Nagy

meglepetés volt számunkra hogy be-

kerültünk ebbe a szűk körbe. Ezután

következett a Gault & Millau étte-

remkalauz megjelenése 2015. no-

vemberében. Ez a gasztronómiai ka-

lauz egy 20 pontos rendszerben ér-

tékel és kizárólag a konyha teljesít-

ményét pontozzák. Főbb szempon-

tok az értékelésnél az alapanyagok

frissessége, minősége, a szezonalitás,

a tálalás, a kreativitás, valamint a

technológia adekvátsága. Ennek

tükrében 13 pontra értékelték az ét-

termet, ami egy chef sapkát jelent.

Eszerint a kalauz szerint ez nem ke-

vesebbet jelent, mint, hogy a 15 leg-

jobbnak ítélt vidéki étterem egyike

lehetünk. Ezt mindannyian hatal-

mas elismerésként értékeltük, ilyen

rövid idő alatt. 

Mindezek után következett csak

a Dining Guide top 100 kiadványá-

nak előkelő 59. helyezése. Ők egy

100 pontos rendszerben értékelik az

egész étterem teljesítményét, össz-

hangját. Az értékelésnél figyelembe

veszik a konyhai teljesítményen kívül

az ár-érték arányt, a szervízt, az ital-

kínálatot, alapanyagokat, valamint a

külső és belső enteriőrt is. Nagy örö-

münkre szolgált, hogy a szakma kri-

tikusai ilyen jó véleménnyel vannak

a munkánkról. Sokat köszönhetünk

Takács Lajosnak, akinek az útmuta-

tásai nélkül biztosan nem értük volna

el ezeket a sikereket. Keményen

megdolgoztunk ezekért az elisme-

résekért, azon leszünk, hogy a to-

vábbiakban is fenntartsuk ezt a szín-

vonalat, minőséget és jövőre is elérjük

legalább ezeket az eredményeket.

– Hogyan, milyen szempontok

alap ján lehet erre a listára felkerülni?

– Minden ilyen listára ajánlás út-

ján lehet bekerülni, amit anonim

tesztelések követnek. Bármikor,

bárki lehet a tesztelő, fiatal, idős,

családos, egyedülálló. Sosem fedik

fel magukat, ugyanúgy vendégként

érkeznek, mint bárki más. 

– Miben rejlik a siker titka? 

– Erre nehéz válaszolni. Biztosan

nagy szerepe van ebben a hely va-

rázsának, a romantikus regényekbe

illő naplementéknek. Ehhez páro-

sulnak a jó minőségű, friss alap-

anyagok, a jó arányérzékkel össze-

állított kreatív ételek, a modern

konyhatechnológia kiaknázása, a

szüntelen jobbra való törekvésünk,

illetve az a rengeteg munka, ami a

mindennapok és az elért eredmé-

nyek mögött áll.

– További tervek? Kell-e még to-

vább fejlődni?

– Az utóbbi években nagy utat

jártunk be, de a régi törzsvendége-

ink tudják, hogy 6-7 évvel ezelőtt

minden a pizzánál kezdődött.

A mai napig nagy népszerűségnek

örvend, így úgy gondoltuk itt az

idő ebben az irányban is tovább fej-

lődni. Néhány hét, és megérkezik

egy vadonatúj pizzakemence egye-

nesen Olaszországból, Firenzéből,

ami AVPN minősítéssel rendelke-

zik. Ez azt jelenti, hogy a Nápolyi

Pizza Szövetség elfogadja, mint sü-

tőt. Nem titkolt célunk lesz meg-

szerezni ezt az AVPN minősítést.

RÓZSA ÉVA

Ahová nem csak a naplemente miatt érdemes járni
Kétségtelen, hogy a Tihanyi-fél-
sziget egyik legcsodálatosabb
panorámájával dicsekedhet a
saj kodi Apáti Étterem és Ká-
vézó. A közelmúltban egy ran-
gos szaklap, a Dining Guide-
rangsora alapján bekerült a leg-
jobb 100 hazai étterem közé,
méghozzá az előkelő 59. helyen.
Az ékszerdoboz – ahogy sokan
hívják –, a közelmúltban komoly
átalakításon ment át. 

