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Mint az a díjátadón elhangzott,

ebben az évben is nagyon sok neve-

zés érkezett a Virágos Tihanyért ver-

senyre. A megszokott kategóriákban

lehetett nevezni, a bírálóbizottság ér-

tékelte az intézményeket, kerteket,

előkerteket, balkonokat és teraszokat,

az üzlethelyiségeket és természetesen

a vendéglátóhelyeket is. 

A Takaros Tihanyi Porták ver-

senybe nem kellett nevezni. A he -

lyi ekből álló bíráló bizottság több

alkalommal végigjárta a falut, az ér -

té kelés legfontosabb szempontja

a lakóház összképe volt: az udvar,

a kert gondozottsága, az épület ál-

lapota, tisztasága, az utcafronti rész,

a ház környékének, ház előtti terü-

let gondozottsága. Bár nagyon ösz-

szetett szempontrendszer alapján

értékelték a tihanyi lakóházakat, a

zsűrinek végül annyira nehéz dolga

volt, hogy nem tudtak dönteni: így

az előzetesen tervezett öt elismerés

helyett tíz Takaros Tihanyi Porta

táblát adtak ki. A szervezők ígérik,

jövőre is folytatódik a házak díja-

zása. 

Takaros Tihanyi Porták táblát
ka pott: Balázs Istvánné, Süte

Tamás, Tósokiné Zsigmond Réka,

Salamon Gyuláné, Dobos Lászlóné,

Bakos Gergelyné, Bercsik Zoltán,

Juhász Balázsné, Baranyai Péterné

és Rigó Ferencné.

A kategóriák díjazottjai: 

Vendéglátóhely: 
1. Régi Idők Udvara skanzen és étterem 

2. Kecskeköröm csárda  

3. Stég Pizzéria

Üzlet: 
1. Móló Café 

2. Bodza Fagyizó  

3. Fejes Mónika

Balkon, terasz: 
1. Fejes Gáborné 

2. Tarabiné Csabáné 

3. Rákos Istvánné

Kert, előkert: 
1. Apró Zoltánné

2. Varró Krisztina

3. Nemes Sándorné

Intézmény: 
1. MTA Limnológiai Kutatóintézet 

2. Visszhang Óvoda

Takaros és virágos porták
Mint minden évben, ismét a
Szüreti Napok megnyitóján tar-
tották a Virágos Tihanyért ver-
seny eredményhirdetését. Idén
először adták át a Takaros Ti-
hanyi Porta táblákat. 

Az ellenőrzések fókuszában a

szezonálisan üzemelő, illetve turisz-

tikailag frekventált helyeken, stran-

dokon működő vendéglátó létesít-

mények, és a nagy tömegeket meg-

mozgató rendezvények árusítói áll-

tak.

Az ellenőrzés 2695 vendéglátó-

helyre, 633 élelmiszer-előállító és

2331 élelmiszer-kereskedelmi egy-

ségre, valamint 607 rendezvényre

kitelepült vendéglátóegységre ter-

jedt ki, de gyermektáborokat ellátó

főző- és tálalókonyhákat is ellen-

őriztek.

Az ellenőrök 185 esetben figyel-

meztettek, 29 alkalommal pedig

korlátozták az adott vállalkozás te-

vékenységét.

Laboratóriumi vizsgálatnak 133

tételt vetettek alá a szakemberek,

akik kiemelt figyelmet fordítottak

a fűszerezett, pácolt, előkészített

húsokra, a grilltermékekre, a fagy-

laltokra, a szezonális zöldségekre és

gyümölcsökre.

A szezonális akció az őstermelői

tevékenységre is kiterjedt: az idén

nyáron 877 őstermelőt ellenőriztek,

a szakemberek 53 alkalommal kisebb

szabálytalanságokat tártak fel. Eljá-

rást 22 esetben indítottak azért, mert

az őstermelő nem a saját gazdaságá-

ból származó terméket értékesített.

A nyári szezonális élelmiszer-

lánc-ellenőrzés keretében az Állami

Halőri Szolgálat halőrei több mint

hetven Balaton környéki és hatva-

nöt Duna menti vendéglátóhelyen

ellenőrizték az eladásra kínált hal

és haltermék származását.

t-v

Több mint 25 millió forint bír-
ságot szabott ki a Nébih a nyári
szezonális élelmiszerlánc-ellen-
őrzés során, 303 esetben szüle-
tett elmarasztaló határozat – kö-
zölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal.

Többmilliós bírságok
a nyáron 

A gyógyító tábor két helyszínen

Tihanyban és Zalaszabarban mű-

ködik. Három hónap alatt közel

ezer speciális ellátást igénylő, be-

tegséggel élő, valamint gyógyuló

gyermek rehabilitációját segítették.

– A Gyógyító Erzsébet-táborok-

nak nagyon fontos küldetése, hogy

azoknak a gyerekeknek segítsen,

akiknek a gyógyulásához, vagy a

be tegségben való küzdelemhez van

szüksége támogatásra, de jönnek

olyanok is akik nevelőszülőknél él-

nek és itt mégis egy családias gyó-

gyító élményben van részük –

mondta Rétvári Bence, az EMMI

államtitkára.

Többféle csúszda, trambulin és

külső kirándulások is színesítik a

táborozók programját. A betegség-

gel élők mellett a szociálisan rászo-

rulók szintén igényelhetik az ellá-

tást. Az önkéntes orvosok és ápolók

mellett a nevelőszülők segítik a tá-

borvezetőket.

– Kísérjük a gyerekeket külön-

böző helyszínekre, tehát minden-

képp azt tartjuk szem előtt, hogy

biztonságban legyenek a gyerekek

és minél több élménnyel gazda-

godva térjenek haza – mondta Pesti

Ágnes, akinek négy nevelt gyermeke

Lentiből érkezett. Három éve visz-

szatérő vendégei a tábornak.

t-v

A kormány idén is 4,4 milliárd
forinttal támogatja a rászoruló
gyermekek táboroztatását – je-
lentette be az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának parla-
menti államtitkára. Rétvári
Bence az egyik legegyedibb szo-
ciális üdültetési programnak
nevezte a Gyógyító Szent Er-
zsébet-táborokat, melyek töb-
bek között Tihanyban várták a
speciális ellátást igénylő fiata-
lokat. Míg tavaly 700, idén már
900 gyermek rehabilitációját se-
gítették. 

Gyerekek rehabilitációja
Tihanyban
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Az utca alatt húzódó 50–60 éves

gerincvezetéket a DRV saját for-

rásból kicseréli, a rendszer teljesen

elöregedett, olyannyira, hogy évente

tucatnyi csőtörést kellett már javí-

tani. Az út burkolatának helyreál-

lítási munkálatait, egyes szakaszok

teljes felújítását illetve a terület par-

kosítását pályázati pénz biztosítja,

a teljes beruházás közel százmillió

forintba kerül majd. Az utca felső

szakaszán új járda is épül, ennek

költségeihez az önkormányzat

21 millió forinttal járul hozzá. 

