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• Nem emelkednek a helyi adók
(2. oldal)

• Átadták a Pro Tihany
Emlékérmeket (3. oldal)

• Különdíj Tihanynak
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• Áldott levendula
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Erős szezon – több turista,
népszerű programok 
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Minden év végén a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium megküldi a

következő évben alkalmazható adó-

maximumokat, 2018. évben az épít-

ményadó maximuma: 1853 Ft/m2,

a telekadó maximuma: 337 Ft/m2,

a tartózkodás utáni idegenforgalmi

adó maximuma: 505 Ft/fő/vendégéj-

szaka lehet.

A fenti értékeket, valamint a he-

lyi lakosok, üdülőtulajdonosok ter-

helhetőségét figyelembe véve a

kép viselő-testület úgy döntött,

hogy a jövő évtől a háztartások ki-

adásai a helyi adók emelése miatt

ne növekedjenek, ezért nem emeli

meg a jelenleg hatályban lévő adó-

mértékeket, melyek az alábbiak:

Az építményadó: 1100 Ft/m2, me-

dencés épület esetén: 1320 Ft/m2.

Az építményadó Óvár területén:

1500 Ft/m2, medencés épület esetén:

1800 Ft/m2.

A telekadó: 270 Ft/m2, üres telek

esetén: 100 Ft/m2, épület elhelyezésére

nem alkalmas telek esetén: 10 Ft/m2.

A tartózkodás utáni idegenforgalmi

adó: 500, Ft/fő/vendégéjszaka.

A helyi adókról szóló törvény

2018. január 1. napjától hatályba

lépő módosító szabályai alapján az

építményadó hatálya kiterjed az

épület, épületrész mellett a reklám-

hordozókra is. Ebben az esetben az

adó alanya az, aki az év első napján

a reklámhordozó tulajdonosa.

Az adó alapja a reklámhordozó rek-

lámközzétételre használható, négy-

zetméterben számított felülete.

Az önkormányzat élve a törvény-

ben kapott felhatalmazásával a jövő

évtől bevezeti a reklámhordozókra

kivethető adót, 12000 Ft/m2 évi mér-

tékkel.

A képviselők a helyi bevételek

növekedésén kívül, azt is remélik,

hogy a már nem funkcionáló rek-

lámfelületek lekerülnek a keríté-

sekről, illetve az indokolatlanul

nagy számban kihelyezett táblák

száma jelentősen csökken. A tele-

püléskép védelmében fontos, hogy

kizárólag a település arculatához

illő, igényes kivitelű cégérek, táblák

maradjanak meg, amik az ideérkező

vendégeknek nyújtanak kellő infor-

mációt és útbaigazítást.

NÉMETH TÜNDE

Tihany képviselő-testülete no-
vemberi ülésén felülvizsgálta
a helyi adókról szóló rendeletét.
A helyi adók mértéke nem emel-
kedik a jövő évben, viszont a kép-
viselők döntése értelmében be-
vezetik a reklámhordozók után
fizetendő adót.

Nem emelkednek a helyi adók 

A rendelet értelmében az önkormányzat által

biztosított szociális célú tűzifa támogatás iránti ké-

relmeket 2017. december 11-ig lehet benyújtani
írásban, a hivatalban, az erre a célra rendszeresített

formanyomtatványon.

A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként leg-

feljebb három (erdei) köbméter lehet, a közös ház-

tartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult

a juttatásra. A rendelet, amely részletesen taglalja

a tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit, az ön-

kormányzati hivatalnál személyesen megtekinthető,

vagy a www.tihany.hu honlapon a kérelem forma-

nyomtatvánnyal együtt letölthető. 

A támogatásra való jogosultság elbírálását a szo-

ciális bizottság végzi. Az önkormányzat a támoga-

tásból vásárolt tűzifát 2018. januárjától szállítja ki

a rászorulók részére. 

t-v

A képviselő-testület újra tár-
gyalta a szociális célú tűzifa tá-
mogatási rendszerről szóló ren-
deletét. A támogatási kérelme-
ket írásban, egy formanyomtat-
ványon lehet igényelni. A támo-
gatás mértéke háztartásonként
maximum három köbméter le-
het. 

Rendelet a szociális tűzifa támogatásról
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A művelődési házban ezúttal is

nagy érdeklődés mellett rendezték

meg az idei díjátadót. Az önkor-

mányzat mindent elkövetett azért,

hogy titokban maradjon a díja-

zottak neve, így a kiválasztottak

valóban meglepődve vehették át

a díjat Tósoki Imre polgármester-

től.

A 25 évvel ezelőtt alakult Leven-

dula Klub ma már az egyik legmeg-

határozóbb és legösszetartóbb

egye sülete Tihanynak, szerves része

a település közösségi életének. Mű-

ködésük egyik legmeghatározóbb

eleme az egészségmegőrzés, több

figyelemfelhívó egészségnapot is

szerveznek, melyeken előadások,

szűrővizsgálatok, életmód tanácsa-

dás várja az érdeklődőket. Aktívan

vesznek részt a falu rendezvényein,

segítenek azok lebonyolításában.

Igazi nagybetűs közösség. Éveken

keresztül Fülöp Zoltánné, mindenre

kiterjedő gondoskodása vitte előre

a klubot, néhány éve Apró Zoltánné

fogja össze a munkájukat.  Tihany

közösségi és kulturális életében

végzett kimagasló tevékenységéért

kapja a klub a Pro Tihany díjat –

hangzott a laudáció. 