Az AVPN (Associazione Ve-
raca Pizza Napoletana) egy
1984-ben alapított non-profit
szervezet, aminek a célja az igazi
nápolyi pizza elterjesztése. Csak
azok a pizzériák kapják meg az
AVPN minősítést (miszerint
tényleg igazi nápolyi pizzát ké-
szítenek), amelyek a szigorú elő-
írásoknak megfelelnek. Az elő-
írások közt a tészta vastagságára,
a lisztre (csak 00-as lisztből ké-
szülhet a pizza), a vízre (a PH
értéke 6–7 közt kell legyen, a kal-
cium tartalma pedig maximum
60–80mg/liter lehet), a paradi-
csomra (csak meghatározott tí-
pusú olasz paradicsomok hasz-
nálhatóak), a sajtra (csak eredet-
védett fior di latte, vagy mozza-
rella használható), sőt még a sóra
(kizárólag tengeri só használ-
ható) is kitérnek. Ezen felül a ké-
szítése során nem használhatnak
sodrófát, kizárólag kézzel nyújt-
hatják a pizzát, amit aztán 480
fokos kemencében maximum
1–2 perc alatt kell készre sütni.

A közlemény szerint a Gazda-

ságfejlesztési és Innovációs Opera-

tív Programban (GINOP) első lép-

csőben biztosított további csaknem

egymilliárd forint felhasználásáról,

a keretbővítés lehetőségéről még

zajlanak az egyeztetések. A folyta-

tásban a forrásgazda Nemzetgaz-

dasági Minisztérium és a Kerékpá-

ros Magyarország Szövetség szán-

dékai szerint elsőként a Keszt-

hely–Balatongyörök szakasz és a

sármelléki kapcsolatot is tartalmazó

kis-balatoni bekötés kivitelezése

várható.

A kerékpárutat részben a már

meglévő, kijelölt szakaszok felhasz-

nálásával – egyebek mellett felújí-

tással, szélesítéssel –, részben pedig

új hálózati elemek

kiépítésével teszik

vonzóbbá, biztonsá-

gosabbá 2018 végéig.

A kormány ezen fe-

lül 2020-ig további

1000–1500 kilomé-

ter kerékpárút meg-

építését tervezi. 

A Balaton és térsége kifejezetten

alkalmas arra, hogy Európában az

ökoturizmus és aktív turizmus

egyik magyarországi központja le-

gyen – véli a szaktárca. A 10–15

éve üzemelő 206 kilométeres Brin-

gakör népszerűsége egyre növek-

szik, ezért is elengedhetetlen a fel-

újítása. 

t-v

Milliárdok a Balatoni Bringakörre
Megújul a Balatoni Bringakör,
az első ütemben 68 kilométeren,
Balatonkenese és Tihany, vala-
mint Zamárdi és Balatonlelle
között kezdődik meg a kerékpá-
ros körút korszerűsítése 2,5 mil-
liárd forintból - közölte a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium.
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Udvaros Dorottyával a Mikró-

színház Őszi szonáta című előadása

után találkozunk. A Nagymező ut-

cában egy vendéglátóteraszon be-

szélgetünk egy pohár Chardonnay

mellett. Az ünnepelt színésznő

meglepően egyszerűen, szinte tel-

jesen smink nélkül jelenik meg. De

minek is a felhajtás, ha ő anélkül is

valaki? – gondolom magamban,

amikor felteszem az obligát kérdést:

– Az előadáson kívül van-e

valami lyen kapcsolata Tihannyal?

– Északi parti nyaraló vagyok;

Révfülöpön van egy nagy, ámde kissé

romos házunk. Tihanyban is sok időt

töltöttem, mert az élettársam horgász

volt, aki gyakran horgászott a Saj-

kodi öbölben. Amikor a Katona

József Színház tagja voltam, gyakran

meglátogattuk Bán János kollégámat

tihanyi nyaralásai alatt. 

– Mi a különbség a színész szá-

mára a kőszínházi és a

szabadtéri előadások

között? Mások-e a né-

zők? Egyáltalán: léte-

zik-e „gyengébb” és

„jobb” közönség?