A szakaszokra bon-

tott munkálatok vár-

hatóan hat hónapot

vesznek igénybe, azaz

2019. tavaszára befe-

jeződik a beruházás,

addig viszont az utca

a falugondnokságtól

lefelé egyirányú lesz, egyes szaka-

szain pedig félpályás útlezárásra

kell számítani. 

– Tihany második legforgalma-

sabb utcájáról van szó, nemcsak a

helyiek, de a turisták is nagy szám-

ban használják, ezért különösen

fontos és időszerű a felújítása. Nem

akarunk azonban itt megállni, hi-

szen a vízvezeték rendszer nem

csak itt okoz problémát. Egy hosz-

szú távú megállapodást szeretnénk

kötni a DRV-vel, aminek keretében

a többi utcában is megtörténhetne

az elavult gerincvezetékek cseréje.

Ez az itt lakók komfortérzetét is

jelentősen növelné. Kezdeményez-

tem már a tárgyalásokat, úgy vélem

jó esélyünk van a megállapodásra,

a vízművel közösen jelentős fejlesz-

téseket tudnánk megvalósítani –

nyilatkozta lapunknak Tósoki Imre,

polgármester, aki hozzátette: a pá-

lyázati támogatásoktól függetlenül

az önkormányzat saját forrásból to-

vább folytatja a település útjainak

felújítását.

mt

Százmilliós fejlesztés

Amikor Tihany önkormányzata

ez év tavaszán úgy döntött, hogy el-

indul ezen a versenyen, a legfonto-

sabb cél az volt, hogy Európán kívül

is megmérettesse magát a település.

Fontos volt tudni azt, hogy hol tart

a település, találjuk meg, hogy me-

lyek a legnagyobb erősségeink és

nézzünk szembe a hiányosságokkal.

A Tihany az írországi Birdhill, a ka-

nadai  Fogo, az olaszországi Poma-

retto és a walesi Usk településekkel

volt egy kategóriában. 

A több hónapig tartó közös munka

eredménye nem maradt el. Tihany a

legmagasabb minősítésen belül –

mely az úgynevezett „ 5 virág” –

bronz fokozatot ért el, és külön mél-

tatták az elért eredményeket a meg-

újulás programban. De a legnagyobb

elismerést az összefogás kapta: Ti-

hany lett a nyertese a Közösségi Ösz-

szefogás kategóriának és kiemelt kü-

löndíjat nyert a falu érdekében vég-

zett közösségi munka elismeréseként.

A szekértő zsűri két tagja – Berta

Briggs és Karin Rindal – így ér té -

kel te a tihanyi tapasztalatokat:  

– Tihanyban néhány évvel ezelőtt

a polgármester és a képviselőtestület

rájött, hogy radikális változásokat

kell tenniük annak érdekében, hogy

a település új lendületet kapjon, és

a közösségük újjászülessen. A tiha-

nyi lakosok számára közösségi fó-

rumokat szerveztek, ahol szakem-

berek segítségével stratégiai tervet

dolgoztak ki, részletes cselekvési- és

ütemterveket készítettek. Ahogy a

terv kibontakozott és megvalósultak

a célkitűzések, a település kiemel-

kedő turisztikai célpontja lett szép-

ségének, történelmének, fesztivál-

jainak és varázsának köszönhetően.

Azáltal, hogy konszenzust terem-

tettek és a közösséget aktívan be-

vonták a döntési folyamatba, Ti-

hany más magyarországi városok

modelljévé vált, és számos elisme-

rést kapott, köztük a tekintélyes eu-

rópai falumegújítási díjat is. 

A díjat Varró János alpolgármes-

ter vette át a Communities in

Bloom 2018-as Nemzetközi Szim-

pózium és Díjátadó ünnepség so -

roza tán a kanadai a Strathcona Co-

untyban, Alberta-ban. Mint köszö-

nőbeszédében elmondta, Tihany

rengeteg tapasztalatot szerzett az

itt töltött idő alatt, ezeket a tapasz-

talatokat kell majd a gyakorlatba is

átültetni, annak érdekében, hogy

még sikeresebb legyen a település. 

A négy napos szimpózium során

a résztvevők nem csak a helyi jó

példákat tekinthették meg, hanem

tapasztalatokat cserélhettek, meg-

ismerkedhettek egymás eredmé-

nyeivel, de szó esett nagyon sok

gyakorlati kérdésről is. Nagy sikert

aratott a résztvevők körében a Ti-

hanyról vetített imázsfilm, mint

ahogy magas áron keltek el a tele-

pülés által felajánlott ajándéktár-

gyak is a Communities in Bloom

rendezvényein, a  hagyományos

auk ción, melynek bevételét minden

évben jótékony célokra ajánlják fel. 

Raymond Carrière, a CIB létre-

hozója és vezetője a tihanyi dele-

gáció tagjaival beszélgetve el

mondta: úgy tekint a településre,

mint egyfajta nagykövetre. Tihany

az elért kimagasló eredménye ré-

vén, a jó tapasztalatok segítségével

ösztönző erő lehet a többi magyar-

országi város, falu számára, egy-

részt, hogy tegyenek meg mindent

a környezet megóvása, szépítése ér-

dekében, másrészt, hogy más tele-

pülések is részt vegyenek ebben a

rangos megmérettetésben. 

RÓZSA ÉVA

A közösségi összefogást díjazták
Rangos különdíjat nyert Tihany a Communites in Bloom világversenyen

A verseny, melyre hónapokig ké-
szült Tihany. Az egyik legna-
gyobb nemzetközi megmérette-
tés, melyen nagyon szigorú és
összetett szempontrendszer alap -
ján értékelik a településeket.
A mozgalom, melynek legfonto-
sabb célja az, hogy a jövőnk tiszta,
virágos, fenntartható, energiata-
karékos és környezettudatos le-
gyen. Egy szervezet, mely világ-
szerte több ezer embert mozdít
meg és indít el egy „zöld” úton.
A neve: Communities in Bloom –
virágzó közösségek.

Megújul a település második
legforgalmasabb utcája. A Ma-
jor utcában a munkálatok már
el is kezdődtek, a beruházás há-
rom ütemben zajlik majd. Ki-
cserélik az utca alatti gerincve-
zetéket, az út új burkolatot kap,
egy szakaszon új járda is épül.

Húsz évvel ezelőtt a franciák vá-

lasztották ki maguknak Tihanyt,

mint testvértelepülést, mivel a két

megye között partneri viszony volt.

A szerződést azonban csak tíz évvel

ezelőtt itt Tihanyban kötötték meg,

ennek évfordulója adott alkalmat a

legutóbbi találkozóra. 

A Nantes közelében fekvő háro-

mezer lakosú francia kisvárosban

az önkormányzati képviselők mel-

lett, az apátsági kórus és a tihanyi

borrend tagjai tettek látogatást.

Előbbiek két nagysikerű koncertet

adtak, utóbbiak pedig 250 adag Jó-

kai-bableves megfőzésével kedves-

kedtek a vendéglátóknak, akik jövő

évben viszontlátogatást tesznek

majd Tihanyban.

