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Erre pedig nagy szükségünk van.

Mert a karácsony nem csak arra jó,

hogy kipihenjük 2015 – egy igen-

csak munkás év – fáradalmait, ha-

nem arra is, hogy családunk, roko-

naink, barátaink körében érzelmileg

is feltöltődjünk. Jó alkalom arra,

hogy megvizsgáljuk: miben kellene

fejlődnünk, változnunk; jó alkalom

arra, hogy a mindennapi teendők

nyomása nélkül gondoljuk végig,

mi is a dolgunk és milyen elvég-

zendő feladataink vannak. 

A karácsony az öröm és a nyu-

galom időszaka. De ne feledjük:

a világban, sőt Európában és ha-

zánkban is közvetlenül, a bőrünkön

tapasztalhattuk meg: milyen az, ha

valahol válsághelyzet alakul ki, ha

emberek tömegei hagyják el ottho-

nukat. Megéreztük, ha csak egy pil-

lanatra is, hogy mennyire törékeny

az a jólét és biztonság, amely kö-

rülvesz bennünket. Megéreztük,

hogy nincs külön sorsa az egyes or-

szágoknak, hiszen a világ népeinek

sorsa ezer szállal kötődik egymás-

hoz. Ez a pillangóhatás: amikor

egyet len pillangó egyetlen szárny -

csapása a föld egyik pontján tor-

nádót idézhet elő az átellenes ol-

dalon. Láttuk, hogy ami sok ezer

kilométerekkel távolabb történik,

annak ránk is lehet hatása – és

meg fordítva. 

Ez a tapasztalat arra int minket,

hogy becsüljük meg jobban mind-

azt, amink van. Becsüljük meg a

békét, becsüljük meg a biztonságot.

Becsüljük meg, hogy családunk kö-

rében karácsonyozhatunk, és hogy

lehetőségünk van nyugalomban ün-

nepelni. Becsüljük meg, hogy mó-

dunkban áll megajándékozni egy-

mást – és nem csak egy új televízi-

óval, okostelefonnal vagy márkás

ruhával, hanem figyelemmel és

megértéssel is. 

Ajándékozzuk meg hát egymást

figyelmünkkel és szeretetünkkel!

Végül is több mint kétezer éve ez a

karácsony legfontosabb üzenete.

És ez az üzenet mindig aktuális, de

2015-ben különösen az.

TÓSOKI IMRE

POLGÁRMESTER

Kedves Tihanyiak!

– Fontos fejlesztéseket sikerült

befejeznünk. A kerékpárutat ketté

vágó szikla kiváltásával egy régi

problémát oldottunk meg, az épü -

let energetikai pályázattal pedig egy

jövőbemutató beruházást hajtot-

tunk végre. Nem is szeretnénk itt

megállni, terveink szerint további

intézmények kapnának napelem

rendszert – vélekedett Tósoki Imre

polgármester. 

12,6 millió forintba került a

Mező gazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal pályázatán elnyert falu-

gondnoki mikrobusz, amely többek

között fontos szerepet kap az ebéd-

szállításban valamint a sportolók

illetve a művészeti csoportok szál-

lításában.

36,5 millió forintból valósult meg

három intézmény, a falugondnok-

ság, a művelődési ház és az egészség

ház energiahatékonysági fejlesztése.

Az épületek tetőszerkezetén még

szeptemberben napelemes rend-

szert alakítottak ki, amely teljes egé-

szében biztosítja az intézmények

működéséhez szükséges energiát.

A kerékpárúton 40 millió forint-

ból alakították ki azt a rámpát,

amely a Sétáljunk bringázzunk

Tihanyban elnevezésű projekt ré-

szeként még 2012-ben kiépített ke-

rékpárúton a kezdetektől gondot

okozott. A Tihanyi Hajós Egylettel

szembeni területen egy sziklatömb

vágta ketté a kerékpárutat, emiatt

balesetveszélyes volt itt a közleke-

dés. A hónapokon át zajló beruhá-

zás révén, most folyamatos nyom-

vonalú a kerékpárút, sőt a rámpa

tetejéről imponáló kilátás is nyílik

a Balatonra.  

– Tihany az ország egyik legszebb

települése, ide az év bármelyik sza-

kában érdemes ellátogatni. A friss

fejlesztések révén a település tovább

gazdagodott, hiszen több réteg igé-

nyeit is kiszolgálják az új beruhá-

zások. Az energiahatékonysági

program különösen fontos, mert ál-

tala környezetbarát és takarékos

rendszereket telepíthettek a faluba.

Ezek a fejlesztések a tihanyiak kö-

zös karácsonyi ajándéka – mondta

dr. Kontrát Károly, a Belügyminisz-

térium parlamenti államtitkára, or-

szággyűlési képviselő a sajtótájékoz-

tatón, majd mindegyik beruházást

a helyszíneken is megtekintette.  
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Újabb fejlesztések a településen

Napelemes rendszerek telepí-
tése, kerékpárút rámpájának ki-
alakítása és mikrobusz vásárlás.
Ezek az elmúlt időszak legfon-
tosabb fejlesztései a települé-
sen- hangzott el a községházán
rendezett sajtótájékoztatón.
A közel százmilliós fejlesztések
uniós forrásból valósultak meg. 