Dr. Tóth József a vegyészmérnöki

diploma után a Közgazdaság Tu-

dományi Egyetem mérnök-köz-

gazdász szakán végzett, majd

ugyanott doktorált. A Mineralim-

pex Olaj- és Bányatermék Külke-

reskedelmi Vállalatnál kezdte pá-

lyafutását, ahol a szamárlétrán vé-

gighaladva, 15 éven át volt a vállalat

vezérigazgatója. A Magyar Ásvány-

olaj Szövetség alapítója és tiszte-

letbeli elnöke, kilenc éven keresztül

a hetven tagországot tömörítő Kő-

olaj Világtanács elnökhelyettese,

majd elnöke volt egészen 2017-ig.

A Veszprémi Pannon Egyetem

címzetes egyetemi tanára. A Szin-

gapúri Köztársaság magyarországi

tiszteletbeli főkonzulja. 

1968-ban nagyanyai örökségből

vásárolta meg az első tihanyi sző-

lősét Felsőóvárban. Ma már kétfajta

szőlőt termesztő őstermelő.  2007-

ben kezdeményezésére jött létre a

Tihany Fejlesztéséért Alapítvány,

amelynek elnökeként azt a célt tűzte

ki, hogy az önkormányzattal közö-

sen Tihany fejlesztéséért, kulturális

és gazdasági fejlődéséért dolgozzon.

Szívügyének tekinti a Visszhang új-

ság kiadását, jövőre pedig nagy

álma, a tihanyi levendula lepárló lét-

rehozása válhat valóra. Tihany fej-

lődéséért végzett kimagasló mun-

kájáért kapta a Pro Tihany díjat. 

A díjazottakkal készült írásaink

az újság karácsonyi számában ol-

vashatók majd.

mt

A Garda Fesztivál előestéjén
adták át idén is a település leg-
nagyobb elismerését, a Pro Ti-
hany díjakat. Az önkormányzat
döntése értelmében a Levendula
Klub illetve dr. Tóth József ve-
hette át az emlékérmet.

Tihanyért dolgoznak – Átadták a Pro Tihany Emlékérmeket

– Azokat a településeket díjaztuk,

akiknek fontos az élettér, a közte-

rületek rendezettsége, szépítése.

Meghatározó, hogy milyen arcot

mutat egy település, azok kapják a

díjakat, akik igazodási pontként

szolgálhatnak ebben.  Nem állítot-

tunk fel abszolút sorrendet, nincs

rangsorolás csak minősítés, hiszen

az önkormányzatok elsősorban ön-

magukkal és önmagukért versenyez-

tek. Különdíjat azok az önkormány-

zatok kaptak, ahol a településkapu

kialakítására külön figyelmet fordí-

tottak - fogalmazott az ünnepségen

Áldozó Tamás, a Veszprém Megyei

Önkormányzat területfejlesztési, te-

rületrendezési és gazdasági bizott-

ságának elnöke, akikiemelte: Tihany

gyönyörű település, ahova magán-

emberként is rendszeresen ellátogat.

A rendezvényen Tósoki Imre pol-

gármester rövid előadásban ismer-

tette Tihany utóbbi években történt

fejlődését. Mint hangsúlyozta: tíz év-

vel ezelőtt egy leromlott infrastruk-

túrájú, fejlesztési koncepcióval nem

rendelkező település volt Tihany,

ahol évről évre csökkent a turisták

száma. Innen indulva kellett egy egy-

séges arculatú, vonzó településképet

létrehozni. – Mi, akik idén a nem-

zetközi virágosítási versenyen is in-

dultunk és szép eredményt értünk

el, pontosan tudjuk, mennyi energia,

munka és pénz van abban, hogy a

település közterületei rendezett, egy-

séges képet mutassanak.  Ezt csak

közösségi összefogással lehet meg-

valósítani, amelynek révén erősödik

a település identitása is. Örömmel

vettük, hogy ennek a versenynek a

résztvevőit Tihanyban láthatjuk ven-

dégül – mondta Tósoki Imre.

Idén a tavalyinál több, összesen

61 önkormányzat, hét város és 54

község, jelentkezett A tiszta és vi-

rágos Veszprém megyéért ver-

senyre. A zsűri több szempontot is

figyelembe vett a helyszíni értéke-

léskor: virágosítás, köztéri bútorza-

tok kialakítása, gyomtalanítás, par-

kosítás, fásítás, vízelvezető árkok

állapota, a közterületek rendezett-

sége és tisztasága.

Két minőségi kategóriát állítot-

tak fel, kiváló minősítést kaptak

azok a települések, amelyek az el-

érhető pontok 85 százalékát meg-

kapták, (32 település) eredményes

minősítést kaptak, amelyek a pont-

számok hatvan százalékát érték el.

Tihany kiváló minősítést kapott a

versenyben illetve különdíjban ré-

szesült Magyarpolány, Szentbék-

kálla, Városlőd és Vászoly társasá-

gában. Különdíjat csak azok a tele-

pülések kaptak, amelyek a zsűri ér-

tékelése szerint a versenyen maxi-

mális pontszámot értek el.