A tihanyi delegáció öt napot töl-

tött Saint-Florent-Le-Vieilben,

ahol többek között egy konferen-

cián is részt vettek, amely a test-

vértelepülések jövőképéről szólt. 

– A kapcsolat évfordulója alkal-

mából egy vörös szőlőtőkét is elül-

tettünk. Anno a franciák kezdemé-

nyezték a partnerséget, aktivitásuk

azonban azóta sem csökkent, na-

gyon  ritka, hogy ilyen jól működ-

jön két település között a kapcsolat,

ez elsősorban a baráti egyesületnek,

a civilek összefogásának, lelkesedé-

sének köszönhető. Azon leszünk,

hogy a fiatalokat is bevonjuk ebbe

a partneri kapcsolatba, oktatás,

szakképzés, és a sport területén len-

nének lehetőségeink – fogalmazott

Tósoki Imre polgármester, aki hoz-

zátette: történelmi és a kulturális

hagyományok tekintetében is méltó

és egyenrangú partnere egymásnak

a két település. 

mt

Húsz éves a francia Saint-Flo-
rent-Le-Vieil településsel kö-
tött partneri kapcsolat, ennek
apropóján nagyobb tihanyi de-
legáció járt a Loire megyében
lévő községben, ahol az apátsági
kórus lefegyverző erejű koncer-
tet adott.

Francia
kapcsolat



4. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

A kulturális és szórakoztató prog -

ramok mellett természetesen a helyi

és környékbeli borosgazdák is be-

mutatkozhattak, kínálhatták a kü-

lönböző borokat. Az esemény kiváló

alkalom volt arra, hogy a borterme-

lőket az idei termésről és a borok

várható minőségéről kérdezzük. 

A Vinitores Tychonienses Bor-

rend elnök nagymestere, Salánki

Sándor – mindamellett, hogy aktívan

részt vesz a rendezvény szervezésé-

ben – saját borait is kínálja a vendé-

geknek. Elmondása szerint nagyon

ígéretes évjáratnak ígérkezik az idei

bor, bár az augusztusi meleg időjárás

felgyorsította az érés folyamatát, így

a szüretet a korábbi évekhez képest

sokkal korábban el kellett kezdeni.

A borász szerint az újborok minő-

sége jó lesz, a mennyiség valamivel

több az átlagnál, a jelenlegi állás sze-

rint a cukorfokok is megfelelőek, de

ahogy fogalmazott, az újborok „nem

lesznek kemények”, mivel a savak a

nagy melegben elégtek. A korai szü-

retnek köszönhetően a madárkárok

nem voltak annyira jelentősek ebben

az évben.

– Szép borokat fogunk kóstolni

és bírálni jövő év elején – tette

hozzá Salánki Sándor, utalva ezzel

az évek óta megrendezendő febru-

ári új borok versenyére.

Aradi István is hasonló módon

optimista az idei terméssel kapcso-

latban. Elmondta, hogy nagy sze-

rencse volt az augusztusi jó idő, de

kiemelte a szüret korai időpontját,

melyet nem lehetett tovább halo-

gatni a termést érintő rohadás mi-

att. A termés bőséges, a cukorfok

megfelelő, finom borok várhatóak

az idei termésből – összegzett vé-

gül.

Nem volt ennyire derűlátó Ko-

ronczai Zsolt balatonszőlősi borász,

aki szintén minden évben kitelepül

boraival a tihanyi Szüreti Napokon.

Ő lett az év borásza Balatonfüreden

ebben az évben, olaszrizlingje nagy

arany minősítést kapott. Arra a kér-

désre, hogy milyen tapasztalatai

vannak az idei terméssel kapcso-

latban, elmondta, hogy ígéretesnek

indult, de a szeptember eleji nagy

mennyiségű,  150 milliméter-eső

nem volt jó hatással a szőlőter-

mésre. – Túl gyorsan és egyszerre

értek össze a különböző szőlőfajták,

ez nem túl szerencsés a jövendő bor

minőségét tekintve.  A nagy eső

követ keztében a szőlőben a rohadás

folyamata felgyorsult, korábban

kellett elkezdeni a szüretet, ennek

az lesz a következménye,  hogy a

minőség nem éri el az előző évben

szüretelt szőlőét – mondta a borász. 

Mint azt Tósoki Imre polgármes-

ter a Szüreti Napok megnyitóján is

kiemelte, a szőlőnek és a borkészí-

tésnek évszázados hagyományai

vannak Tihanyban.  Szerencsére

ezek a hagyományok folytatódnak,

a finom tihanyi és Balaton-felvidéki

boroknak egyre jobb a minősége és

a híre is. Ehhez járulnak hozzá az

olyan rendezvények, mint a Szüreti

Napok, ahol jó hangulatban, kul-

turáltan lehet hódolni a borivásnak. 

RÓZSA ÉVA

Milyen lesz az új bor?

Réges-régi hagyomány a félszi-
geten, hogy szeptember máso-
dik hétvégéjén három napon át
zajlik a szőlő és a bor ünnepe.
Az idei Szüreti Napok rendez-
vénysorozata változatos prog-
ramokkal, finomabbnál fino-
mabb borokkal és gyönyörű
idővel várta rengeteg vendégét.

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT



Az izmos női aktok és a fiatal

fiúk, ez a két archetípus, közel egy

időben jelent meg Ferenczy művé-

szetében a szobrász magánéletével

szoros összefüggésben. Az erős nők

előképe ugyanis erdélyi származású

felesége, Erzsi volt, akinek kény-

szerűségből a Szovjetunióban ha-

gyott fia pedig a magányos fiatal

fiú modellje lett. A tárlat egyszerre

tárja fel az elszakadás és összetar-

tozás állapotát, valamint e két mo-

tívum művészi körüljárásának útját

grafikákban és plasztikai művekben. 

A kiállítás rendezése szempont-

jából is igazodik a címhez: a ter-

meken végigsétálva szobrok és

szobor rajzok kerülnek egymással

egyensúlyba és az izmos, erős, sőt

már-már férfias női testek tökéle-

tesen harmóniába kerülnek a fiatal

fiúk vékonyka, erőtlen megjelené-

sével.

A műtárgyak között találunk

még érméket is, amelyek szintén a

két archetípust jelenítik meg, illetve

Ferenczy néhány keramikus alko-

tását. 

Októberben és no-

vemberben egy-egy

kurátori tárlatvezetés

segít majd a Ferenczy-

életmű és a művész ki-

állított alkotásainak

megismerésében, il-

letve kreatív foglalko-

zások is színesítik a ga-

léria programját. Első-

ként október 21-én fél

12-től Gulyás Doroty-

tya művészettörténész,

a kiállítás egyik kurá-

tora kalauzolja el az ér-

deklődőket Ferenczy

világába, illetve ugyan-

ezen a napon, 11 órától

szénrajzolás várja a ki-

csiket és a nagyokat

egyaránt. 

A tihanyi lakosok

számára a belépés minden prog-

ramra ingyenes. 