– Tihanyban ott

van az ember tudatá-

ban, még ha háttal is

játszik neki, a Belső-

tó szépséges látványa.

Ez csodálatos, de sza-

badtéren ugyanakkor

sokkal több lehet a

zavaró körülmény,

ezért rettenetesen so-

kat kell dolgozni ön-

magunkban és a né-

zőkön is ahhoz, hogy

a kapcsolat élővé vál-

jon, és ne szakadjon

meg. Felejthetetlen

élmény volt például,

amikor Kőszegen egy

szabadtéri előadáson csöpögni kez-

dett az eső, és a nézőknek egy-

forma, kék esőkabátokat osztottak

ki. Ott álltam a sok száz, teljesen

egyformába öltözött, kék néző

előtt; hát nem volt mindennapi lát-

vány! De volt már olyan is, hogy a

színpad egyik oldala felől folyama-

tos és egyre erősödő gyereksírás, a

másikról pedig az iskolaudvaron

zajló focimeccs hangjai hallatszot-

tak. Különben meg a közönséggel

nincs baj, mert ahhoz, hogy valaki

egy komolyabb darabra eljöjjön, ah-

hoz elég elszántnak kell lennie – és

ez csodálatos. 

– Miért érdemes megnézni a Szív

hídjait? Ebben Francescát játssza,

a másik főszereplő pedig László

Zsolt.

– Ez egy csöndes előadás. Igazá-

ból az alapjául szolgáló regényt sem

sorolják a világirodalom remekei

közé. De a két zseniális színész,

Meryl Streep és Clint Eastwood

valamit csak megláttak benne.

A próbák során valahogy bekúszik

az emberbe, megfogja, megérinti.

Talán azért, mert az irónia, az ön -

irónia és a szeretet pont a kellő

arányban van meg benne.

– Mindig érdekelt, hogy egy színész

önmagából dolgozik-e, vagy pedig

fordítva: az eljátszott figurák hatásai

szivárognak-e be saját életébe. Hogy

van ez Önnél?

– Nem tudom eldönteni, hogy a

magánéletemben is színész vagyok,

vagy pedig színpadon is magánem-

ber. Súlyt helyezek arra, hogy a ma-

gánéletemben egy átlagos nő legyek

– de ez ostobaság. Keresem az azo-

nossági pontokat a szerep és köz-

tem; megformálásához saját érzé-

seimet használom fel. Vagyis nem

ügyesen másolok másokat, hanem

viselkedési formákat figyelek meg.

Nekem nagyon fontos az, hogy kik-

kel dolgozom. Az ő energiáik, te-

hetségük, kreativitásuk kell ahhoz,

hogy közösen fejtsünk meg egy

történetet. 

– Havonta körülbelül harminc fel-

lépése van, nyolcvannyolc filmben ját-

szott eddig és hetvenegy szerepben lát-

hattuk színpadon. Nem is tudom, mit

kérdezzek; elképesztenek ezek a szá-

mok…

– Engem nem érdekelnek a szá-

mok. Annyi idő alatt, mint ameny-

nyit én már eltöltöttem a pályán,

összejön ennyi, ha az ember szor-

galmasan dolgozik. 

– Mégis a számoknál - vagy in-

kább annál, amit jeleznek – maradva:

van-e lehetősége kikapcsolódni, illetve

mit jelent a kikapcsolódás az Ön szá-

mára?

– Minden az, ami nem mester-

ségesen bevilágított, zárt térben

történik. Már az ilyen, előadás utáni

leülés is kikapcsolódásnak számít.

Ha nem a megszokott, hanem más

úton megyek haza, az is. Minden

pillanat lenyűgöz, legyen az egy

szombat délelőtti bevásárlás a pia-

con, vagy egy találkozás. Imádom

a vizet, akárcsak nézni is. A most

kilencvenegy éves apám tanított

meg úszni. A hegy, a téli sportok,

a síelés későn került fel a listára,

akárcsak a búvárkodás, amire csak

néhányszor került sor eddig éle -

tem ben. Ezt bánom egy kicsit, de

a hegyi túrát már komolyan terve-

zem. Előttem mindig van egy fel-

adat, amire összpontosítok.

