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• Újra nyitva a gyógyszertár
(3. oldal)

• Milliók a strandokra 
(3. oldal)

• Újborok versenye
(4. oldal)

• Folytatódnak az útfelújítások
(5. oldal)

• Bencés bál az iskolában
(8. oldal) 

• Egry József kiállítás Tihanyban 
(9. oldal)
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Alapítványunk részére a lelkes tá-

mogatók biztosítják azon pénzügyi

forrásokat, amelyből megvalósítjuk

célkitűzéseinket, és támogatásokat

nyújtunk a közös célok megvalósí-

tásához. Ezekről az alábbiakban

adunk rövid összefoglalót:

– az önkormányzattal közösen

egy környezetvédelmi pályázat ke-

retében hulladékgyűjtő- és tömö-

rítő konténereket, kertészeti kisgé-

pet vásároltak, ezzel mérséklődtek

a szemétszállítási költségei; tisztább

és zöldebb lett Tihany.

– Az alapítvány támogatta a csa-

padékvíz-elvezető árkok rekonst-

rukcióját.

– Közreműködtünk a Tihanyi

Legenda Projekt kidolgozásában,

amelynek keretében létrejött Ti-

hany új főtere, megújult a Pisky-

sétány, a Csokonai-liget, a Vissz-

hang-domb, és új turisztikai szol-

gáltatások telepedtek le a helyreál-

lított területeken. 

– Nagylelkű adományok révén

elkészült az Apátság díszkivilágítása

is (EON), elkészült a bicikliút, meg-

újult a Kálvária.

– Jelentős összegekkel támogat-

tuk a Tihanyi Szabadtéri Játékokat

és az Artplacc kortárs művészeti

fesztivált.

– Hozzájárultunk a Pintér Pálné,

Lidi néni meséit tartalmazó könyv

megjelenéséhez.

– Támogattuk a Garda-szobor fel-

állítását.

– Évről-évre támogatást nyúj-

tunk a Balatonfüredi Rendőrkapi-

tányságnak a tihanyi körzeti meg-

bízotti működési költségeihez.

– Az alapítvány hozzájárult a helyi

óvoda 60 éves fennállásának alkal-

mából született könyv kiadásához.

– Az alapítvány adja ki a Tihany

Visszhang c. újságot, amely nemcsak

a helyi tájékoztatás egyetlen írásos

formája, hanem közvélemény-for-

máló eszköz is. 

Az alapítvány 2010-ben nyerte el

a közhasznúsági fokozatot. 2014-ben

a NAV vizsgálta a 2011–2012. évi

1%-os személyi jövedelemadó fel-

ajánlások felhasználását, és megál-

lapította, hogy az összegeket a köz-

célú tevékenység érdekében, meg-

felelően használtuk fel. 

A Tihany Fejlesztéséért Alapít-

ványnál személyi ráfordítás az ala-

pítás időpontja óta egyetlen évben

sem merült fel. A tisztségviselők –

a Felügyelő Bizottság és a Kurató-

rium tagjai – valamint a Tihany

Fejlesztéséért Alapítvány segítőinek

munkája önkéntes. 

A helyi civil társadalom formá-

lásában eddig is jelentős feladatokat

vállaltunk, és ezt tervezzük a jövő-

ben is. Az alapítványnak jelentős

része volt abban, hogy Tihany

2014-ben megkapta az Európai Fa-

lufejlesztési és a Vidékfejlesztési díjat,

közterület-kategóriában pedig első he-

lyezést ért el a Magyar Ingatlanfej-

lesztési Nívódíj pályázaton. 

A fentiek alapján kérem, hogy tá-

mogatásával, adományával a jövő ben

is – saját maga vagy cége, vállalkozása

nevében – járuljon hozzá közös cél-

jaink megvalósításához, az eddig el-

ért eredmények megszilárdításához!

Ha személyi jövedelemadójának 1%-

át még nem ajánlotta fel más szer-

vezetnek, úgy engedje át nekünk!

A Tihany Fejlesztéséért Alapítvány
adószáma: 19382144-1-19, ill. tá-
mogatását az MKB 10300002-
10343998-49020019 szám laszámra
utalhatja át. 

TISZTELETTEL:

DR. TÓTH JÓZSEF

A KURATÓRIUM ELNÖKE

TÓSOKI IMRE

POLGÁRMESTER

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Kft. értesítése alapján idén
március 20-án, a reggeli  óráktól kezdődően szállítják el a lakosság

által közterületre kihelyezett limlomokat.  

A lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből-bontásból szár-

mazó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag stb.), építési törmeléket,

gumiabroncsot, kerti és zöldhulladékot, akkumulátort, gyógyszereket,

festékes illetve olajos flakonokat nem lehet kihelyezni. 

A lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertá-

rakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat a kereskedőnél van lehetőség

leadni. 

A szelektív hulladék és az elektro nikai hulladék elhelyezésére a Falu -

gondnokság – munkanapokon 7.00–14.30 óra között – a továbbiakban

is lehetőséget biztosít. 

A Falugondnokság a lakókörnyezet tisztasága és védelme érde -
kében arra kéri a település lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a lom-
talanításra szánt tárgyakat a 2017. március 17–19-i hétvégén helyez-
zék  ki az önkormányzat által kijelölt közterületekre. 

Tavaszi lomtalanítás

A Tihany Fejlesztéséért Alapít-
vány immár hét éve működik.
Eredményeinknek köszönhe-
tően 2014-ben ismét megkapta
a közhasznú státuszt. Az alapít-
vány célja Tihany kulturális,
gazdasági fejlődésének elősegí-
tése, a helyi hagyományok meg-
őrzése, illetve ezeknek a célok-
nak megfelelő projektek támo-
gatása; összhangban az önkor-
mányzat fej lesztési elképzelé-
seivel.

Hét éve működik az alapítvány
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A turisztikai ügynökséggel már

megtörtént a szakmai egyeztetés,

így strandonként negyven millió

forintos fejlesztést valósíthat meg

az önkormányzat.