A díjakat Polgárdy Imre a Veszp-

rém Megyei Önkormányzat köz-

gyűlésének elnöke adta át a tele-

pülések jelenlévő képviselőinek.

mt

Tihany kiváló minősítést ért el és
különdíjat kapott A tiszta és vi-
rágos Veszprém megye területsz-
építési versenyen. A megmérette-
tésre a tavalyinál több, összesen
61 önkormányzat jelentkezett.
Az ünnepélyes díjkiosztót a mű-
velődési házban tartották.

Különdíj a megyei versenyen

A képen a különdíjas települések képviselői, Polgárdy Imre és Áldozó Tamás
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Megáldották a Bencés Apátság új telepí-
tésű gyógynövénykertjét. A Belső-tónál
lévő terület hét hektáron terül el. Köszöntő
beszédet mondott Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium parlamenti államtitkára,
a térség országgyűlési képviselője, és Tósoki

Imre polgármester, majd Korzenszky

Richárd perjel áldotta meg a gyógynövény-
kertet.

Az ünnepélyes keretek között megtartott

rendezvényen a meghívott vendégek, érdeklők

is elültethettek néhány tő levendulát.  A tervek

szerint a szerzetesek még novemberben – ön-

kéntesek segítségével – be is fejezik a telepítést. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának

támogatásával jöhet létre a hét hektáros apát-

sági területen a tízezer tőből álló gyógy- és

fűszernövény kert, benne 22 fajtával, illetve a

negyvenezer tövet számláló levendula ültet-

vény. A növényekből a szerzetesek elsősorban

teát, olajat és likőrt készítenek majd, amelyeket

az apátság boltjaiban a látogatók meg is vásá-

rolhatnak.

Hosszú távon az apátság szerzetesközössége,

az 1055-ös Tihanyi alapítólevélben fellelhető

növénytermesztési kultúra értékeit tervezi be-

mutatni a területen egy majorsági épületben.

A tervek szerint az épület helyet biztosítana

közösségi találkozóknak, kisebb manufaktúr-

áknak, valamint egy teázónak, ahol a látogatók

a gyógynövényes teákat, a szörpöket és az apát-

ság egyéb termékeit is megkóstolhatják.

SOMOGYI JUDIT

Áldott levendula 

A mélytengeri élőlényeket ábrá-

zoló felvételekről a görög mitológia

alakjaira asszociált Veszeli Lajos fes-

tőművész. 

– Tóth Zoltán búvárkodik, szeret

lemerülni a mélybe, mondhatnám

alászállni, és megpillantani egy vilá-

got, ami számunkra tele van titkok-

kal. Vajon mi rejlik a mélyben?-  ez

a kérdés mindannyiunkat foglalkoz-

tat, ezt a rejtett világot tárják elénk a

fotók – vélekedett Veszeli Lajos.

A nyomdavezetőként dolgozó

Tóth Zoltán hobbiként kezdett el

foglalkozni a fényképezéssel, filme-

zéssel, ami aztán a szenvedélyévé

vált. A tengerek mélyén vagy éppen

egy drón segítségével madártávlat-

ból szemléli és örökíti meg a vilá-

got. A kiállításon ennek megfele-

lően a tengeri fotók mellett szerepel

néhány tihanyi légifelvétel is.

A zsúfolásig telt tetőtéri galériá-

ban a közönség megnézte Tóth

Zoltán drónnal készült filmjét is,

amely az Apátságot mutatta be ér-

zékletesen. 

A tárlat november végéig láto-

gatható.

mt

Képek Szudán, Egyiptom és
Malajzia tengereinek mélyéről.
Nem mindennapi felvételek,
egy másik vízalatti világ a Ba-
laton partján. Tóth Zoltán a ten-
ger alatti élővilágot bemutató
fotókiállítása nyílt meg a műve-
lődési ház galériájában. 

Alámerülés fényképekkel

Az Illyés-napot tanításnélküli

munkanapon közösen ünnepelték a

diákok és a nevelők. A programon a

tanári kar tagjai felelevenítették Illyés

Gyula gyerekkorát, életútját, tihanyi

kötődéséről meséltek. Egy filmbeját-

szásban az író maga mesélt iskolai ta-

nulmányairól, hogy milyen volt tanyai

iskolából városban tanulni tovább. 

A tanulók versekkel, kisebb, dra-

matizált előadásokkal emlékeztek

meg az íróról. A műsorblokkokat

feladatlapok kitöltésével szakították

meg. Korosztályokként különböző

kérdéseket kaptak a gyerekek, ame-

lyekre az előző részben elhangzott

információk alapján tudtak vála-

szolni. A diákok élénken figyelték

az előadást és lelkesen oldották meg

a feladványokat. Ezután a Magyar

népmesék rajzfilmsorozatból néztek

meg néhány Illyés Gyula meséiből. 

Az iskolai névadással egy idő-

ben – húsz éve – indult a zene -

oktatás is az intézményben. Az is-

kola zeneiskolásai tanáraikkal, egy

rövid koncerttel emlékeztek meg

erről. A hangverseny záróakkord-

jaként a Tihanyi Bencés Gyermek-

kórus a Muzsika hangja című mu-

sicalből adott elő egy részletet. Azt

mondják, az éneklés felüdít, meg-

szépít, fellelkesít, megmozgat, össz-

hangba hoz. A nézők is érezték en-

nek hatását, tetszésüket hatalmas

tapssal nyilvánították ki. 