KONCZ MÁRIA

Mindig keresem az azonossági pontokat

Július 8-án indul és augusztus
végéig tart a színházi szezon
Tihanyban. A csaknem két
hónap alatt huszonkét előadást
láthatnak a nézők. A sikeres
színdarabok mellett nagy nép -
szerű ségnek örvendő zenei
produkciók is színpadra kerül-
nek. Udvaros Dorottyát most
először láthatjuk a Bujtor
István Szabadtéri Színházban.

A szabadtéri színház nyitóe-
lőadása idén is a Budapest Bár
lesz, a záró pedig a Férfiagy –
ami hatalmas siker volt már ta-
valy is, több mint 900 nézővel.
A Thália színházból jön a Ket-
ten egyedül Csányi Sándorral és
Schell Judittal. A Játékszínből öt
előadás érkezik. Ismét lesz Csík
zenekar, és – közkívánatra – In-
dul a bakterház. Vendégszerepel
a Veszprémi Petőfi Színház, a
Dumaszínház, lesznek gyer-
mekelőadások. Többiek között
Udvaros Dorottya, Hernádi Judit,
Gálvölgyi János és Csonka András
is Tihany vendége lesz az idén. 
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Kézműves termékek, házi finom-

ságok a házi sajtfinomságoktól a kü-

lönlegesen ízesített lángosokig, gye-

rekeknek buborék varázs show, fel-

nőtteknek pedig pünkösdikirály-vá-

lasztás, amelyen négy kiválasztott férfi

tett meg mindent a győzelemért a

nézők nem kis örömére. A Szélkakas

Kompánia celebrálta program aratta

talán a legnagyobb sikert, na meg

persze a pálinkák, elvégre 

Fellépett az Irigy Hónaljmirigy,

koncertet adott az LGT Emlék -

zenekar, a záró bulit pedig a Búgó-

csiga együttesre bízták. 

t-v

Ismét a gasztronómiáé volt a főszerep Tihanyban, a Pünkösdi Pálinka
Pikniknek még a borongós idő is kedvezett, szépen fogytak a kupica
pálinkák. Pünkösdi királyt is választottak, a kézműves finomságok
kóstolgatása közben pedig Kis Grofó volt a sztárvendég.

Főszerepben a pálinka

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2015-ben végzett kiváló munkája elismeréseként Az év

vezetője kitüntető címet adományozta Regdon László rendőr ezredesnek, a balatonfüredi kapitányság vezetőjének.

Az év rendőre címet Karli Imre címzetes rendőr őrnagy, körzeti megbízotti alosztályvezető vehette át. 

Tihany önkormányzata 2015-ben a közrend és közbiztonság megteremtése terén végzett kiemelkedő te-

vékenységéért elismerésben részesítette Nyíri Károly rendőr főtörzszászlóst, Tihany körzeti megbízottját

illetve kiemelkedő szakmai tevékenységéért elismerésben részesítette Heiter Ilona, több munkafolyamatot

ellátó ügyviteli alkalmazottat. Az önkormányzat elismeréseit Tósoki Imre polgármester adta át a balatonfüredi

Halászkert étteremben tartott ünnepségen.

t-v

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság Rend őr napi Ünnepségén a legjobb munkát végző rendőröket
díjazták. Tihany körzeti megbízottja is elismerésben részesült.

Rendőrnapi elismerések

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Kazinczy 1789 őszén látogatott

a Balatonhoz, hogy írótársát,

Pálóczi Horváth Ádámot megláto-

gassa. Horváth ekkor Füreden la-

kott, de mint a II. József által eltö-

rölt tihanyi apátság jószágainak

egyik bérlője, gyakran megfordult

Tihanyban vagy Szántódon.