– Kikötés volt, hogy a támogatást

kizárólag nem építési engedélyhez

kötött beruházásokra lehet fordí-

tani, elsősorban olyan fejlesztésekre,

amelyek a strandok szolgáltatásai-

nak minőségét emelik. Mindkét ön-

kormányzati strand esetében van

mire költeni a pénzt. A településnek

fontosak a strandok, hiszen Tihany

imázsához hozzátartoznak illetve

évről-évre jelentős bevételi forrást

jelentenek. A szezonra elkészülnek

a beruházások – válaszolta lapunk

kérdésre Tósoki Imre, polgármester.

A Sajkodi Strandon a tervek sze-

rint kiépítik az öntözőrendszert,

felújítják a hullámtörő gátat, vala-

mint a vízbe vezető lépcsőket, és

kialakítják a pénztár épülethez tar-

tozó beléptető rendszert. 

A Napsugár Strandon megújítják

a gyerekeknek kialakított öblöt, ki-

vágják az elöregedett, veszélyes

fákat, helyettük újakat ültetnek,

rendezik a területet, parkosítanak.

Mindkét strandon új elemekkel bő-

vítik a játszótereket.

A pályázati lehetőség feltételei

szerint a támogatásra a 100 száza-

lékos önkormányzati tulajdonban

levő, fizetős strandok nyújthatnak

be igényt, de a kizárólag szabad

stranddal rendelkező települések is

pályázhatnak. Mintegy 44 balatoni

település 48 fizetős strandja újulhat

meg részben a nyárra. Újszerű meg-

oldás, hogy a turisztikai ügynökség

nemcsak pályáztat, hanem az el-

képzelések megvalósításához szak-

mai támogatást is nyújt, így a konk-

rét fejlesztési terv az MTÜ és az

önkormányzatok közös munkája-

ként áll össze.

mt

Idén mintegy kétmilliárd forin-
tos vissza nem térítendő fejlesz-
tési támogatást ad a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség (MTÜ)
a balatoni települések fizetős
strandjainak fejlesztésére.
Tihanyban a pályázati forrásból
80 millió forintot költenek majd
a Sajkodi illetve a hajóállomás-
nál lévő strandra. 

Milliók a strandokra 

A patikának az Országos Egész-

ségbiztosítási Pénztárral nem volt

érvényes szerződése, ezért vénykö-

teles gyógyszereket az utóbbi hó-

napokban nem forgalmazhatott.

Ráadásul a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló törvény

módosulása miatt a hatóság a pa-

tika működési engedélyét azonnali

hatállyal visszavonta.

– A patika üzemeltetője az ön-

kormányzat felé is jelentős bérleti

díj tartozást halmozott fel, ezért a

hosszas, eredménytelen egyezteté-

sek után a gyógyszertárra vonat-

kozó bérleti szerződést felmondtuk

– tájékoztatta lapunkat Németh

Tünde jegyző. 

Mivel egy közforgalmú gyógy-

szertár működtetésének elindítása

több hónapot vett volna igénybe a

képviselő-testület, a lakosság mie-

lőbbi megfelelő gyógyszerellátása

érdekében, fiókpatika létesítése mel-

lett döntött, amely jóval egyszerűbb

engedélyezési eljárással megoldható.

A törvény alapján erre a telepü-

léshez legközelebb eső közforgalmú

patikát működtető gyógyszerész

vállalkozás kaphat működési enge-

délyt. Ezért az önkormányzat a

bala tonfüredi Tesco-ban található

Marina gyógyszertár működtetőjét

kereste fel, aki jelezte, élni kíván a

fiókpatika létesítési jogával.

A cég a fiókgyógyszertár létesíté-

séhez szükséges engedélyezési

eljárást az Országos Gyógyszerészeti

és Élelmezés-egészségügyi Intézet-

nél sikeresen lefolytatta, így március

1-től a patika újra kinyithatott. 

mt

Újra kinyitott a gyógyszertár

Új üzemeltető költözött a tiha-
nyi gyógyszertárba, így az ideig -
lenesen bezárt patika március-
tól újra működik. A gyógyszer-
tár korábbi működtetője jelen-
tős bérleti tartozást halmozott
fel az önkormányzat felé, ráadá -
sul az Országos Gyógyszeré-
szeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet is visszavonta a műkö-
dési engedélyét.

A Balaton, mint kiemelt turisztikai fejlesztési térség 2020-ig összesen
365 milliárd forint uniós és hazai forrásban részesülhet. A tavaly elfo-
gadott turizmusfejlesztési törvény a térséget a kiemelt utazási desztiná-
ciók közé sorolja. A strandokra szánt idei támogatás a tó fürdőinek kor-
szerűsítését, egyben azok bevételeinek növelését célozza. 

Ismét közlekedik a balatoni komp

Az időjárás fokozatos melegedésével újra elindult a kompközlekedés Tihany és Szántód között. Az évek óta nem tapasztalt jégvastagság miatt
közel két hónapig szünetelt a szolgáltatás. 

Tavaly több mint 1,1 millió utas vette igénybe a kompot, ezzel egy 14 éves rekord dőlt meg, hiszen utoljára 2002-ben szállított a társaság
egymilliónál több utast éves szinten. 

Újdonságként idén a Balatoni Hajózási Zrt. bevezeti a Bahart Kártyákat, melyekkel kiváltja az eddig kizárólag a kompátkelésre felhasználható
törzsutas kártyarendszerét is. Az új kártyák a feltöltésük erejéig fizetési eszközként is funkcionálnak. A társaság jegypénztáraiban, a hajóállomásokon
illetve a RÉV kikötőkben megvásárolható kártyákkal már a hajózási társaság több szolgáltatása is használható, sőt jelentős kedvezményeket biztosít.
A társaság abban a reményben vezeti be az új rendszert, hogy a felhasználhatóság szélesítésével és a kedvezményekkel az eddigieknél is nagyobb
célközönséget tud majd elérni. 

A meghirdetett menetrend szerint reggel 7.30 és este 18.30 között óránként indul a komp Tihanyból.
mt

A nyitvatartási idő kezdetben a háziorvos rendelési idejéhez igazo-
dik, hétfőn, szerdán és pénteken 8.00–12.00 óra, kedden 12.00–16.00
óra, míg csütörtökönként 14.00–18.00 óra között lesz elérhető a gyógy-
szertár.
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Rekordszámú nevezés a farsangi borversenyen

– Ez a szép számú nevezés azt is

mutatja, hogy rangja lett a verseny-

nek – emelte ki Salánki Sándor, a

Vi nitores Tychoneises Borlovagrend

elnök nagymestere, a zsűri elnöke a

díj átadón elmondott köszöntőjében.