A program befejezéseként Illyés

Mária mesélt édesapjáról, a tihanyi

nyarakról, válaszolt a gyerekek kér-

déseire. A találkozóról a következő

lapszámunkban bővebb beszámolót

olvashatnak.

SOMOGYI JUDIT

Húsz évvel ezelőtt vette fel Illyés
Gyula nevét a Tihanyi Bencés Is-
kola. Erről emlékeztek meg ün-
nepélyes keretek között novem-
ber közepén a tanintézményben.
A rendezvényen vendégül látták
Illyés Gyula lányát, Illyés Máriát,
és férjét, Kodolányi Gyulát. 

Jubileumi Illyés-nap az iskolában

FOTÓK: KOVÁCS TIBOR ISTVÁN
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Sikeres szezon: több turista, népszerű programok

Mint Petróczi Orsolya elmondta, a

Balaton régió turizmusa idén erősebb

marketingkampányt kapott a Ma-

gyar Turisztikai Ügynökség révén,

így ennek is köszönhetően szép szá-

mokat produkált a térség. A 2017-

es év eddigi adatait ismerve elmond-

ható, hogy tavalyhoz hasonlóan jó

hónapokat tudhatunk magunk mö-

gött. Az év eleje döcögve indult, de

áprilistól június végéig erős növeke-

dés volt tapasztalható Tihanyban. 

Az első kilenc hónapban a 2016-os

év ugyanezen időszakához képest tíz

százalékkal növekedett a vendégéjsza-

kák száma, és ezzel együtt a befolyt

idegenforgalmi adó összege is. A ki-

ránduló turisták száma is egyértelmű

növekedést mutat, ezt igazolják a kü-

lönböző kiállítóhelyek statisztikái is.

A külföldi látogatók közül, a né-

met, a szlovák, illetve a lengyel turis-

ták, valamint a távol-keleti országok-

ból érkezők körében a legnépszerűbb

a település, de továbbra is élénk a

magyar vendégek érdeklődése is.

Az üdülési szokások átalakulóban

vannak: a 3–4 napos időtartam a leg-

gyakoribb, amibe szívesen illesztik a

hétvégét, melyet elsősorban progra-

mok alapján választanak ki.

A helyi TDM szervezet ügyve-

zetője kiemelte: Tihany tavasszal

két turisztikai kiállításon is jelen

volt. Márciusban a budapesti Utazás

kiállításon harmincötezer látogató

ismerkedhetett meg a település kí-

nálatával, később Székesfehérváron

jelent meg a település. A kiállításo-

kon kiderült, Tihannyal kapcsolat-

ban elég széles körben mozog a tu-

risták érdeklődése; a rendezvények

közül pedig egyértelműen a Leven-

dula Fesztivál a favorit. 

2017-ben is nagy népszerűség-

nek örvendtek a kiadványok – ér-

tékelt Petróczi Orsolya, aki hozzá-

tette, a Tihanyi Legenda Köz-

hasznú Nonprofit Kft. működteté-

sébe változatlanul két egység tar-

tozik. A Tourinform irodában a

munkát egy kulturális közfoglal-

koztatott segíti, a nyári főszezonban

két hónapon keresztül középiskolás

diákok ismerkedtek az iroda tevé-

kenységével. Az év első kilenc hó-

napjában a tavalyi ugyanezen idő-

szak közel 110 százalékát produ-

kálta bevételben az iroda. Ezzel

szemben a turisták érdeklődési

kedve tíz százalékkal csökkent.

A Tihanyi Tájházak működését

kiemelkedően sikeresnek értékelte

az ügyvezető. A Művelődési Házzal

együttműködve a település minden

nagyobb rendezvényéhez csatlakoz-

tak helyszínként (Húsvét, Pünkösdi

Pálinka Piknik, Levendula Feszti-

vál, Visszhang Fesztivál, Szüreti

Napok). Igyekeztek minden orszá-

gos megjelenést kihasználni, így ná-

luk is volt tavasszal Tájházak Napja,

illetve októberben kapcsolódtak a

Múzeumok Őszi Fesztiváljához. 

Az év első kilenc hónapjában tí-

zezren voltak kíváncsiak a skan-

zenre, ezzel a tavalyi látogatószámot

megduplázták. Termékértékesítés-

ből befolyt bevételük a tavalyi év

150 százalékánál jár, míg belépőkből

harminc százalékos növekedést pro-

dukáltak, így összességében a skan-

zen idei évi bevétele tavalyhoz ké-

pest közel negyven százalékkal nőtt. 

RÓZSA ÉVA

A képviselő-testület előtt számolt
be az idegenforgalmi szezon
alakulásáról Petróczi Orsolya,
a Tihanyi Legenda Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője. Mint
az értékelésből kiderült, idén
a legtöbb területen növekedés
volt tapasztalható.

Lassan már hagyomány, hogy a

Garda Fesztivál szoboravatással

kezdődik, idén sem volt ez más-

ként. Beretvás Csanád fafaragó mű-

vész által készített, a gazdát, kezé-

ben a hébérrel ábrázoló alkotást ál-

lították fel a közterületen. 