A kiállítás kurátorai:
Földes Mária művészettörténész

(Ferenczy Család Művészeti Ala-

pítvány), Gulyás Dorottya művé-

szettörténész (Szépművészeti Mú-

zeum - Magyar Nemzeti Galéria),

Marosvölgyi Gábor művészettörté-

nész (Kovács Gábor Művészeti

Alapítvány)

A kiállítás megtekinthető: szep-
tember 23. – november 18. között.
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Hölvényi Kristóf 1991-ben szü-

letett Budapesten. Gyermekkorát

itt, Tihanyban töltötte, néhány évig

a tihanyi általános iskola tanulója

volt, később a Pannonhalmi Bencés

Gim náziumban érettségizett. Az

ottani tanára hatására kezdett ér-

deklődni az arab nyelv és kultúra

iránt. 2011-ben jelentkezett a Páz-

mány Péter Katolikus Egyetem

arab szakára. Az volt a célja, hogy

hidat képezhessen az európai és az

arab kultúra között a tanulmányai

és a tapasztalatai által. Mindenkép-

pen fotóriporternek készült, amely-

hez jól illett az arabszak, hogy a fo-

tói segítségével még erősebbé vál-

hasson ennek a hídnak az építése.

Tanulmányai kezdetén elképzelte,

majd a Közel-Keletre fog járni,

hogy megismertesse az arab kul-

túrát velünk, de 2015-ben a Közel-

Kelet jött el hozzánk. A Sziget

fesztivál hivatalos fényképésze volt

a menekültválság kezdetekor, a

fesztivál végén naponta kijárt a Ke-

leti-pályaudvarra az eseményeket

követni, ahol egészen morbid meg-

lepetésként élte meg, hogy az ottani

helyzetben olyan témákat látott,

olyan képeket készített, mint a fesz-

tiválokon: utcán sátorozó ember-

eket, rengeteg fiatalt, szélsőséges

érzelmeket, tömegjeleneteket, erős

kontrasztokat. Ebben az időben

még csak kedvtelésből készített fo-

tókat, később a Jezsuita Menekült-

szolgálattal együttműködve kezdett

el a hazánkat is elérő menekültvál-

ságról fotókat készíteni. Majd

2016-tól Bejrút, Libanon és a tér-

ség más országaiban élő menekül-

tek mindennapi életét dokumen-

tálta. Az estén részt vevők ezekről

az utakon készített fényképekből

láthattak vetítést. 

A fényképek mellett olvasható

feliratok, kiegészítő megjegyzések

segítenek még jobban megérteni a

háborús és békés helyszíneken ké-

szült képek mondanivalóját, emberi

történeteket, amelyeket egy nyitott

szemű-lelkű-szívű fotográfus ké-

szített, aki a valóság egy szeletét

mutatja meg számunkra.

A „Két világ közt” menekültsorsok

itthon és a Közel-Keleten című fo-

tókiállítás november 18-ig megte-

kinthető az Apátság Galériájában. 

SOMOGYI JUDIT

Erő és harmónia – Ferenczy Béni a Kogart Galériában
A Kogart Galéria kiállítótermei
szeptemberben újra megnyitó-
tól voltak hangosak. Ezúttal a
magyar szobrászzseni, Ferenczy
Béni izmos női aktjai és fiatal
fiúalakjai kaptak helyet a galéria
falai között. A Kovács Gábor
Művészeti Alapítvány és a Fe-
renczy Család Művészeti Ala-
pítvány közös kiállítása elsősor-
ban Ferenczy Béni érett korsza-
kának két központi témájára
koncentrál.

Két világ közt
A Bencés Apátság Tetőtéri es-
ték rendezvénysorozat szep-
temberi előadásán találkozhat-
tunk Hölvényi Kristóffal. Nin-
csenek előítéletei, nem ideolo-
gizál, nem gyárt elméleteket,
csak a képei segítségével mu-
tatja meg a menekültek viszon-
tagságos útjának emberi pilla-
natait. 

Elérhetőségek
Telefon: 06 87 538 042
E-mail: info@kogarttihany.hu 
Web: www.kogarttihany.hu 
Facebook: www.facebook.com/kogarttihany
Instagram: www.instagram.com/kogarttihany

Őszi–téli nyitva tartás:
szeptember 1.–október 31. | hétfő–vasárnap 10.00–18.00 
november 1.–március 31. | péntek–vasárnap 10.00–16.00
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A helyi lakosoknak és az üdülő-

tulajdonosoknak nincs okuk pa-

naszra: számos sportolási lehetőség

áll rendelkezésükre. Tihanyban

műfüves, kivilágított pályákon edz-

hetnek a futball- és kézilabda-csa-

patok. Az iskolában lehet „gyúrni”,

és van terepfutás, TRX izomerősítő

edzés, TTT, vagyis Tihanyi Tavi

Torna a hölgyeknek, és gerinctorna

az idősebbeknek. A környéket járva

csaknem mindig találkozhatunk

helyi nordic walkingozókkal, vagy

esti sétájukat végzőkkel. Nyáron a

gyerekek vitorlázni tanulhatnak

a yachtklubban, az iskolásokat sí-

táborokba viszik, és ha befagy

a Bel ső tó, hát muszáj felcsatolni a

korcsolyát.  Az üdülőtulajdonosok

saját berkeiken belül szerveznek

sporteseményeket, versenyeket.

A tenisz mellett a lábtengó a leg-

kedveltebb. Évente több futó- és

kerékpáros versenyt is tartanak Ti-

hanyban az amatőröknek, köztük

extrém-, terep- és félmaratont a fu-

tóknak, a biciklisek pedig válogat-

hatnak a tókerülő, az országúti és

a félsziget-kupa versenyei között.

A téli – gyalogos – teljesítmény -

túrá ra minden évben százak érkez-

nek, és nagyon sok helyben élő is

szint időn belül teljesíti a távot. De

milyen lehetőségek állnak az ide ér-

kezők, a vendégek rendelkezésére?  

A bűvös háromszög

Tihanyban a Panoráma Hotel

építette ki elsőként az aktív szabad-

idős- és sporttevékenységeket szol-

gáló „Aktív pontot”, és iktatta szol-

gáltatásai körébe a vezetett gyalogos

és kerékpártúrákat, sétavitorlázást.

Ez nem véletlen, hiszen egykor Ju-

hász Gábor a kerékpáros turizmu-

son keresztül került kapcsolatba a

szálloda tulajdonosaival, és ennek

alapján indult el igazgatói pályafu-

tása is. Meggyőződése és egyben ta-

pasztalata, hogy az működik, amit

a szolgáltatók maguk is élvezettel

csinálnak, és szívből tudják mások-

nak is ajánlani. A szállodával egy-

ségben működő Aktív pontban vi-

torlás-, gyalogos- és kerék páros tú-

rákat szerveznek. Az utóbbi évek-

ben egyre többen érkeznek ide,

hogy felfedezzék a régi igazságot,

miszerint Tihany „többnapos fél-

sziget”. A félsziget bejáráshoz az

Aktív pont eszközöket, információt

és vezetőt biztosít. A vendégek így

a „bűvös háromszög”, vagyis az

Apátság, a Visszhang-domb és a

Belső-tó határain túljutva megis-

merik a félsziget más, különleges

helyeit is. A túrákra főleg családok

és külföldiek vállalkoznak. Nép-

szerű a vitorláztatás, szinte önálló

üzletággá fejlődött a céges csopor-

toknak szervezett csapatépítő GPS-

játék, és népszerűek a sportvetélke-

dők is. A jövőben szeretnének saját

sporteseményeket szervezni, például

családi sportnapokat, amelybe be-

vonnák a szálló vendégeit is. Juhász

Gábor lát fantáziát a kosárlabdá-

zásban is, amire remélhetőleg az új

tornacsarnokban lesz majd mód. A

kerékpárválaszték elektromos pél-

dányokkal bővült – indokoltan –,

mert van rá kereslet. 