Elmondta azt is, hogy a zsűri tagjai

igencsak elégedettek voltak a Ti-

hanyban készített tavalyi borokkal.

– Az elérhető maximális húsz

pontból szinte nem is kapott egy

minta sem 17 pontnál kevesebbet.

Annak ellenére, hogy Tihany a vö-

rösborairól híres, mindössze csak

hat vörösbort neveztek, a többi fe-

hér bor volt, vagy rozé- hangzott

el a köszöntőben. 

Salánki Sándor elmondta, hogy

a tihanyi félszigeten termő szőlőket

szerencsére nem érintette nagymér-

tékben a balatonfüredi szőlő terü-

letekben hatalmas károkat okozó

júliusi vihar. A májusi fagyok okoz-

tak ugyan károkat, de a versenyen

szereplő borok jó minőségéhez

hozzájárult az is, hogy az elmúlt év

időjárása kifejezetten jó volt.

A zsűri tagjai, Koczor Kálmán

Magyarországi Borrendek Orszá-

gos Szövetségének elnöke, Hudák

Zoltán főborász mester, Gyukli

Gyula borász, Szabó István, a Bala-

tonfüred–Szőlős Hegyközség el-

nöke és Salánki Sándor elnök a bo-

rokat a színük, illatuk, tisztaságuk

és az összbenyomás alapján érté-

kelték. A tihanyi boros gazdák a

díjak, oklevelek mellett néhány jó

tanácsot és hasznos ötletet is kaptak

a díjátadón, arra vonatkozóan, ho-

gyan készülhessenek még finomabb

borok a félszigeten. 

Nyolc arany, tíz ezüst és hét

bronz minősítésű oklevelet osztot-

tak ki az ünnepélyes díjátadón. A

Balatonfüred–Szőlős Hegyközség

különdíját Varró János kiserdei riz-

lingje kapta. Harmadik helyezett

Takács Imre Hunor olaszrizlingje

lett, a második díjat Bakos Péter

cserhegyi olaszrizlingje nyerte el,

míg a győztes bornak járó oklevelet

Salánki Tamás cabernet franc bora-

ami egyébként a borrend zászlós-

bora – vehette át. 

RÓZSA ÉVA

Minden eddiginél több, mintegy 25 féle- többségében fehér-bort
kóstolhatott a neves szakemberekből álló zsűri a téltemetés alkal-
mából megrendezett hagyományos újbor versenyen. A nevezés fel-
tétele csak annyi volt, hogy a bor 2016-os évjáratú legyen és Tihany
területén termett szőlőből készüljön.

Tihanyban kis birtokokon dol-
goznak a gazdák, nem nagyipari
körülmények között, ezért nem a
technológiai borok, hanem a ter-
mészetes alapanyagokból, nagy-
részt fahordókban készült nedűk
jellemzőek erre a vidékre, ame-
lyeknek ennek következtében
sajátos az íz világa. Bár Tihany
alapvetően vörös borairól híres,
egyre többen készítenek fehér-
bort, aminek egyik oka, hogy a
helyi gazdák kis területeken ter-
melnek és nem árusítási céllal
foglalkoznak a borral. Márpedig
a vörösbor egészen más techno-
lógiát igényel, más felszerelés kell
hozzá, nem olyan egyszerű az elő-
állítása, mint a fehérboré.

A verseny nyerteseit a sikerük titkáról kérdeztük. Salánki Tamás el-
mondta: nagyon sokféle tényező befolyásolja, hogy egy-egy adott évben
milyen a bor minősége. A 2016-os cabernet franc bora talán azért is lett
jobb minőségű, mint az előző évi, mert kifejezetten későn szüreteltek.

Bakos Péter is kiemelte, nagyon sok tényező alakítja a bor minőségét.
Fontos a termőterület helye, a termőföld minősége – folytatta a borász,
aki hozzátette: a díjazott bora, az olaszrizling esetében az sem mindegy,
hogy a rizlingszőlő rengeteg fajtájából melyiket termeszti. Érdekesség-
ként kiemelte, hogy az egyik, szintén helybeli borosgazdától az ő szőlője
alig 50 méternyire fekszik, a két bor között azonban hatalmas különbség
van, teljesen más íz világot képvisel. Az idei minőséggel kifejezetten
elégedett, a termés mennyisége közepesnek mondható. 

– Utoljára 2008-ban kaptunk tá-

mogatást a belterületi utak, köz-

terek kiépítésére, azóta az önkor-

mányzat saját költségvetéséből

igyekszik évről évre finanszírozni

a szükséges munkálatokat. Ez egy

hosszú távú program, minden év-

ben a beérkező lakossági igények

illetve a közterületek aktuális mű-

szaki állapota szerint végezzük a

felújításokat. Az ősközségi terüle-

teken illetve az üdülő övezetben

fele-fele arányban végezzük a

szükséges felújításokat, mert egya-

ránt fontos a turizmus elvárásainak

kiszolgálása illetve a lakosság

komfortérzetének biztosítása. A

több éve zajló, következetes mun-

kának köszönhetően jelentősen ja-

vult Tihany utcáinak, járdáinak ál-

lapota, természetesen van még fel-

adat bőven – válaszolta lapunk

kérdésére Tósoki Imre, polgármes-

ter.

A tervek szerint ebben az évben

is több beruházás valósul meg.

19 millió forintból újítják meg a

Váralja utcát, ehhez  14,5 millió

forint támogatást kapott az önkor-

mányzat. Az Aranyház utca iskola

előtti szakaszának felújítása

8,5 millióból, a Major utcát a Dó-

zsa György utcával összekötő lép-

csősor térburkolása 3,3 millióból, a

Kocsonya-köz felújítása 8 millióból,

az újságíró üdülőtől a somosi stran-

dig vezető járda felújítása pedig 15

millió ból valósul meg.  Folytatódik

a gödrösi településrészen a Gödrös

utcá ban tavaly megkezdett padka

és folyóka kialakítása is.