– Egyre több család foglalkozik

Tihanyban újra a szőlőműveléssel,

egyre több és egyre jobb borok is

készülnek. Itt, a falu majdnem szé-

lén, a szüreti felvonulás útján úgy

gondolom méltó helyet találtunk

az újabb szobornak, amely a nemes,

hétszáz éves hagyományainkra em-

lékeztet, de egyúttal a jövőt is áb-

rázolja. A szőlő, a gyümölcs, a bor

egyaránt megvidámítja az életet,

ezért abban bízunk, hogy az elkö-

vetkező párszáz évben is fontos sze-

repet tölt majd be Tihanyban a sző-

lőművelés illetve a borászkodás –

mondta Varró János alpolgármester,

egyben a Vinitores Tychonienses

Borrend kincstárnoka a Major utca

és a Kiserdőtelepi utca sarkán állí-

tott szobor avatásán. 

Az alpolgármester egyben meg-

ígérte, idővel a szobor mellé pado-

kat is kihelyeznek majd.

Két évvel ezelőtt hagyományte-

remtő szándékkal állították fel a

szüreti felvonulás útvonalán az első

szobrot, a puttonyos szüretelő férfit

ábrázoló faalkotást. Tavaly a szőlő-

műves nőt megformáló szobrot

avatták fel, most pedig a borrend

ígéretéhez híven folytatta a kezde-

ményezést. 

Az ünnepség természetesen finom

tihanyi borok kóstolásával zárult.  

mt

Idén is újabb szobor avatásával
állított emléket a település iden-
titását nagyban meghatározó
szőlőművelés és borkészítés előtt
a Vinitores Tychonieses borrend.
A szüreti felvonulás útvonalán,
a Major utcában elhelyezett szo-
bor ezúttal a saját borát kínáló
boros gazdát ábrázolja. 

Szoboravatás borral
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Az idei Gardáliára megérkezve

láttam, ahogy a köd szép lassan

megadta magát a szikrázó napsü-

tésnek, láthatóvá vált az apátságot

tartó hegy, de az épület valószerűt-

len lebegése kitartott. Szabó Magda

jutott eszembe, akit a szülei kis-

gyermekként hoztak a Balatonhoz

Debrecenből. A csaknem száz évvel

ezelőtti élmény így rögzült benne:

„Kötényem zsebe telis-tele boldogító

kecskekörömmel, most kaptam a név-

napomra, de elfelejtem, pedig hogy

örültem neki eddig, mert íme, szemben

állok valamivel, ami valószínűtlenebb

mindennél, amit kurta addigi élet-

emben láttam. Ott messze, a másik

parton van valami, valami épület,

csakhogy nem a földön áll, az égen le-

beg, alatta vastag fellegek, a fellegek

alatt a tó. Talapzata nincs, semmi se

tartja, olyan, mint egy ponthoz rög-

zített madár. – Tihany – mondta

apám. –    Tihany, az apátsági temp-

lom, azt látod ott a hegyen.” 

A gardahalászat hagyományait

őrző novemberi Gardafesztivál

minden évben egyre több látogatót

vonz a félszigetre. Már maga a tény,

hogy egy hal tiszteletére fesztivált

rendeznek, mutatja, milyen jelen-

tőséggel bír az itt élők számára. Ez-

úttal is látványhalászattal kezdődött

a rendezvény, majd a zsákmányt

ünnepélyes fogadtatásban részesí-

tették a parton, hogy aztán az apát-

ságban a tihanyi perjel megáldja

a halat az újborral együtt. 

Korzenszky Richárd perjel első-

ként Izajást idézte: „Akkor majd

együtt lakik a farkas a báránnyal, és

a párduc együtt tanyázik a gödölyével.

Együtt legelészik majd a borjú s az

oroszlán, egy kisgyerek is elterelgetheti

őket. Barátságban él a tehén a med-

vével, a kicsinyeik is együtt pihennek;

és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak

az ökör. A csecsemő nyugodtan ját-

szadozhat a viperafészeknél, s az ás-

piskígyó üregébe is bedughatja a kezét

az anyatejtől elválasztott kisgyerek.

Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak

az én szent hegyemen. Mert a föld

úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint

ahogy betöltik a vizek a tengert.”

Az idézet kapcsán Korzenszky

Richárd összefogást hirdetett:

– A cél elérése érdekében külön-

böző emberek szállnak hajóra, akik

másként látják a világot, de egya-

ránt teljes, igazi, emberi életet sze-

retnének élni. Nem ugyanúgy gon-

dolkodnak, de nem dobhatják vízbe

a másként gondolkodókat, ha célba

akarnak jutni, figyelniük kell egy-

másra és a kormányosra. Ahhoz,

hogy a jövőbeni céljainkat elérjük,

most kell minden tőlünk telhetőt

megtenni. Felelősek vagyunk az

életünkért – mondta a perjel.

A borrendek menete az apátság-

tól a Visszhang dobra vonult, ahol tüzet gyújtottak. A szokott rend

szerint a szőlővenyigékre húzták a

beirdalt halakat. A verőfényes nap-

sütésben hömpölygő fesztiválozók

között kérdeztük a díszvendég vá-

ros, Szerencs polgármesterét. Koncz

Ferenc elmondta: a fehér húsú gar-

dához mindenképp fehér, száraz to-

kaj-hegyaljai furmintot ajánl. 

– A kedvező időjárásnak köszön-

hetően jó az idei évjáratunk, a sző-

lőt nagyon magas cukorfokkal tud-

tuk szüretelni. Kóstolgatjuk a ba-

latoni borokat is, amik nagyon fi-

nomak, de én – kicsit hazabeszélve

– egy ropogós, porzósan száraz fur-

mintot tudok elképzelni a garda

mellé.