Tihany karácsonyfája már a fő-
téren áll, ahol az ünnepre való
várakozás jegyében minden hét
végén műsorokkal várjuk az itt
élőket és a vendégeket. Még né-
hány nap, és a karácsonyfák „be-
költöznek” az otthonokba is – és
velük együtt eljön az öröm és a
nyugalom időszaka.

Közlemény
Az Országos Egészségügyi Információs Központ felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egész-

ségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meg-
gyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítanak, valamint jogsegély szol-
gáltatást is ellátnak. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu • betegutegyesulet@gmail.com • Telefonszám: 70-884-5879, 70-389-4178

Új vezető a Vissz-
hang Óvoda élén
Sóvári Attilánét nevezték ki a

Visszhang Óvoda vezető óvónőjé-
nek. A harminc éve a pályán dolgozó,
Szikszóról érkező, új intézményve-
zető megbízatása öt évre szól.

A korábbi sikertelen pályázatok
miatt idén már harmadszor írta
ki az óvoda vezetői munkakör
betöltésére szóló pályázatot az
önkormányzat, amelyre ezúttal
ketten adták be jelentkezésüket.
A képviselő-testület illetve az
intézmény pedagógusai a döntés
előtt meghallgatták mindkét
jelentkezőt, végül az óvónők illet -
ve a képviselők is egyhangúlag
Sóvári Attiláné kinevezését támo-
gatták.

– Komoly bizalmat kapott az új
vezető, bízunk benne, hogy él ezzel
a lehetőséggel. Az elmúlt időszak
tanulságos volt számunkra is, több
probléma felszínre került, tudjuk,
hogy intézményfenntartóként
felelősek vagyunk az óvodáért,
ennek szellemében döntöttünk –
mondta a legutóbbi testületi ülé-
sen Tósoki Imre polgármester. 

Mint arról korábban beszámol-
tunk, az elmúlt hónapokban
bizony talan helyzet alakult ki a
felelős vezető nélkül működő in-
tézményben, a szülők egy része is
elégedetlenségének adott hangot,
fórumon mondhatták el pro és
kontra a véleményüket.

Az új vezető óvónő 2016. január
1-től áll munkába. 

mt



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                                                                          3. OLDAL

A Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-

medence tanúhegyei, a Káli-me-

dence, a Hévízi-tó, a keszthelyi

Feste tics-kastély természeti, illetve

kulturális örökségi védettség alatt

álló területei valamint Balatonfüred

műemléki reformkori városrésze

szerepel az idén felülvizsgált listán,

amely a hazai világörökségi váro-

mányosi helyszíneket tartalmazza

– hangzott el a Balaton Fejlesztési

Tanács és a Balaton Világörökségé -

ért Alapítvány által szervezett kon-

ferencián.

A térség legkorábban 2018 elején

válhat jelöltté, majd jó esetben

2020-ban nyerheti el a világörök-

ségi címet. 

Több mint tíz éves terv, hogy a

térség elnyerje az UNESCO vilá-

görökségi címét. A helyszín erede-

tileg 1993-ban került a váromá-

nyosi listára, akkor még másik ka-

tegóriában. A kultúrtáj terület több

mint 30 települést érint Aszófőtől

Tapolcáig.

A konferencia célja az volt, hogy

az érintett települések minél átfo-

góbban megismerjék, mivel járhat

a világörökségi cím, s ehhez milyen

teendőkre van szükség. A terület-

fejlesztési szakemberek egyöntetű

véleménye szerint a cím számos

előnnyel jár: élénkíti a terület gaz-

daságát, erősíti a helyiek identitását,

ráadásul általa pluszforrásokat lehet

igényelni.

Tihany polgármestere szerint

egyelőre vegyesek az érzelmek a vi-

lágörökségi címmel kapcsolatban,

mert az érintett települések nem

ismerik a konkrétumokat, nem le-

het tudni pontosan milyen főleg

építészeti illetve fejlesztési előírá-

sokat kell betartani. 

– Az egyértelmű, hogy a cím

rendkívüli presztízzsel jár, ráadásul

a nemzetközi példák azt mutatják,

hoz magával egy minőségi turiz-

must. Trend, hogy a turisták cél-

irányosan felkeresik a világörökség-

hez tartozó helyszíneket. A cím jót

tenne az itt élők önérzetének is, an-

nak nincs rossz üzenete, hogy a vi-

lág egyik legszebb, legértékesebb

helyén lakunk. Azt is mérlegelni

kell, hogy a következő uniós fej-

lesztési ciklus után már nem érke-

zik annyi támogatás az országba,

ez a cím viszont lehetőséget ad arra,

hogy pluszforrásokhoz jussunk –

mondta lapunknak Tósoki Imre, aki

megjegyezte, a település fejlesztési

koncepciójának tárgyalásakor is

téma volt a világörökségi cím, ott

arra jutottak, hosszútávon minden-

képp előnnyel járna az elismerés.