Valamennyi beruházás várhatóan

tavasszal, még a szezon kezdete

előtt elkészül, ami nem, azt ősszel

folytatják.  Az Őrtorony kilátó lá-

togatottsága miatt a Tihany köz-

pontjába bevezető út illetve a 71-

es főút kereszteződésében egy új

parkolót alakítanak ki, az 50–60 fé-

rőhelyes, murvás megállóhely vár-

hatóan szintén a tavaszra elkészül. 

Tavaly pályázott az önkormány-

zat a Major utca teljes felújítására,

amely plusz parkolóhelyek, járdák

kialakítását is magában foglalja, de

egyelőre nincs hír a támogatásról.

Amennyiben sikeres lesz a pályázat

ennek az utcának a felújítása is

megvalósulhat.

mt-sk

Idén is folytatódik a település
közterületeinek, utcáinak és jár-
dáinak felújítása. Az önkor-
mányzat saját forrásból évente
30–35 millió forintot költ a fej-
lesztésekre. Amint az időjárás
engedi elkezdődnek a munká-
latok, amelyeket tavasz végére
szeretnének befejezni.

Folytatódnak az útfelújítások

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Bár Tihany adottságai illetve

épített környezete révén jó esélyek-

kel indul a versenyen, mégis a spe-

ciális elvárások és zsűrizési szem-

pontok miatt folyamatosan ké-

szülni kell a megmérettetésre. Há-

romhetente egyeztet az önkor-

mányzat a felkészülésben segítő,

szakemberekből álló bizottsággal,

a legutóbbi találkozón valamennyi,

a versenyben érintett szervezet, az

Apátság, a Nemzeti Park illetve a

Visszhang Óvoda képviselője is je-

len volt.

– Igen gazdag programot állított

össze az önkormányzat, az a fela -

datunk, hogy ezt valahogy belesű-

rítsük a rendelkezésre álló négy

órába. Annyi mindent lehetne

megmutatni Tihanyban, hogy

mindez nem fér bele az időbe, sze-

lektálnunk kell, de úgy, hogy köz-

ben a lehető legtöbb információt

átadjuk a zsűrinek, ráadásul célirá-

nyosan, miközben élményt is tud-

junk nyújtani nekik – hangzott el a

Magyar Turisztikai Ügynökség ál-

tal delegált felkészítő bizottság ta-

nácskozásán.

Úgy tűnik, az Őrtorony kilátó lá-

togatása, ami legalább egy órát

venne igénybe, illetve az őslevendu -

lás bemutatása nem fér bele a prog-

ramba, és szűkíteni kell az Apátság

illetve a Nemzeti Park rendkívül

gazdag kínálatának bemutatóján is.

A tervek szerint a zsűri egy rövi-

debb hajóúton vesz részt, itt filmet

vetítenek majd számukra azokról a

látványosságokról, amelyeket nem

tudnak felkeresni.

Az egyeztetésen elhangzott:

mindenképpen hangsúlyozni kell,

hogy Tihany az ország első tájvé-

delmi körzetének a része, Európa

diplomás, nemzetközi védettséget

élvező falu és meg kell mutatni,

hogy a település lakói milyen har-

móniában élnek a természettel.

A Balaton vízminőségének a vé-

delme is fontos szempont lesz az

elbíráláskor, ezért valószínűleg a

Limnológiai Intézet szakemberei

is tartanak majd egy kisebb elő-

adást, ahogy a település főépítésze

is a műemléki-, és helyi védettségű

épületekről illetve az ezekhez vi-

szonyuló településfejlesztésről.

Az Apátságban zajló tevékeny-

ségek, mint például az ültetvények

gondozása, a saját esővíz rendszer

kiépítése, a terápiás célú foglalkoz-

tatások biztosítása, egyáltalán a

ben cés rend jelenléte, kuriózumnak

számít, ezeket mind meg kell mu-

tatni a zsűrinek.

A természet és az ember kapcso-

lata fontos szempont a bíráláskor.

Tihany különleges adottságokkal bír,

hiszen itt az örökségvédelemtől, a

Balaton törvényen át, a természet-

védelmi előírásokig, több korláto-

zással kell együtt élnie a lakosoknak.

Ha sikerül érzékeltetni az ember és

a táj harmóniáját, akkor ez sok jó

pontot jelent majd a versenyben –

összegzett a bizottság az ülés végén.

Mint arról korábban már beszá-

moltunk, a legenda projekt kapcsán

megújult területeket látogatja majd

meg a zsűri, megnézik a parti részt,

a Belső-tavat, a Levendula Látoga -

tó Központot, a Visszhang dombot,

ellátogatnak az Apátságba, a Vissz-

hang Óvodába, és hajóról is meg-

nézik majd a félszigetet.

mt

Nem csak a virágok versenye lesz

Jól halad az Entente Florale
Europe nemzetközi versenyre
való felkészülés. A kilencfős
zsűri június 30-án érkezik Ti-
hanyba, várhatóan egy éjszakát
töltenek majd a településen, Ti-
hany bemutatkozására összesen
négy óra jut.

Közel ezer résztvevő vágott neki

a három táv valamelyikének a fél-

szigeten, közülük többen első alka-

lommal csodálták meg azt a sok-

sok látnivalót, amelyet Magyaror-

szág elsőként alapított tájvédelmi

körzete tartogatott számukra.

A Bencés Iskola diákjai illetve a te-

lepülés lakói idén is díjmentesen

vehettek részt a túrán. 

– Első és utolsó alkalommal ál-

lítottuk fel a rendezvénysátort a

Belső-tó partján. Ennek célja az

volt, hogy az iskolát tehermente-

sítsük a 2016-ban tapasztalt hatal-

mas tömegtől, de a jelentősen ki-

sebb létszám miatt, szinte okafo-

gyottá vált a sátor, de legalább min-

denki elégedett volt a lebonyolí-

tással.