Kazinczy október 31-én érkezett

Budáról postakocsival Füredre egy

hideg, ködös, esős napon. Horváth -

ot azonban nem találta otthon, mert

ő éppen Szántódon tartózkodott. A

fáradt lovak nem mehettek tovább,

újabbakat nem tudott szerezni, ezért

cselédjével kénytelen volt gyalog el-

indulni Tihany felé. Már esteledett,

amikor szövétneket (fáklyát) ra-

gadva nekivágtak az útnak, amely

vizenyős réteken, meredek és nedves

kősziklákon át vezetett. A félszige-

ten átkelve, sötétedés után érkeztek

a révházhoz. Nem volt szerencséjük,

mert a hajósok nem sokkal előttük

eveztek át Szántódra, s nem volt

várható, hogy másnapnál hamarabb

visszatérnek. A révház tele volt, szo-

bát nem kaptak, ruhájuk átázott.

Szerencséjükre a hajósok váratlanul

visszatértek Tihanyba, de csak azt

követően voltak hajlandóak még az

éjjel átvinni őket a túlsó partra, hogy

Kazinczy leitatta őket, s még azt is

ígéretbe adta, hogy a másnapi visz-

szatérésekor is megitatja őket. Az

átkelés nem volt valami gyors, mert

a kapatosan danolászó hajóslegé-

nyek csak későn vették észre, hogy

a csónakot farral hajtották előre.

Végül szerencsésen átértek Szán-

tódra, de a megpróbáltatásuk itt

még tovább folytatódott. Az ittas

legények fáklyák mellett vezették

őket mintegy két kilométer hosszan,

veszélyes, ingoványos területen át a

szántódpusztai intézői kúriáig, ahol

Horváth lakott. Már tizenegy óra

is elmúlt, amikor végre holtfáradtan,

csapzottan megérkeztek. Horváthot

még fenn találta, még dolgozott.

Mindketten örültek a találkozásnak,

úgy tekintettek egymásra, mintha

testvérek volnának. 

A javuló időjárás csak november

2-án engedte meg, hogy visszaevez-

zenek Tihanyba, s az éjszakát már

Füreden tölthették. 

Az erről a kirándulásról szóló le-

velében írt Kazinczy a „kiesen rút

Tihany”-ról, amely olyan, mint a „to-

ilette mellett ülő borzas leányka, mi-

dőn bosszankodik, hogy álmából fel-

költötték. Cybele anyánk a maga bi-

zarrságát akarta mutatni, mikor ezt

a kis Cyprust csinálta. Szebb angol

kertet nem lehetne készíteni sehol.”

Végül leszögezi, hogy Tihanynak

„mindene van, amivel a természet

pusztaságát felpiperézni lehetne.”

Kedves és szép jellemzés Tihany

természeti szépségéről.

HÉJJAS PÁL

Kazinczy Ferenc tihanyi kalandja

– Mi az, az én? Mi az ember?

Fontos kérdések, amelyek rendkí-

vüli módon foglalkoztatták Dürert.

Mindig kereste önmagát, a földi

énjét és a nem evilági énjét egya-

ránt. A kiállításon láthatjuk leghí-

resebb képét a Melankóliát, amely

egyfajta szellemi önarckép. A mű

tele van jelképekkel, a homokóra a

halált, a kutya a melankóliát jeleníti

meg, a lovag pedig maga Dürer.

Ez a legismertebb német kép,

amelynek sok értelmezése van, –

Nietzsche és Thomas Mann ked-

venc alkotása. A metszeten látható

egy kőtömb, amelyről eddig senki

nem tudta megfejteni, mit jelent,

ez a megfejthetetlen kód teszi még

érdekesebbé az alkotást – mondta

megnyitó beszédében Földényi F.

László.

Az esztéta szerint a németalföldi

mestert a miből állok én? mitől va-

gyok, az, aki? – kérdések foglalkoz-

tatták, művészetében szüntelen

ezekre keresi a választ. 

A füredi kiállítás mintegy nyolc-

van fa- és rézmetszetét, valamint

egy könyvét mutatja be a Szépmű-

vészeti Múzeum gazdag, több mint

200 lapot számláló Dürer-kollek-

ciójából. A kiállított művek közül

kiemelkedik a 16 fametszetből álló

látomásos, zsúfolt és szenvedélyes

Apokalipszis-sorozata, a Nagy Pas-

sió 11 jelenete és a 20 lapos Mária

élete sorozat, valamint a rézmetszet

œuvre-jének csúcsát jelentő, több-

rétegű tartalommal bíró, három mű:

a Lovag, halál és az ördög, a Me-

lencolia I és a Szent Jeromos.