A rendezvénysátorban a Pro Ti-

hany-díjas Tihanyi Asszonykórus

fogadta a vendégeket. Harminchat

borrend képviselői vonultak fel szé-

pen megmunkált díszruháikban és

színes zászlóikkal. A borrendi ava-

tás során tagjaik közé fogadták

Dr. Tóth Józsefet, a Tihany Fejlesz-

November első hétvégéjén ti-
zenhatodik alkalommal rendez-
tek Tihanyban Gardáliát. Nosz-
talgia sétahajó indult a tihanyi
kúthoz, vagyis a garda vermelő
helyéhez, majd a zsákmánnyal
menet vonult az Apátságba.
A zsúfolásig megtelt templom-
ban Korzenszky Richárd áldotta
meg a halat és az újbort. 

Verőfényes Gardália
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téséért Alapítvány elnökét és

Ifj. Aradi Istvánt. 

A parkolók és utcák gyorsan

megteltek, sokan élvezték a felhő

nélküli, szikrázó napsütést. Ilyen

nyüzsgő lehetett annak idején a si-

keres gardahalászat pillanata, amit

Hermann Ottó írt le részletesen a

Magyar halászat című könyvében.

„Ilyenkor csak a lábáról leesett beteg,

agg vagy nyomorék marad veszteg,

a többi népség minden kigondolható

edényt fölkapva, leszalad a partra,

mert az ősi szokás úgy tartja, hogy

a halhelyen még a vizen összeakadt

komák is megbékülnek s az egész ha-

lászság igaz magyar bőkezűséget gya-

korol a „jut is, marad is” elve szerint.

Megtöltik a gazda tarisznyáját,

a gazdasszony kötényét, köcsögét;

minden gyerek ihanyra fűzhet egy pár

gardát; jut a Szántódra átkelő utas-

nak, a cserkésző czigánynak s ha va-

lami kuvasz tévedt oda, vetnek még

annak is s csak ekkor osztozkodik a

szerencsés bokor, természetesen ős Ti-

hany régi mértéke szerint, mely nem

font, se kilo, se mázsa, hanem az egy

rőf vászonból készült halász tarisz-

nya.”

A nyári melegben az akkori köz-

lekedési és útviszonyok miatt nem

tudták a gyorsan romló halat mesz-

szire szállítani, így amit kifogtak el

is fogyasztották, vagy a környéken

eladták. A tartalékot jégvermekben

tárolták, a fáradságos munkával té-

len a Balatonból kivágott jégen. 

A Gardália vasárnap halászlé- és

halételfőző versennyel, valamint

gyermekprogramokkal folytatódott.

Délután Szerencs város látványos

kulturális műsorral mutatkozott be,

őket Nagy Feró és Rakonczai Imre

követte a színpadon. 

móroczanikó

A garda (Pelecus cultratus):
A pontyfélék családjához tartozó, nemének egyetlen faja. Egyéb elnevezései: sugár kardos, balatoni hering, kardkeszeg, karda, szabóhal vagy

vezérgarda. Álló és lassú folyású vizek lakója, de szívesen tanyázik félsós vízben is. Közép-Európától a Kaszpi-tengerig megtalálható, az Aral-tóban
is van állománya. A Balatonból régebben akár 50-300 tonnát is kifogtak évente. Rajhal, napközben a fenék közelében tartózkodik, éjszaka a felszínre
emelkedik. Legfeljebb 9 évig él. A Balaton egyik legrégebbi halfaja, a jégkorszak után jelent meg hazánk területén. Az eredetileg a tengerben élő hal
még a sósvízből vándorolt az édesvizek felé, a Sión át kerülhetett a Balatonba. 

FOTÓK: MARTINOVICS TIBOR
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Az öt órára meghirdetett prog-

ramra már fél öttől elkezdtek gyü-

lekezni az izgatott nagycsoporto-

sok. Gfellnerné Kasza Zsuzsanna

osztálytanító, Kicsákné Tímár

Adrienn és Radó Krisztina tanárnők

várták őket az iskola aulájában.

Mindannyian kaptak egy-egy név-

kártyát, amit büszkén viseltek

a program végéig. Szép számmal

érkeztek Tihanyból és a környező

településekről is, összesen tizenki-

lenc kisgyermek jött el szüleivel és

testvéreivel együtt.

Az igazgató rövid köszöntője

után Radó Krisztina dalosjátéka

következett. Az ovisok többsége

lelkesen vetette bele magát az éne-

kes táncos körjátékba, de a félén-

kebbek is hamar feloldódtak. Ez-

után a tornaterembe vonult a kis

csapat, ahol Gfellnerné Kasza

Zsuzsanna – leendő elsős osztály-

főnök – vezetésével váltóversenye-

ken és fogócska játékokon vehették

részt a gyerekek. Kicsákné Tímár

Adrienn, aki hittant fog tanítani az

elsősöknek, mutatta meg a nagy-

csoportosoknak, a leendő osztály-

termüket. Itt Szent Márton életével

ismerkedhettek meg, és el is játsz-

hatták a pannóniai származású püs-

pök életének fontosabb eseményeit.