Sárból viszont nem volt hiány a

hirtelen felmelegedés miatt kien-

gedett erdőkben, ezért a legtöbben

a szőlőn átvezető úton cipeltek

plusz súlyokat cipőjükön – mondta

lapunknak Csiba Ágoston a túra fő-

rendezője, aki hozzátette: jövőre is

mindenképpen megrendezik a tel-

jesítménytúrát.

mt

Gyalogos teljesítménytúra
Február elején ismét megren-
dezték a Téli Tihany teljesít-
ménytúrát. Az esemény neve
idén nem állta meg a helyét, hi-
szen a Börzsöny Természetjáró
és Hegymászó Egyesület által
szervezett túra az év addigi leg-
melegebb napjára esett, 13 fokot
mutatott a hőmérő a délutáni
órákban.

FOTÓK: VÖRÖS ÁKOS
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Fergeteges farsangi mulatságot

rendeztek a Tihanyi Bencés Isko-

lában.

A bált a királyi pár és a Ládafia

Bábszínház meglepetés műsorra

nyitotta meg. Nem maradt ki senki

a maskarából, egyénileg és minden

osztály közösen is jelmezbe öltö-

zött. A bál leghangosabb tapsviha-

rának címét idén is a tanári kar sze-

rezte, akik elénekelték a Zene nél-

kül mit érek én? című retro slágert,

a hozzá illő hetvenes évekbeli ru-

hákban.

Játszószoba, fotósarok, lovag- és

apródterem, teaház, Szent László

verseny, tombolanyeremények,

tánc  ház és disco tette felejthetet-

lenné a délutánt.

S.J

A királyi pár az iskolában

Szép számú jelmezes, jó hangulat

a hagyományos tihanyi téltemeté-

sen.

Reméljük, hogy az idén sikeres

volt a Kiszebáb égetése, és végleg

elűzték a telet.

Megroggyant a tél
Idén, hagyományteremtő szán-

dékkal, disznótorral egybekötött

rendezvényen köszöntötték a tele-

pülés szép korúit. Az általános is-

kolában rendezett Idősek Napján a

Tihanyi Asszonykórus, a Bencés Is-

kola Zeneiskolájának növendékei,

valamint az Apátság kórusa lépett

fel, az Operett Voices Társulat két

tagja pedig meglepetés műsort adott. 

A rendezvényen külön köszön-

tötték Tihany legidősebb lakosait,

a 95 éves Szalai Ferencnét és a 96

éves Kántás Pált. 

Köszöntötték az időseket

FOTÓK: KOVÁCS TIBOR ISTVÁN

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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– Mi vezette a zenei pályára,

hogyan alakult a pályafutása? 

– Szüleim már óvodás koromban

beírattak a helyi zeneiskolába, in-

nen egyenes út vezetett a zene irá-

nyába. Az általános iskolai kórus-

ban kezdtem el énekelni, majd a

gimnázium alatt felvettek a gödöl-

lői zeneiskola magánének szakára.

Érettségi után a Váci Zeneművé-

szeti Szakközépiskola magánének

szakára kerültem, itt egymást is kel-

lett vezényelni, így ismerkedtem

meg a „kórus másik oldalával”.

A főiskolán már tantárgyként is ta-

nultam a karvezetést. Első munka-

helyemen, Kartalon csöppentem

bele egy ötvenfős kórus munkájába,

akkor szerettem meg igazán a gye-

rekekkel való ilyen irányú foglal-

kozást. Miután férjhez mentem,

Ajkára költöztem, és a helyi vala-

mint a devecseri zeneiskolákban

kaptam állást szolfézstanárként.

Mindkét helyen alkalmi jelleggel

verbuváltam a gyerekekből ének-

kart, ha ünnepségeken kellett fel-

lépni. A zeneiskolai munka mellett

Kislődön is tanítottam, egy német

nemzetiségi általános iskolában,

ahol már állandó jelleggel volt egy

gyerekkórusom. Két év múlva a kis-

lődi felnőtt német nemzetiségi

énekkar felkért, hogy vállaljam el a

művészeti vezetésüket. Több évig

dolgoztunk együtt, különböző ta-

lálkozókon, helyi rendezvényeken

léptünk fel.

– Hogyan került a tihanyi általános

iskolába, miként kezdte el a kórus

szervezését?

– 2012-ben lett a férjem, Radó

László a tihanyi iskola igazgatója.

A közös megállapodás része volt,

hogy családostól költözzünk ide.

Richárd atya kérésére szerveztem

meg az itteni diákokból a Tihanyi

Bencés Gyermekkórust. Meglepőd-

tem, amikor az első évben szakkör-

ként meghirdetett énekkarra azon-

nal huszonnégyen jelentkeztek.

Az iskolában nagy volt az éneklési

kedv, azonnal megéreztem a lehe-

tőséget a gyerekekben. Az éneklés

számukra természetes közeg, ezt

otthonról hozták. Az iskolában az

éneklés nem ciki, hanem pozitív

megnyilvánulás. Már az első évben

részt vettünk a Zuglói Éneklő Ifjú-

ság Hangversenyen, ahol több mint

ötszázan énekeltünk együtt. Nagy

élmény volt az utazás, hiszen egy

gyereknek az is nagyon fontos, hogy

megtapasztalja, hogyan énekelnek

mások. A második alkalommal mi-

nősítésre jelentkeztünk. „B” kategó-

ria, Egyházi énekben arany minősí-

tést kaptunk. Időközben egyenruhát

kaptunk egy névtelen adományozó

jóvoltából. Karinget csináltattunk,

amelyre az apátság logóját hímezték.

Vallom, egy énekkarnak már a kiál-

lása, ünnepélyes megjelenése is jelzi,

hogy ők kik, és mit lehet tőlük várni.

– Mindenki alkalmas az éneklésre,

bárki jelentkezhet a kórusba?

– Mivel ének- és szolfézsórán

minden gyerek hangját megisme-

rem, ezért a jó hangi adottságokkal

rendelkező gyerekeket biztatom a

kóruséneklésre. Felvételi nincs, hi-

szen mindig vannak olyanok, akik

egyénileg nem, de kórusban szíve-

sen és jól tudnak énekelni. Kodály

véleményével azonosulva vallom,

hogy a kóruséneklésnek mind hal-

lásfejlesztő mind személyiségfej-

lesztő szerepe is van. Megfigyel-

hető, hogy évek alatt, kitartó mun-

kával milyen szépen fejlődnek

egyénileg is a gyerekek.