A művek jelképeit azóta is sokan

sokféleképp magyarázzák.

A kiállítás a metszetek mellett

Dürer késői portréit is tartalmazza,

amelyek a kortársakra és az utó-

dokra is nagy hatással voltak.

A Szépművészeti Múzeum Dürer-

metszeteiből válogatott monogra-

fikus kiállítást legutóbb 1971-ben,

Dürer születésének ötszázadik év-

fordulóján állították ki.

A tárlat június 19-ig látogatható.

A metszetek ugyanis három hó-

napnál tovább nem kaphatnak

fényt, mert az ártana a felületüknek,

kiállításuk után teljes sötétségben

kell néhány hónapig tárolni az al-

kotásokat.

mt

Pusztán fekete vonalakkal
Nietzsche és Thomas Mann
kedvenc képe a Vaszary Galériá -
ban. A világhírű festő és grafikus
Albrecht Dürer metszeteiből,
Pusztán fekete vonalakkal cím-
mel nyílt kiállítás Balatonfüre-
den.

Albrecht Dürer (1471–1528) festő és grafikus, a német reneszánsz
legnagyobb művésze. Ötvös apja a Békés megyei Ajtósról vándorolt ki
Németországba, innen a Türer, majd a németesített Dürer (Ajtósi) név.
Albrecht a művészettel apja műhelyében ismerkedett meg, miközben
kitanulta az ötvösséget, majd elsajátította a fafaragás és rézkarcmetszés
alapjait is, - később ez alapozta meg hírnevét. Dürer hihetetlen rajztu-
dással, részletességgel volt képes ábrázolni a valóságot. Ő készítette az
első tudományos csillagtérképet, megszállottan érdekelték az emberi
test arányai, az egyik leghíresebb, a kiállításon is látható Ádám és Éva
című metszete az első német aktképek egyike 

Élete vége felé szenvedélyesen foglalkozott művészetelméleti kér-
désekkel, arányelméleti és geometriai kutatásokkal. Sokat mondó
a humanista művészet kiemelkedő alakjának nürnbergi sírfelirata is:
Mindaz, ami Albrecht Dürerből halandó volt, e domb alatt van
eltemetve.
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Nagyon-nagyon örültünk, mi a

község lelkipásztorai, továbbá a

szervezők és a közreműködők, hogy

több mint 110 tihanyi idős, fiatal

és középkorú ember jött össze,

hogy kötetlenül együtt legyünk, so-

kat beszélgessünk, mulassunk. Az

összejövetel 16 órakor kezdődött:

Csizmazia Zsolt és a ministránsok

a Balatoni nyár című humoros szín-

darabot adták elő, de volt még két,

helyi humorral fűszerezett kis ko-

média is. Legeza Márton, Csizmazia

Csönge, Csizmazia Kenéz és bará-

taik népzenei műsort adtak elő, és

néptáncra perdítették a kicsiket és

a nagyokat egyaránt. A mulatós

tánczenéről a keszthelyi Fantasy

zenekar gondoskodott, egészen 23

óráig. A kiváló sertéspörköltet Pető

István készítette, az alapanyagok

beszerzésében és még sok minden-

ben Kántás József segédkezett. 

Hála Istennek, sokan nagyon jó-

kat tudtunk beszélgetni közös

ügyeinkről, életünkről és új isme-

retségek, barátságok is születtek

ezen az estén. Köszönjük, hogy

ennyien összejöttünk, pedig sok ér-

dekes program futott párhuzamo-

san a településen. Köszönjük a se-

gítőknek a sok munkát. „Krisztus-

ban mindnyájan egy vagyunk”. 

BARKÓ GÁBOR ÁGOSTON ATYA

Pünkösdölő mulatság

Pünkösdvasárnap, hagyomány-
teremtő, pontosabban hagyo-
mány-folytató szándékkal szer-
veztük meg az egyházközségi
pünkösdölő mulatságot az apát-
ságnál, a Porta Pacis Látogató-
központban a Tihanyi Bencés
Iskolába járó gyerekeknek, szü-
leiknek és az ott dolgozóknak. 