A program zárásaként befőttes üve-

gekből és teamécsesekből kis lám-

pásokat készítettek a püspök em-

lékére. 

A foglakozás végén jutott egy kis

alma mindazoknak, akik megéhez-

tek a nagy izgalmak közepette.

Amíg a kicsinyek falatoztak, a szü-

lők személyes beszélgetés közben

tehették fel kérdéseiket a pedagó-

gusoknak.

A népszerű foglalkozásnak lesz

folytatása: jövő márciusban újra

várják az érdeklődő szülőket és gye-

rekeket, hasonló, de mégis más

programmal.

RADÓ LÁSZLÓ

Az előző tanévekhez hasonlóan
idén novemberben is szervezett
a Tihanyi Bencés Iskola a nagy-
csoportos óvodások számára,
ovi-suli foglalkozást. A játékos
foglalkozás célja, hogy az óvo-
dások és szüleik közelebbről is-
merkedhessenek meg az iskolá-
val és a leendő tanító nénikkel.

Óvodások az iskolában Etűdök – Kortárs
képzőművészeti válogatás

A művészet mindig is többet jelentett egyszerű dekorációs
elemnél.

Az alkotások nem csak a tér részei, hanem a néző életét is meghatá-

rozó állomások. A mű vek a szépérzeten és komforton túl olyan

értéket képviselnek, amely ideális esetben újra és újra más arcát mu-

tatva jelenik meg a nézőnek. Ez a találkozás pedig akár egy életre is

szólhat.

Egy gyűjtemény felépítésének legnehezebb pillanata: az első ta-

lálkozás, az első kép, az első lépés, amely meghatározza az összes rá-

következőt. Milyen szem pontokat kell figyelembe venni, milyen

céllal gyűjtünk és mi a viszonyunk a műtárgyakhoz? Korszakos gyűj-

tés kell vezéreljen bennünket, vagy egy adott életmű, esetleg egy

műfaj? Vagy maradjunk meg a személyes ízlés talaján, és egy hori-

zontális gyűjtés mentén válogassunk– egyáltalán, mi az, ami tetszik? 

Számtalan válasz adható ezekre a kérdésekre, melyben a kortárs

magyar képzőművészet sokszínűsége nagy segítségünkre lehet.

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány válogatásában bemutatott

és megvételre kínált alkotások a képzőművészet különböző részle-

teibe vezetik be a nézőt, egyfajta útmutatóként szolgálva a művé-

szetek iránt elkötelezettek számára. Az alkotásokon keresztül be-

pillantást nyerhetünk egy gazdag hagyományba, amely kontextust

ad a műveknek és új értelmezési lehetőségeket mutat fel.

A műtárgyakkal való személyes találkozás, az alkotásokkal egy tér-

ben való lét pedig megteremti azt az intim kapcsolatot mű és

nézője között, amely már a személyes ízlést szólítja meg.

Etűdök címmel kortárs képzőművészeti alkotásokból válogató

kiállítás nyílt a Kogart Galériában.

t-v
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Számos történet maradt fenn az

elmúlt évszázadokból, amelyekben

bajba jutott balatoni halászok sze-

rencsétlenségéről, vagy éppen sze-

rencsés meneküléséről tudunk.

Néhányukról különböző rendez-

vényeken ma is megemlékeznek,

egy részükről azonban csak a ko-

rabeli sajtó útján szerezhetünk tu-

domást. 

Komolyabb szerencsétlenségek

azonban többnyire télen fordultak

elő. A befagyott Balaton vastag jege

elbírta a nehéz nagyhálóval meg-

rakott szánkót és a kezeléséhez

szükséges embereket. Ilyenkor 60-

70 ember is részt vett a halászatban,

mert a kis és nagy lékek vágásához,

a jég alatti hálóhúzáshoz sok dolgos

kéz kellett. Bár a gyakran 30–40

centiméteres jég elég vastag volt a

szánkók és emberek súlyához, de

legtöbbször nem is a jég vastagsá-

gával volt baj. A gyakori téli viha-

rok, a ködös, havas idő próbára tette

még a legtapasztaltabb halászmes-

tereket is. De halászni kellett, mert

telente a Balaton mellett nemigen

volt más megélhetési forrás. 

A halászokat gyakran elkísérték

a hozzátartozók, asszonyok, gyere-

kek, akik a partról figyelték a jégen

folyó munkát, s várták a zsákmányt.

Így volt ez 1859. január 4-én is,

amikor 60 tihanyi halász nem

messze a parttól kivetette a hálóját,

s megkezdte a jég alatti halászatot.

A történetet megíró Budapesti

Hírlap szerint ekkor azonban ha-

talmas nyugati szél támadt, s azt a

jégtáblát, amelyen a halászok vol-

tak, eltaszította a parttól és befelé

sodorta. A parton lévő asszonyok

és gyermekek jajveszékelni kezdtek,

látva, hogy milyen nagy a baj.

A ha lászok csak a parton lévők ki-

áltozásából sejtették, hogy valami

történt, de sem csónak, sem evező

nem állt rendelkezésükre, hogy

közbeavatkozzanak. 