– Hol tart a kórus, miként működik

a hétköznapokban?

– Az iskolában próbálunk he-

tente egyszer. Az ötödik éve mű-

ködő kórus létszáma folyamatosan

bővül, most harminckilencen va-

gyunk, 17 településről származnak

a tagok. Egyre magasabb szintre

jutunk el, két-háromszólamú mű-

veket énekelünk, és sok latin nyelvű

darab szerepel a repertoárunkban.

Arra is figyelek, hogy minden év-

ben úgy tudjunk elmenni egy fel-

lépésre, hogy az kirándulás is le-

gyen. Utazásainkat az apátság és a

„Tihany” Iskoláért Alapítvány tá-

mogatása teszi lehetővé. Az ének-

karos gyerekek szüleire is plusz fel-

adat hárul, ha iskolaidőn túl, vagy

más helyszínen lépünk fel. Min-

denképpen szeretném a segítségü-

ket megköszönni. Az énekkar si-

kere nem csak az enyém, hanem

az egész iskoláé. Kollégáim min-

denben támogatják munkámat,

ha szükséges elengedik a gyereke-

ket a rendkívüli próbákra, kísérő-

tanárként ellátják a gyerekek körüli

teendőket, besegítenek a fellépések

megszervezésébe. Zenetanár kollé -

gáimat bármikor kértem közös ze-

nélésre, azonnal és örömmel igent

mondtak. A gyerekeknek is nagy

élményt jelent, ha a tanáraikkal egy

magasabb művészi szinten tudnak

együtt muzsikálni.

– Milyen fellépéseik voltak, melyik

a legemlékezetesebb ezek közül?

– Kezdettől fogva énekelünk az

iskola és az apátság rendezvényein,

az iskola művészeti csoportjainak

bemutatóján a Porta Pacisban. Fel-

léptünk már a Pro Tihany díj át-

adóján és a község adventi gyertya-

gyújtásán. Ősszel az Európai Falu-

megújítási Díjátadón közel 1000

ember előtt énekeltünk. Hallhatóak

voltunk televízió- és rádiófelvétel-

ről. Kellemes emlék, amikor Szőnyi

Erzsébet zeneszerzőt a szobája előtt

leptük meg énekünkkel, mikor az

apátságban járt előadóként. Nagyon

megdicsérte a gyerekeket és buz-

dította őket a további éneklésre.

Amikor több napra elhagyjuk az

iskola falait és más településen lé-

pünk fel, az mindig emlékezetes.

Jártunk a szlovákiai Dunaszerda-

helyen és Kisudvarnokban, vala-

mint Piliscsabán az Egyházzenei

Napokon. Ezek a többnapos uta-

zások azért jók, mert másként is

megismerjük egymást, jobban ösz-

szekovácsolódik a társaság. Nem

csak az éneklés szeretete fűzi össze

a gyerekeket és engem, hanem egy

közös múlt, ami ezekből az együtt-

létekből alakul ki, ez a kórus másik

megtartó ereje.

– Úgy tudom, más közös programot

is szerveztek a gyerekeknek, mi volt ez?

– Ötnapos zenei táborban voltunk

augusztusban Őrimagyarósdon.

Az énekkarosokat és a most alakult

Tihanyi Bencés Fúvószenekar tag-

jait Dénes Gabriella, Werb Gábor

és én kísértem el. Ez egy tematikus

zenei tábor volt, délelőtti és délutáni

próbákkal. A közbülső időben ki-

rándultunk, fürödtünk, sokat játszot-

tunk. Szeretnénk ebből hagyományt

teremteni. A gyerekek már most

kérdezgetik, hogy mikor lesz a ze-

netábor. Idén a Városok-Falvak Szö-

vetsége szervezésén keresztül sze-

retnénk eljutni egy új helyszínre.

SOMOGYI JUDIT

Az éneklés, mint természetes közeg
Tihanyról még nem visszhangozzák azt mások, hogy a kórusok faluja,
de mi helyiek tudjuk, milyen sokszínű kórusélet zajlik a településen.
Létezik egyházi kórus, a népzenét a Tihanyi Asszonykórus képviseli,
de a Dúdolóban együtt éneklő társaságnak is vannak fellépései. Sőt,
az utánpótlás képzésében sincs hiány. Radó Krisztinával, a Tihanyi
Bencés Gyermekkórus vezetőjével, az iskola ének-zene, szolfézs
tanárával beszélgettünk.

Radó Krisztina 1973-ban szü-
letett Budapesten. Gödöllőn élt
gyerekkorában. Egerben végezte
el a tanárképző főiskola ének-
zene és hittanár szakát. Később
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen a szolfézstanári szakot.
Mielőtt Tihanyba költözött Kar-
talon, Devecserben, Ajkán, Kis-
lődön tanított a helyi általános-
és zeneiskolákban. Férje a Tihanyi
Bencés Iskola igazgatója, fia a
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
9. osztályos tanulója.
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A kapunyitást lázas készülődés,

díszítés előzte meg. Szalontai-Wik-

tora Ramona, Veszely Beáta és Radó

László házigazdák egy üdvözlő ital-

lal fogadták a vendégeket, akik

talán még soha ilyen szépen felöl-

tözöttnek nem láthatták a bencés

iskolát. Ünnepi beszéddel köszön-

tötte a megjelenteket Radó László

iskolaigazgató, Dr. Korzenszky

Richárd perjel az iskola fenntartó-

jának képviselőjeként, és Tósoki

Imre Tihany polgármestere, aki a

község nevében százezer forintot

ajánlott fel az alapítványnak.

A tósztokat az iskola zenetagozatos

régi és jelenlegi diákjainak, zeneta-

nárainak koncertje, a Kisdúdoló

énekegyüttes és a néptáncosok fel-

lépése színesítette. Az est díszven-

dége, az iskola korábbi diákja Érdi

Mária olimpikon vitorlázó volt, aki

egy külföldi edzőtábor miatt csak

virtuálisan tudta üdvözölni a bálo-

zókat. 