A hotel profiljának céltudatos

alakítása sikeres volt, mert ma már

egyre többen érkeznek kifejezetten

az aktív tevékenységek miatt. Juhász

Gábor szerint a tendencia kedvező;

ez a legdinamikusabban fejlődő üz-

letáguk. Az idén kétszeres forgal-

mat értek el ebben a szegmensben,

ezért úgy látja, hogy érdemes to-

vább fejleszteni. A Kékszalag egyik

csapata – akárcsak az egyik világ-

bajnok versenyző – évek óta a Pa-

Négy évszaknyi aktivitás

Tihany hírneve a magyar törté-
nelemben és kultúrában játszott
szerepén, valamint a táj külön -
le ges szépségén alapul. Ez
utóbbi kiváló – és egyben négy
évszakos – lehetőséget nyújt a
túrázásra, kerékpározásra és
minden nemű vízi sport űzé-
sére. A szabadidős sportolás je-
lentősége egyre nő, és nem csak
a tudatos életmód terjedése mi-
att, hanem mert sportolni jó.
A szállásadók is egyre inkább
felismerik az aktív szabadidős
tevékenységekben rejlő lehető-
ségeket a szezon meghosszab-
bítására és a speciális vendégkör
kialakítására. A helyi turizmus
stratégái pedig szeretnék, ha a
vízparti nyaraláson és a hagyo-
mányos fesztiválokon túl, Ti-
hany a szabadidő aktív eltölté-
sére, a rekreációra is egyre több
módot és alkalmat nyújtana. 
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norámában száll meg. Nem vélet-

lenül, mert az igazgató maga is az

idei díjazott csapat tagja. Ebből is

látszik, hogy komolyan gondolja:

abban lehetünk sikeresek, amit

szívvel végzünk.

Balatoni naplemente

Hatodik szezonját zárta Kelemen

Zoltán vízisportszer-kölcsönzője.

A stég nemcsak fizikailag van közel

a Panoráma hotelhez, hanem azzal

együttműködésben szolgálja ki a

vendégeket. Kelemen Zoltán olyan

sporteszközöket kölcsönöz, ame-

lyekhez nem szükséges vízi jártas-

sági vizsga. Egy- és kétszemélyes

kajakot, SUP-ot vagyis állószörföt,

kétszemélyes katamaránt, vitorlás

trimaránt – lábbal hajthatót is, in-

dián kenut és elektromos kishajót.

Bőven megduplázta tavalyi forgal-

mát az idén, ami jelzi, hogy komoly

igény van a választékra. Vannak,

akik Pestről – akárcsak egy napra

is – ide utaznak, hogy érkezés után

tíz perccel már a vízen lehessenek.

Az idén a SUP és az egyes kajak

volt a sztár. Sokan érkeznek a szom-

szédos települések kempingjeiből,

és még többen találják meg a köl-

csönzőt az interneten keresztül. 

A kishajókhoz, köztük a fából

készült retróhajókhoz, nem kell ve-

zető, így a vendégek magukban is

ki tudnak menni a tóra naplemen-

tét nézni. Ez – a jelenlévők egybe-

hangzó vallomása szerint – a védett

kis öböl legszebb pillanata. Ezt alá-

írja az a nyolcvankét éves washing-

toni professzor is, aki nyaranta a

Panorámában száll meg, és minden

este kimegy a tóra feleségével a

naplementét nézni. „Ez egy olyan

szolgáltatás, ami megadja az élmény

lehetőségét, és ez nem anyagi kér-

dés” – állítja Kelemen Zoltán.  Ta-

pasztalatai szerint a mai generáció

nem akar a strandon kifeküdni a

napra, és ott aszalódni, hanem meg

akarja mozgatni a testét – erre van

igény. Nem csoda, hogy a jó ered-

mények láttán ő is fejleszteni kíván.

Erre most lesz is lehetőség, mert

egy pályázatból nyolc balatoni stég

épülhet meg, az egyik éppen nála. 

Kényelmesen két keréken

Tihanyban egyes szállodák, ven-

dégházak is rendelkeznek néhány,

a vendégeknek kiadható kerékpár-

ral. A félsziget legnagyobb bicikli-

kölcsönzője azonban, az Akasztó-

dombi parkolóval szemben, Pető

Gusztávé. A tulajdonos nagyjából

nyolcvan kerékpárral rendelkezik,

ebből már negyven elektromos. Kö-

zülük néhányat éppen a Panoráma

„üzemeltet”. Pető Gusztáv szerint,

aki egyszer kipróbálta az e-bike-ot,

az már nem akar a csak lábbal hajtós

bringára visszaülni. „Szép volt a ta-

vasz, volt forgalom” - mondja, és re-

ménykedik, hogy az ősz is hosszú

és szép lesz. Hozzá a helyben lakó

vendégek járnak; többnyire hazaiak,

lengyelek, erdélyiek. Öröme csak

azért nem teljes, mert mint mondja:

sokan nem tudnak váltani, a kifi-

nomult váltók pedig nem szeretik a

goromba bánásmódot. Mivel túl sok

gond volt a javítással, az idén már

van olyan bringája is, amelyen csak

hátul van váltó; ezt nehezebb elron-

tani. A tulajdonos javítja is a bicik-

liket, így nem csoda, hogy valamivel

mindig szorgoskodik. Ott jártamkor

éppen a bejáratot térkövezte, hogy

a bringabárt kényelmesebben lehes-

sen megközelíteni.

Lovat adnak alánk

A félszigeten „biosporteszköz”

bérlésére is van lehetőség. Kötél

Ferenc lovas udvarát az utóbbi évek-

ben kicsinosította, kibővítette. Lovai

otthon érzik magukat a Belső-tó

partján, a hagyományos tartás kö-

rülményei között. Ne lepődjünk

meg azon sem, ha szemlélődés köz-

ben kitartó szamárordítás veri fel a

csendet, mert néhány szamár, öszvér

is akad itt. Aki nem tud lovagolni,

annak is érdemes megnézni a lovak

igazán tarka csapatát: kisbéri félvér,

gidrán és póni is legelészik a beke-

rített réteken, azok mellett pedig az

Apátság gyógynövénykertészete lát-

ható. A házigazda maga hajtja a ko-

csit a tóparti túrán, miközben szá-

mos tudnivalót, érdekességet, tör-

ténetet mesél a vendégeknek. Lo-

vastúrára, lovagoltatásra, fogatozásra

is van lehetőség. Aki csak gyako-

rolni szeretné a lovaglást, megteheti,

de az igazi élményt egész biztosan

a félsziget erdeinek, mezőinek ló-

háton való bejárása jelenti. 