Privát útjuk egyik állomása volt

a félsziget, ahol Tósoki Imre polgár-

mesterrel, Varró János alpolgármes-

terrel és Pálfi Zsolt képviselővel ta-

lálkoztak. A megbeszélésen a két

település közötti kapcsolat jövő -

jének átgondolásáról, az együtt -

működés lehetőségeiről esett szó. 

Utoljára 2011 szeptemberében

járt Tihanyban deidesheimi dele-

gáció, így ámulva nézték sétájuk so-

rán a rengeteg változást, a megszé-

pült településcentrumot. 

MÁTÉ MARIETTA

Deidesheimi vendégek
Tihanyban

Tihany vendége volt Manfred
Dörr, a német testvértelepülés,
Deidesheim polgármestere va-
lamint Bernhard Oberhettinger,
a testvérvárosi kapcsolatokért
felelős munkatársa.

Júniusi programok
Június 1–Július 17.
Matteo Massagrande kiállítása (Kogart Galéria)

Június 1–17.
Czakó Balázs: Vándor című fotókiállítása a tetőtéri galériában
(Németh László Művelődési Ház)

Június 4. szombat, 10.00 
„Készüljünk a nyárra!” Gyermek kézműves foglalkozás a könyvtárban

Június 11. szombat, 20.00
ANDY J. FOREST (USA) „Prémium New Orleansi Blues”
Közreműködnek: Nemes Zoltán – zongora, Pribojszki Mátyás –
szájharmonika (Nyáresték a Főtéren)

Június 20–26.
XII. Levendula Fesztivál és Levendula Hetek 

Június 25. szombat, 20.00
Múzeumok Éjszakája – A barokk kor titkai a Tihanyi Bencés Apát-
ságban (szerzetesi vezetés indul 20.00, 21.30 és 23.00 órakor)

Június 30. csütörtök
Játékos, ismeretterjesztő kézműves geofoglalkozás gyerekeknek.
(Levendula Ház)

Levendula Hetek – Geobotanikai
túra a Tihanyi-félszigeten
a nyugati gerincen
Időpont: Június 23. 9.00
Geobotanikai túra a történelmi le-
venduláson át a Belső-tó partjára.
Találkozó helye: Tihany-Sajkod,
Apáti Kávézó

Levendula Hetek – Geotúra
a Tihanyi-félszigeten a nyugati
gerincen
Időpont: Június 28. 9.00
Gyalogos geotúra a Lóczy Lajos
gejzírösvényen. Találkozó helye:
Tihany-Sajkod, Apáti Kávézó

Levendula Ház Látogatóközpont
Tihany, Belső-tó part, Major u. 67.
Időpont: június 30. 13.00–16.00
Játékos, ismeretterjesztő kézműves
geofoglalkozás gyerekeknek.
Ár: 450 Ft/fő

Tündérsziget – nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth L. u. 29. 
Sütés, fonás, nemezelés, batyukészí-
tés – mindez levendulából 

Bartus Sándor levendula palánta
őstermelő
Tihany, Kossuth u. 47.
(szökőkúttal szemben) 

Június 20–26. 10.00–18.00 óráig
Levendula palánta vásár
szaktanács adással.

Vörös Pál – méhész őstermelő
Tihany, Batthyány u. 14.
Június 20–26. 10.00–18.00 óráig
Méhészeti bemutató élő méhekkel,
mézkóstolás és vásár

Régi Idők Udvara Skanzen és
Étterem
Tihany, Batthyány u. 3.
Június 25. 11.00 óra CIRÁDA az
újmódi népzene koncertje
Levendulás ételek, italok kóstolója
és levendulás-lekvárok vására
mindkét napon

Tihanyi Agóra Piac
(Akasztó domb)
Június 25–június 26.
Játszóház, kézműves foglalkozás,
körhinták, levendulás finomságok

Tihanyi Levendula Manufaktúra
Szeretem a levendulát
Ételben-italban, látványban-illatban
Helyszín: a Tihanyi Tájházak
udvara

Tihanyi Levendula Fesztivál
kísérő rendezvényei
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