A program étvágygerjesztő pom-

pás fogásokat tartalmazó vacsorá-

val, apátsági borok-sörök-vizek gar-

madájával folytatódott, hogy aztán

az ínycsiklandást éjfélkor egy sajt-

és gyümölcstál szervírozás fokozza.

A táncmulatságot a népzenei tán-

cház nyitotta Juhász Dénes és ze-

nekara kíséretében. A bemelegítő

láblengetés, lábszárcsapkodás után

a Cappuccino zenekar hagyományos

tánczenéjére rophattak a táncosok.

A kemény mag hajnalig táncolt. 

Ritkán tapasztalhat ilyen nagy-

szerű összefogást és ennyi értékes

tombolatárgyat a báli közönség.

A szervezők elmondták: mindenki

készségesen, örömmel támogatta a

bál jótékonysági célját. A tervek

szerint  egy különleges élményt

jelentő, teljes létszámú iskolai ki-

rándulást szeretnének szervezni a

diákoknak, sőt a bevétel függvényé-

ben további törekvésként tűzték ki

a zeneiskolai oktatáshoz szükséges

hangszerek beszerzését, kültéri tan-

terem kialakítását is. 

A számtalan felajánlásnak kö-

szönhetően kis túlzással csak azok

nem nyertek tombolán, akik nem

vettek sorsjegyet. A bevétel a tom -

bo la jegyek árusításából, elérte a

kettő százezer forintot.

Barkó Ágoston atya és Csizmazia

Kenéz álmodták meg a bált, hete-

ken keresztül intézték-szervezték

az előkészületeket és energiájuk az

utolsó percig ki is tartott. Min-

denki igyekezete, segítő szándéka,

keze, derűje tett valamit a jó han-

gulatért, a bál hagyományteremtő

szándékának sikere így biztosra

vehető, tehát jövőre együtt ugyan-

itt. 

SOMOGYI JUDIT

Bencés bál az iskolában

A „Tihany” Iskoláért Alapítvány és az iskola Szülői Szervezetének
tagjai hagyományteremtő szándékkal elegáns jótékonysági farsangi
bált szerveztek a szülőknek, öregdiákoknak és mindazoknak, akik
kötődnek az intézményhez. Bizalmat kértek a rendezők a több mint
száz megjelent vendégtől, nem is eredménytelenül, hiszen másnap
még a környező falvakban is visszhangozták az elégedett hangok:
jövőre is jövünk. 

FOTÓK: BARANYAI MARCELL
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– Minden nyáron rendeztünk egy

úgynevezett sztár-kiállítást. Első

évben Munkácsy Mihály, majd Va-

szary János festményeit láthatták az

érdeklődők, tavaly pedig Gulácsy

Lajos gyűjteményes kiállítását.

Gulácsyra rengetegen voltak kíván-

csiak, a galéria eddigi történetének

legsikeresebb kiállítása volt.

A klasszi kusok iránt élénk az ér-

deklődés, így folytatva a koncepciót,

idén Egry József balatoni festmé-

nyeiből rendezünk egy tárlatot –

válaszolta kérdésünkre Dallos

Krisztina galériavezető. Az elmúlt

évben a tárlatok mellett – Dante-

válogatás, Matteo Massa grande, Gu-

lácsy Lajos, a KOG ART korábbi

tárlatait bemutató plakátkiállítás –,

az ezekhez kapcsolódó programok

is egyre több érdeklődőt vonzottak.

A műtárgyeladás is növekedett, úgy

tűnik, egyre nagyobb az igény arra,

hogy az otthoni környezetbe is igé-

nyes műalkotások kerüljenek. 

A 110 éve született Borsos Miklós -

nak emléket állító gyűjteményes tár-

lat nyitva tartását a nagy érdeklődés

miatt meghosszabbították, a fest-

ményeket, rajzokat, kisplasztikákat,

szobrokat, plaketteket felölelő kiál-

lítás április 2-ig látogatható.

– Áprilisban a hatvanas évek kö-

zepétől haláláig Párizsban dolgozó

Csernus Tibornak, a huszadik század

egyik legjelentősebb magyar festő-

művészének állítunk emléket.

A Kovács Gábor Művészeti Alapít-

vány 2009 tavaszán hozta haza Fran-

ciaországból Csernus Tibor képző-

művészeti hagyatékát, ebből válogat

majd a kiállítás. Izgalmasnak ígérkezik

az anyag, hiszen Csernus több mint

fél évszázados életműve az egyetemes

képzőművészetben is meghatározó

szerepet tölt be. Nyáron pedig a vizes

világbajnoksághoz kapcsolódva Egry

József balatoni festményeiből rende-

zünk majd kiállítást. Újdonság még,

hogy egy on-line galéria létrehozását

is tervezzük - mondta Dallos Krisz-

tina, aki hozzátette: a galéria állandó

kiállítása, a Borsos Miklós szobrász-

művész alkotásait bemutató tárlat,

továbbra is egész évben nyitva áll a

látogatók előtt.

A galéria kiállításait a diákok té-

rítésmentesen nézhetik meg, a helyi

lakosoknak pedig ebben az évben

is ingyenes a belépés. 

mt

Újabb klasszikus Tihanyban

Tihanyi történet, hogy amikor

II. János Pál pápa magyarországi

látogatása során Pannonhalmán

vendégeskedett, az egyik étkezésnél

azt a nyolc kilogramm körüli fogast

szolgálták fel, amelyet a Balatoni

Limnológiai Intézet Biológia nevű

hajójának személyzete fogott

elektro mos hálóval. 

Az a tény, hogy a Balatonból ki-

fogott süllőket Tihanyból Pannon-

halmára szállították, a második vi-

lágháború előtt rendszeresnek volt

mindható, ugyanis a tihanyi apátság

bizonyos mennyiségű halra tartha-

tott csak igényt, mint halászati jog-

tulajdonos. Ezt a medertulajdono-

sok által létrehozott Balatoni Halá -

szati Társulattól kapták, mely szer-

vezet bérbe adta a tó halászati hasz-

nosítását az 1899-es alapítású Bala -

toni Halászati Részvénytársaság-

nak. Az apátság, mint a negyedik

legnagyobb mederbirtokos, nyolc -

ezer holdnál is nagyobb mederbir-

toka után 544 kg fogasra volt jogo -

sult (1944-es adat), mivel 15 hol-

danként járt egy kilogramm első

osztályú fogas a bérleti díjon felül.  