Kaland a lombok felett

Nem lenne teljes kép, ha a Ka-

landparkról nem ejtenénk néhány

szót. Nyolc éve nyitotta meg kapuit

a látogatók előtt. A családok sza-

badidős szórakozását kívánták szol-

gálni, és ehhez az elképzeléshez

igazították profiljukat. De a célcso-

port ennél jóval szélesebb – vilá-

gosít fel minket Sárközi Gergely,

a Kaland-Gyár ügyvezetője. –

A gyerekek két-három éves kortól

megtalálják a nekik megfelelő le-

hetőségeket, de a szép korú em-

berek is, akik megfelelő egészségi

és mentális állapotban vannak pá-

lyáink kipróbálására. A kicsiknek,

az óvodás-kisiskolás korosztálynak

a „Gyerekvilág” áll rendelkezésre,

ahol idén ősszel nagyarányú fejlesz-

tések kezdődnek. Ezt felerészben

önerőből, felerészben állami támo-

gatásból kívánjuk megvalósítani.

Így tavaszától az eddigi három gye-

rekpályán kívül lesz egy új gyerek-

és egy családi pálya, amelyre a ki-

csikkel együtt a szülők is mehetnek,

továbbá csúszdapark, mini gokart,

tematikus mese játszóelemeket he-

lyezünk el. A felnőtt oldalon szin-

tén lesznek fejlesztések. A legked-

veltebb elemek egyértelműen a ma-

gasban futó, csúszópályák – így Sár-

közi Gergely, aki hozzáteszi: az első

években három-négyezer látogató

kereste fel a parkot, most az öt-ha-

tezer fős látogatószám sem tűnik

túlzottnak. A parkba a kezdetektől

fogva ingyenes a belépés, csak a pá-

lyák használatáért kell fizetni, ezért

pontos adat nincs az érkezők szá-

máról. Sárközi Gergely szerint az

előző évekhez képest egyértelmű

változás, hogy a vendégek több időt

szeretnének náluk tölteni folyama-

tos szórakozással vagy egyéb fo-

gyasztással. Ezért arra törekednek,

hogy ezeknek az igényeknek szín-

vonalasan eleget tudjanak tenni. 

Sportos félsziget

Az összképet elnézve úgy érez-

hetjük, hogy a szabadidős sport és

rekreációs lehetőségek terén egészen

jól állunk. Aki maga is gyalogosan

járja a félszigetet, az láthatja, hogy

a helyzet még ennél is jobb: séta

közben csaknem mindig találkoz-

hatunk a Belső-tó körül portyázó

vendégekkel, akik éppen csapatépítő

tréning keretében túráznak. Leg-

utóbb az Akasztó-dombi parkoló-

ban futottam össze egy hölggyel,

aki éppen egy sörösláda méretű do-

bozt rejtett el egy bokorban. A ven-

dégek szemétlerakó szokásai isme-

retében gyanakodtam, hogy így sza-

badul meg a hétvége nem kívánt

maradékaitól, de kiderült, hogy ge-

ocachingol, és e természetbarát

hobbit űzők részére rejtett el egy

kincsesládát. Errefelé kora reggel

vagy napnyugta után már nem csak

a révtől fölfelé tekerő, vörös fejű ke-

rékpárosokkal találkozhatunk, ha-

nem – lépésszámlálóval, bluetooth

órával és pulzusszám-mérővel fel-

szerelt – futókkal is. A sportolás di-

vattá is vált, amelynek szerencsére

Tihanyban is egyre több a követője.

KONCZ MÁRIA
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A sportpálya és a környezete az

elmúlt években teljesen megújult,

a létesítményt a korábbiakhoz ké-

pest jóval többen veszik igénybe,

hiszen a két felnőtt csapat mellett

hét utánpótlás csapat is itt tartja

edzéseit. Ideje volt tehát a leromlott

állapotú, elavult fűtés rendszerrel

rendelkező sportöltöző felújításá-

nak, ami ezzel a beruházással még

nem ért véget. 

Jövő évben, a sportszezon befe-

jezése után elkezdődik ugyanis a

klubház bővítése. A TAO támoga-

tási rendszer kereteiben 140 millió

forintból újul meg az épület, ame-

lyet az Óvárdomb felé bővítenek

majd. A jogerős építési engedély

már megvan. A költségeket hetven

százalékban fedezi a TAO, a hi-

ányzó részt az önkormányzat a saját

költségvetéséből állja.

– Hosszútávon az a tervünk,

hogy olyan létesítményt alakítsunk

ki, ami alkalmas az utánpótlás lab-

darúgó csapatok vendéglátására il-

letve táborozó sportegyesületeknek

is helyet tudjunk biztosítani. Ezek-

ből bevételre tehetne szert a Tiha-

nyi Futball Klub, ami nagy segít-

séget jelentene az egyesületnek és

az önkormányzatnak egyaránt – vé-

lekedett Tósoki Imre polgármester. 

mt

Megújult a sportöltöző

Befejeződött a sportöltöző és
klubház uniós forrásból fedezett
energetikai fejlesztése. A mint -
egy 25 milliós, vissza nem térí-
tendő beruházás révén kicserél-
ték a nyílászárókat, a hőtárolós
kályhákat illetve a bojlereket, az
épület új  homlokzati szigetelést
kapott. Ezentúl a frissen telepí-
tett napelemes rendszer bizto-
sítja a szükséges elektromos
energia megtermelését. Az
egye sület pedig a két öltöző il-
letve a vizesblokkok  burkolásá-
nak költségeit állta.

A labdarúgó egyesület bemutató

foglalkozást tartott a Visszhang

Óvodában. Alapos előkészítő mun -

ka, és egyeztetés után két edző tar-

tott játékos foglalkozást azoknak a

lur kóknak, akik kedvet éreztek a

focizáshoz. Nagyon sok anyuka és

apuka követte figyelemmel az apró-

ságok önfeledt játékát. A szakem-

berek által vezényelt feladatok be-

tekintést engedtek a gyerekek ko-

ordinációs, és koncentrációs képes-

ségeire, amelyek persze a rendszeres

sportolással tovább fejleszthetők.

A sportegyesület vezetősége bízik

abban, hogy minél több utánpótlás

korú csapatot erősítenek majd a he-

lyi oktatási intézményekbe járó

gyerekek, diákok.

A Tihanyi FC  jó kapcsolatot kí-

ván ápolni az óvodával, iskolával,

hiszen az együttműködés minden-

kinek közös érdeke.

H.B.

Óvodában a Tihanyi FC
Szeptember az újrakezdés hava
az oktatási intézményekben és a
sportegyesületeknél is. Minden
sportegyesületnek szüksége van
fiatal játékosok felfedezésére, be-
építésére, a félsziget csapata hol
is kezdhetné máshol a játék, a
sport, a labdarúgás megszerette-
tését, mint a község óvodájában. 