A parton lévők azonban gyorsan

cselekedtek. Gyorsan kiszabadítot-

tak egy befagyott rozzant csónakot

és a tihanyi bíró irányításával az

egyre távolodó jégtábla után evez-

tek. Jó fertály órai gyors evezés után

érték el a halászokat. Szerencséjük

volt, hogy a szél és a hullámok a

jégtáblát nem törték össze. Mivel a

csónakban egyszerre csak 20 ember

fért el, ezért több fordulóval lehetett

az embereket kimenteni. Szeren-

csére a csónakot irányító tihanyi

bíró erélyesen fenntartotta a rendet,

ezért a mentés szakszerűen történt.

Először a gyermekes családapákat

vették a csónakba, s vitték őket

partra. Utána még kétszer fordul-

tak, mire mindenki biztonságba ju-

tott. Szerencsére senki sem veszett

oda. „Dicsőség Istennek!”- így zá-

rult az esetről beszámoló cikk.

HÉJJAS PÁL

Tihanyi halászok szerencsés menekülése

Elhunyt Farkas Gézáné, Mária néni

Farkas Gézáné, Molnár Mária 1925. március 10-én született Sitkén.

1946-ban szerzett tanítói képesítést a kőszegi képzőben, 1951-ben bi-

ológia-földrajz általános iskolai tanári diplomát kapott Budapesten.

Tihanyban 1959-től 1962-ig igazgatóhelyettesként, 1962–1967 között

nyugdíjba vonulásáig az intézmény igazgatójaként, majd 1980-ig nap-

közis nevelőként lelkiismeretes, törődő munkát végzett. Magas szintű

oktató-nevelő munkát követelt az iskola pedagógusaitól, melyre példát

tőle magától kaphattak munkatársai. Határozott, szókimondó, de igaz-

ságos vezetőként emlékeznek rá kollégái, tanítványai. Közvetlen, jó

kapcsolatot ápolt a gyerekek szüleivel, a település lakóival. Esti iskolát

szervezett azoknak a felnőtteknek, akik a maguk idejében csak az akkor

kötelező 6 osztályt végezték el, így megszerezhették a 7. és a 8. osztá-

lyos bizonyítványt. Sokan lehettek hálásak neki ezért, hiszen így lehe-

tőségük nyílt szakképzettséget vagy jogosítványt szerezni.

A tihanyi iskola ügyéért fáradhatatlanul és töretlen lelkesedéssel

dolgozott. Képes volt arra, hogy a falu vezetőit meggyőzze, és az is-

kola fejlesztése mellé állítsa.  Szívügye volt a napközi otthon, a dél-

utáni foglalkozás bevezetése az iskolában. Ennek megvalósításához

az ő szervezőkészségére, céltudatosságára volt szükség, hiszen külön

konyhát, étkezőhelyiséget is ki kellett ehhez alakítani.  Az első ebé-

det 1964. szeptember 1-jén fogyaszthatták el a tihanyi iskolások.

Munkássága példaértékű az utódok számára. A szülők, gyerekek,

kollégái tisztelete és szeretete övezte munkás éveiben és vette körül

haláláig.

Utolsó útjára 2017. november 6-án kísérték el családtagjai, barátai,

régi kollégái, volt tanítványai, ismerősei a tihanyi temetőben.
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DECEMBERI programok 
December 1. péntek, 17.00 

Kézműves karácsonyfadíszek kiállítása a Művelődési Ház tetőterében 

December 2. szombat, 10.00
Karácsonyi készülődés kicsiknek és nagyoknak

a Művelődési Ház tető terében

December 3. vasárnap, 17.00 
Advent első gyertyájának meggyújtása a Mádl Ferenc téren

December 9. szombat, 15.00
Egy délután a Mikulással: Tündérkoncert, ajándékok, fotóparaván

a Művelődési Ház színháztermében

December 9. szombat, 16.00 
Tihanyi forraltbor főző verseny a Mádl Ferenc téren

December 9.  szombat, 10.00–15.00
Ünnepváró játszóház a Levendula Házban

December 10. vasárnap, 17.00
Advent második gyertyájának meggyújtása a Mádl Ferenc téren

December 13. szerda, 17.00
Olvasólámpa beszélgetések (Könyvtár)

December 15. péntek, 18.00 
A Pál utcai fiók, avagy az Ezüst-tó kilincse –

DOLÁK-SALY RÓBERT abszurd estje (Könyvtár)

December 15. péntek, 17.00
Tetőtéri esték: Korzenszky Richárd OSB (Apátság)

December 17. vasárnap, 18.00
Advent harmadik gyertyájának meggyújtása a Mádl Ferenc téren

December 17. vasárnap, 16.00
Adventi áhitat – közreműködik a Tihanyi Apátsági Templom

Kórusa és a Tihanyi Bencés Gyermek Kórus,
vezényel: Varró Krisztina és Radó Krisztina (Apátság)

December 26. kedd, 16.00
Soós Gábor karácsonyi hangversenye (Apátság)

December 31. vasárnap, 10.00–15.00
Évbúcsúztató szöszmötölés a Levendula Házban

Január 1. hétfő, 16.00 
Mali Katalin és Navratil Andrea újévi hangversenye

az Apátságban
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EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK

A HELYE
Hirdessen a TIHANYI

VISSZHANGBAN!
Most kedvezményesen

jelentetheti meg
az újságban vállalkozása,

étterme, szálláshelye vagy egyéb
szolgáltatása hirdetését.

Több hónapos megjelenés esetén
EXTRA KEDVEZMÉNY.

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!

Érdeklődés a media@tihany.hu
e-mail címen.
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