A fogas, amely az egyik legis-

mertebb, leghíresebb halunk, szo-

rosan kötődik a Balatonhoz. Ma-

gyar elnevezése a 18. században

szerepelt először nyomtatásban, Bél

Mátyásnak köszönhetően. Általá-

nos közvélekedés szerint azt a süllőt

nevezhetjük fogasnak, amelynek a

súlya meghaladja a másfél kilo -

grammot. Hivatalosan 1,70 kg fe-

letti számított első osztályúnak, de

volt második, harmadik és negyedik

osztályú fogas is, ez utóbbi 0,50 kg

alatti.

A balatoni fogas híre évszázadok

alatt számos külföldi utazó írásain

keresztül messze földre eljutott.

Európa számos nagyvárosának elő-

kelő vendéglőiben nem hiányozha-

tott az étlapról a Fogasch vagy a

Fogache. De hazai forrásokban is

elismerően szóltak róla. Elég csak

Széchenyit idézni, aki egy helyen

azt írta, hogy bűn volna a Balatont

lecsapolni, ha másért nem, hát a jó-

ízű fogasért mindenképpen, „mely

minden édesvízi halak királya”. Oly

mértékben vált híressé, hogy a vé-

gén már kezdték önálló fajként em-

legetni, elhatárolva a más tavakban,

folyókban található süllőktől. Is-

mert kutatók is foglalkoztak azzal,

hogy ezt hivatalosan is elismertes-

sék, a próbálkozás azonban nem

járt sikerrel, és a földművelésügyi

miniszter ilyen irányú döntését

Lukács Károly, a kérdés egyik leg -

avatottabb ismerője is helyeselte.

Mindamellett ő is hangoztatta,

hogy a balatoni fogast a süllő egy

sajátos balatoni fajtájának kellene

tekinteni. 

A minisztériumtól azt is kérték,

hogy a fogas elnevezést csak a Ba-

latonból kifogott példányokra al-

kalmazzák. Először ezt a kérést is

elutasították, de végül megkapták

az engedélyt. Ennek a szívós küz-

delemnek egyik eredménye volt,

hogy a halászati részvénytársaság a

30-as évektől egy alumíniumból

készült, nemzetközileg bejegyzett

plombával látta el a fogasokat, ame-

lyet a hal kopoltyújára erősítettek. 

HÉJJAS PÁL

Fogas alumínium plombával

Több mint tízezren látogatták
meg tavaly a KOGART Galéria
kiállításait. Egyre népszerűbb a
galéria, évről évre növekszik a lá-
togatók száma, sőt a Gulácsy tár-
lat nézőcsúcsot döntött. Idén
újabb klasszikus magyar festőmű-
vész kiállítása nyílik Tihanyban.
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Márciusi programok

Április 2-ig
Borsos 110 kiállítás -110 éve született Borsos Miklós szobrászművész
(Kogart Galéria)

Március 4. szombat
II. Tihanyi Kolbászgyúró Mulatság (Garda Halterasz és Vendéglő)

Március 8. szerda, 17.30 
Olvasólámpa. Téma: Jog a boldogságra (Könyvtár)

Március 11. szombat, 17.00
Nagyböjti Dúdoló Navratil Andreával közös éneklés az egyik legnépszerűbb
magyar népdalénekessel (Bencés Iskola)

Március 11–április 23.
Beszédes Kép – Képes Beszéd. Diener Tamás és Giulio Salusinszky kiállítása
(Apátság)

Március 11. szombat, 10.00–16.00 
Geofoglalkozás a Bakony–Balaton Geopark keleti kapujában
(Levendula Ház)

Március 15. szerda, 11.00
Ünnepi megemlékezés (Művelődési Ház)

Március 18. szombat, 10.00-15.00
Márciusi szöszmötölés a Levendula Házban

Március 22. szerda
Bogárháton – interaktív előadás óvodásoknak (Könyvtár)

Március 24. péntek, 17.00 
Tetőtéri esték: Velkey György: Az orvos hivatása (Apátság)

Tihany Község Önkormányzata,  
A Tihanyi Bencés Iskola  
és a Németh László Művelődési Ház
tisztelettel meghívja Önt   

2017.  március 15-én 11.00 órára 
A FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 

ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

rendezendő ünnepi megemlékezésre
a Németh László Művelődési Ház színháztermébe

és az azt követő koszorúzásra a Pisky-sétányra

Ünnepi beszédet mond: Varró János alpolgármester

Közreműködnek a Tihanyi Bencés Iskola diákjai és
a Sándor Huszárok

II. Tihanyi Kolbászgyúró

Mulatság

Időpont: 2017. március 4.
Helyszín: Garda Halterasz és Vendéglő 

A verseny zsűrije a legfinomabb kolbász mellett
minden csapat legfinomabb pálinkáját is jutalmazza

SZABÁLYOK és INFORMÁCIÓK a csapatoknak:
Csapat létszám: maximum 4 fő

Nevezési díj tartalmazza:
– 10 kg sertés kolbász hús
– vékony bél (opcionális)

– csapattagoknak korlátlan sör, bor, házi pálinka,
szóda fogyasztás (max. 4 fő)

– munka asztal

Csapattagoknak hozni kell: 
– fűszerek

– kolbásztöltő eszközök, daráló
– gyúró teknő-láda

– egyenruha, kötények, dekoráció, stb...
– házi pálinka

Programok:
12.00 Csapatok érkezése

13.00 Kolbászgyúró verseny kezdete
15.00 Minta kolbászok leadása és sütése

16.00 Eredményhirdetés
  16.30 Mulatság, Zene, Tánc, Sör, Bor, Pálinka

Jókedvről és mulatós hangulatról
Polgár Csaba zenész gondoskodik

Gyertek legyetek részese ennek a baráti,

családias tihanyi mulatságnak!

Rossz időjárás esetén az esemény időpontjának

változását fenntartjuk  



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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