Az elmúlt idény végén a Tihanyi

FC sikerrel vette az NB3-as osztá-

lyozót, ezzel feljutott az NB2-be.

Ám az osztálykülönbségnek mint ha

nyoma sem lenne, négy fordulót kö-

vetően veretlen még az újonc, és a

dobogó harmadik fokáról várhatja a

folytatást. Igaz, jelentős volt a játé-

kosmozgás a csapatnál, a minőségi

érkezőknek és a kemény munkának

is köszönhető a nagyszerű menetelés.

A csapat vezetőedzője, Németh Gábor

is elégedett az eddig látottakkal.

– Ekkora jövés-menésnél nem

egyszerű az edző dolga, de itt min-

denkivel dolgoztam már az elmúlt

évek során, így kiválóan ismerjük

egymást, jó páran sok-sok évet ját-

szottak együtt. Akit akartunk, le is

igazoltuk. Remélem, létszámgondja-

ink nem lesznek, ráadásul minőség-

ben is sikerült előre lépnünk.

A játék, amit elképzeltem a csapat

számára, ezáltal könnyebben megva-

lósítható, hiszen olyan emberekkel

dolgozhatok, akik ismerik a filozófi-

ámat. Ezt három edzőmeccsen is si-

került gyakorolni, tehát nem panasz-

kodom: jól sikerült a felkészülés.

A jó kezdés ellenére továbbra is

reális célokat tűz ki a mester, nem

szövögetnek merész álmokat a klub

háza táján.

– A hosszú távú cél a biztos benn-

maradás a másodosztályban. A rö-

vid távú, hogy felsőházba jussunk

az alapszakasz végén. Szeretnénk

minden meccsnek úgy nekimenni,

hogy nem a vereség elkerülése a cél,

hanem a győzelem megszerzése. Az

indulás ennek fényében jól sikerült:

4 meccs, 8 pont.  Kis hiányérzetem

egyedül a REAC elleni pontvesztés

miatt van, de elégedetlen abszolút

nem vagyok, sőt… Viszont a java

még csak most jön! Minden mecs-

csen, mindenkinek a tudása legjavát

kell nyújtania, és akkor elérhetőek

lesznek a céljaink.

Nagy köszönet illeti a klubveze-

tést, ugyanis minden feltételt meg-

adnak ahhoz, hogy nekünk csak a

játékra kelljen összpontosítanunk.

Remek kapcsolatot ápolunk az el-

nökséggel!

K.B

Újoncként veretlenül

Új idény, új remények, hatalmas
kihívás. Ezzel a mottóval vágott
neki a felkészülésnek a Tihanyi
Futsal Club. A csapat heti há-
rom edzéssel és nyolc új igazo-
lással készült a szezonrajtra.

– A felkészülésünk nehezen in-

dult be, mivel csak 6–7 fővel tud-

tunk tréningezni, heti két alkalom-

mal – panaszkodott a tréner.  – Sze-

rencsére egyre többen jöttek, és ma

már többnyire 18 főnek tudunk ed-

zést vezényelni. Vannak játékosok,

akik korábban a Veszprém futsal

csapatában játszottak, így rendel-

keznek némi futsal alappal, de van-

nak olyanok is, akik csak most sze-

rették volna elkezdeni a futsalt a

nagypálya mellett és menetközben

csatlakoztak.

Változatos tehát a csapat össze-

tétele, kérdés, mire lehetnek képesek

a mindössze néhány tapasztaltabb

futsalost soraikban tudó ifisták.

– A bajnokságban a tisztes helyt -

állás a célunk, de ez menet közben

változhat, mikor már jobban meg-

ismerjük az ellenfelek játékerejét.

Hosszútávon gondolkodunk, nem

feltétlenül az első évben kell meg-

váltanunk a világot. Nincs ered-

ménykényszer, egy ütőképes után-

pótláscsapatot, illetve egy erős fut-

salbázist szeretnénk létrehozni Ti-

hanyban – zárta gondolatait László

Gábor.

K.B.

Ismerkedés a legjobbakkal
A Tihanyi Futsal Club ifjúsági
csapata először mérettetheti meg
magát a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség által kiírt versenysorozat
legmagasabb osztályában. Az
NB1-es U18-as bajnokságra a fel-
nőttek csapatkapitánya, László
Gábor készíti fel a fiatalokat.

Játékos mozgás a Tihanyi Futsal Club felnőtt csapatánál
a 2018-2019-es szezonban:
Érkezők: Petróczi Márton, Erdősi Xavér (ELTE-BEAC), Csernay
Dávid (TFSE), Keszei Benjamin (Tihany nagypálya), Hoffer Dávid
(VFC USE), Ihász Bence, Sárdi Máté (Futsal Club Veszprém),
Szöllőskei Péter (Ausztria).
Távozók: Finta Péter, Weisz Zoltán (visszavonultak), Bakay Ferenc
(Újpest FC), Horváth Benjamin, Új Tamás, Bacsák Milán (ideiglenesen
abbahagyták a futsalt). 
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A három napos rendezvény kez-

detén egészségügyi előadásokat hall-

gathattak meg az érdeklődők a Né-

meth László Művelődési Ház szín-

háztermében. Ekkor már várta ven-

dégeit a művelődési ház helyiségei-

ben megrendezett kiállítás, csodá-

latos sokszínűséggel bemutatva azt,

hogy milyen alkotások létrehozására

képesek a betegséggel küzdők. A ké-

zimunkák, foltvarró technikával ké-

szült takarók, táskák, faliképek, a

horgolt csipkecsodák, festmények,

mandalák sokasága bizonyította a

résztvevők kreativitását.

Másnap a megnyitóünnepségen

Hornyák Lajos főorvos, a Veszprémi

Onkológiai Centrum vezetője, a

rendezvény ötletgazdája köszön-

tötte a résztvevőket. Kiemelte: a ta-

lálkozón megjelent alkotók hitet

adnak és példát mutatnak a sors-

társaiknak, hogyan lehet erőt merí-

teni, küzdeni, hinni, ezáltal is bizo-

nyítják, hogy meg lehet gyógyulni

a daganatos betegségből, és ebben

elvitathatatlan szerepe van a kul-

túrának, az alkotó tevékenységnek. 

A megjelenteket köszöntötte

Aradi István, Tihany alpolgármes-

tere is, aki elmondta, jó látni, hogy

a betegséggel küzdők nem süpped-

nek bele az önsajnálatba. A daga-

natos megbetegedés nemcsak a test

számára jelent óriási megterhelést,

hanem a léleknek is. És mi is lenne

a lélek gyógyításának, saját lelkie-

rőnk bemutatásának legfőbb esz-

köze, mint a kultúra, a művészet

bármely ága.  

Dávid Gyula, a veszprémi kórház

főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy

a betegség megelőzésében, gyógyí-

tásában, az utógondozásban köz-

ponti szerepet töltenek be az orvo-

sok, de munkájuk sikerességében

nagy szerepe van a betegek, az ön-

szerveződő csoportok támogatásá-

nak. Kiemelt fontosságú a betegek

együttműködése, egymás segítése, a

találkozások a már gyógyultakkal.

Szabó János, a Rákbetegek Or-

szágos Szervezetének elnöke is kö-

szöntötte a résztvevőket, véleménye

szerint annak is alapvető jelentő-

sége van, hogy a beteg képes legyen

megküzdeni saját szenvedésével,

amelyben segít, ha nem zárkózik

be, hisz a gyógyulásban, és elfo-

gadja, keresi a család, barátok, is-

merősök, sorstársak társaságát, sze-

retetét, a közösség erejét. 

A rendkívüli alkalmon adta át

Szabó János a Rákbetegek Országos

Szervezete – Nagy Margit Díjat is,

melyet olyan onkológiai szakterü-

leten dolgozó orvosok kaphatnak

meg, akiket a szervezet megítélése

szerint kimagasló szakmai és em-

beri hozzáállás jellemez. Ebben az

évben Nagy Margit Díjban része-

sült Hornyák Lajos, a Veszprém

Megyei Onkológiai Centrum veze -

tő főorvosa, a rendezvény megál-

modója.

A művészeti találkozón külön-

böző kategóriákban – vers, zene,

ének, tánc – léptek színpadra a

részt vevők, a színvonalas műsor

után lehetőségük nyílt az Apátság,

a Levendula Ház és a Babamú-

zeum megtekintésére, de volt, aki a

kisvonatozást választotta.

Abban, hogy a rendezvény létre-

jöhetett Tihanyban, elévülhetetlen

érdemei vannak Apró Zoltánnénak,

és az általa vezetett Levendula

Klubnak. A tihanyiak már meg-

szokhatták, hogy milyen erős össze-

tartás jellemzi a csapatot, milyen

kimagasló szerepük van a település

közösségi életben. Most az ország

minden pontjáról érkezettek is

megtapasztalhatták, hogy milyen is

az a fajta önzetlen és határtalan

vendégszeretet, mellyel a klub tagjai

készültek a résztvevők fogadására.

A profi csapatmunkának köszön-

hetően a több száz vendég nagyon

szép, szívmelengető napokat tölt-

hetett Tihanyban.

RÓZSA ÉVA

Zsúfolásig megtelt a Mádl Fe-
renc tér szeptember közepén, a
Daganatos Betegek Művészeti
Találkozóján. Az ország min-
den pontjáról érkeztek vendé-
gek, közel ötszázan érdeklődtek
az – ebben a formában első al-
kalommal megrendezett – ese-
mény iránt. 

A művészet gyógyító ereje

Halász János, a VFSZ elnökének

meghívására tett több napos láto-

gatást Moszkvában Tihany polgár-

mestere Ambrus Tibor csopaki pol-

gármester kíséretében. A település-

vezetők a Balaton idegenforgalmi

látványosságairól illetve a települé-

sek vonzerejéről tartottak előadást

a moszkvai utazási irodák vezetői

előtt. Tihanyt elsősorban, mint za-

rándokhelyet, természeti értékekkel

megáldott kirándulási célpontot

mutatták be, Csopak pedig a gaszt-

ronómiáját, borait és a fürdőzési le-

hetőségeket kínálta. 

– Elsősorban Tihany nevezetes-

ségeiről beszéltem az idegenfor-

galmi szakembereknek. Az apátság,

a levendulával kapcsolatos progra-

mok, az épített örökségeink voltak

a fókuszban. Beszéltem a fejleszté-

sekről, arról, hogy az UNESCO-

nál a világörökség várományosai

között van a település. Élénken ér-

deklődtek Tihany iránt, legfőképp

az aktív turizmus és a szakrális le-

hetőségek érdekelték a jelenlévőket.

Érdeklődtek a kerékpározási és a

vitorlázási lehetőségekről is –

mondta kérdésünkre Tósoki Imre,

aki hangsúlyozta, nagy potenciál

van az orosz turizmusban.

– Látjuk, hogy Hévízen milyen

jelentős az orosz turisták jelenléte.

Meggyőződésem, hogy Tihany leg-

alább ilyen érdekes lenne számukra,

több területen is tudnánk élménye-

ket kínálni az ide érkezőknek a kul-

turális turizmustól kezdve, az aktív

időtöltésen át, a gasztronómiáig.

Azt azonban látni kell, hogy amíg

nincs a településen egy minőségi,

négycsillagos szálláshely, addig a

külföldi turisták egy részét elveszít-

jük. Nagyon fontos lenne egy mi-

nőségi szálláshely megnyitása a fa-

luban, zajlanak az egyeztetések, re-

ményeim szerint a közeljövőben

lesz ezen a téren is változás – tette

hozzá Tósoki Imre. 

A VFSZ és a moszkvai Balassi

Intézet évente két alkalommal

szervez találkozókat az orosz fő-

városban, azzal a céllal, hogy be-

mutassa Magyarország turisztikai

régióit, értékeit. A Városok- Falvak

Szövetségének a Balaton-régióból

Balatonfüred, Csopak, Paloznak és

Tihany a tagja, így a két település

reprezentálta ezúttal az egész ré-

giót.

mt

Tihany Moszkvában is hódít
Moszkvában népszerűsítette
Tihanyt és a Balatont Tósoki
Imre polgármester, aki a Váro-
sok – Falvak Szövetségének
(VFSZ) meghívására vett részt
egy nemzetközi idegenforgalmi
találkozón az orosz fővárosban. 
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A kampány részeként a Balaton-felvidéki Nemzeti Park speciális

nyári ajánlattal várja vendégeit a Levendula Ház Látogatóközpont-

ban október 1. és november 15. között.

Október 20-án 12 hónap 12 védjegyes termék címmel tartanak

rendezvényt a Levendula Házban, ahol Vasárnapi tea címmel a

kampány ideje alatt minden vasárnap, 13 és 15 óra között érkező

látogatók, akik jegyet váltanak a kiállításra, kapnak egy mézes le-

vendula teát ajándékba, a saját bögréjükbe. A családi belépőt váltók

a kampány teljes ideje alatt őszi témájú barkácsívet kapnak aján-

dékba.

t-v

Helló ősz – a Balaton-fel -
vidéki Nemzeti Parkban

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park is csatlakozott a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség őszi belföldi forgalomélénkítő kampányá-
hoz. A kampány célja, hogy bemutassa, Magyarország egy négy
évszakos úti cél, így az őszi szezonban is számos rejtett kincset
és élményt tartogat a belföldi utazók számára.

FELHÍVÁS!
TISZTELT TIHANYI LAKOSOK!
TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AZ
EFOP-1.5.2-16-2017-00001 Humán Szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben Tihany térségében című
pályázat keretében az alábbi ingyenes képzéseket indítja
előreláthatólag 2018. október 15. napjától:
– nyelvi képzések (angol, német)
– informatikai képzés

Információ és előzetes jelentkezés (október 10-ig):
Kiss Helga
Tel.: 30/749-7195 • tihanytdm@tihany.hu 



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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