A polgármester úgy véli, Tihany-

nak a műemlékvédelem, az Európa

Diploma díj illetve a nemzeti park-

hoz tartozás miatt már jelenleg is

számos korlátozásnak kell megfe-

lelnie, szinte kizárt, hogy a világö-

rökségi cím az említetteknél ko-

molyabb előírásokat jelentene.

– Az önkormányzat nyitottan áll

a kérdéshez, látjuk a hasznát, de

egyelőre sok még a kérdés. A követ -

kező években egyeztetések sora vár

ránk, ha 2018-ban ott akarunk

lenni a jelöltek között – tette hozzá

Tósoki Imre.
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A Balaton–felvidék, mint kul-
túrtáj szerepel az UNESCO vi-
lágörökségi listájának vá romá -
nyosai között. A több millió éves
földtörténeti múlttal rendelkező
Tihanyi-félsziget 2020-ban akár
meg is kaphatja a nagy presztí-
zsű címet, amely az elismerés
mellett számos előnnyel jár.

A Tihanyi-félsziget a világörökség része lesz?

Magyarországon jelenleg nyolc világörökségi helyszín található, közülük
hét a kulturális kategóriában kapott tagságot. Íme, a lista: Budapest – a
Duna-part, a Budai Várnegyed és az Andrássy út, Hollókő ófalu, a Pan-
nonhalmi Bencés Főapátság, a Hortobágyi Nemzeti Park, az Aggteleki-
karszt, Pécs ókeresztény temetője, a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék és
a Fertő, mint kultúrtáj.

Tihanyban stabil költségvetés

mellett 100 milliós többlettel zárja

az évet az önkormányzat. Tavalyhoz

képest nőttek az adóbevételek, a par-

kolásból, a strandbelépőkből szár-

mazó bevétel illetve a vendégéjsza-

kák után fizetett adó mértéke is gya-

rapodott, minden adat egyértelműen

azt mutatja, hogy tovább erősödött

a településre érkező vendégforgalom.  

– Azt gondoltuk, hogy a sikeres

2014-es évet nem tudjuk túlszár-

nyalni, mégis idén még többen lá-

togattak Tihanyba.  Jó úton járunk,

érezhetően egy felfelé ívelő pályán

vagyunk, de nem szabad hátradől-

nünk, folytatnunk kell a település

fejlesztését, egyre több turisztikai

látványosságot kell létrehoznunk.

Nagy segítség, hogy az önkormány-

zati beruházások mellett az Apát-

ság és a Nemzeti Park is sokat tesz

Tihanyért – fogalmazott Tósoki

Imre polgármester a közmeghall-

gatáson.

Az évértékelésen elhangzott: eb-

ben az évben végre átépítették a bi-

cikli utat, a biztonságos közlekedést

akadályozó szakaszán kiváltották a

sziklatömböt, emellett több utat le-

aszfaltoztak. Új, tíz millió forintba

kerülő, többféle szolgáltatást bizto-

sító kisbuszt kapott a falugondnok-

ság és 36,5 millió forint támogatás-

ból megvalósult a több intézményt

érintő energiahatékonysági program.

A település két nagy rendezvénye, a

Levendula Fesztivál és a Garda

Fesztivál egyaránt nagy sikert ara-

tott, mindkettőn soha nem látott

mennyiségű látogató vett részt.

– Nagy öröm, hogy ilyen nép-

szerűek a rendezvényeink, sokat ad-

nak Tihanynak, de szembesülnünk

kell a problémákkal is. A Levendula

Fesztiválra idén annyian érkeztek,

hogy nem tudtuk megoldani az au-

tók parkolását, erre ki kell találnunk

valami megoldást, akár az utak

ideig lenes egyirányúsításával vagy

újabb területek megnyitásával.

Gond az is, hogy kevés a szállásle-

hetőség Tihanyban, a Garda Fesz-

tivál idején azzal is szembesültünk,

hogy több szállásadó már bezárt,

így sok vendéget vesztett el a

telepü lés. Változtatnunk kell ezen

is – vélekedett a polgármester.

Tósoki Imre kitért a várható fej-

lesztésekre is. Mint mondta a 300

milliárdos Balaton Fejlesztési Prog-

ram révén Tihany is egy soha nem

látott esély előtt áll, komoly lehe-

tősége van arra, hogy évtizedek óta

tervezett beruházásokat megvaló-

sítson. – Ha jól pályázunk akár 2–3

milliárd forintnyi támogatáshoz

juthat a település. Sok fejlesztési

tervünk van, talán az egyik legfon-

tosabb, hogy teljesen megújítsuk a

rév környezetét, amire reális esé-

lyünk is van – tette hozzá a telepü-

lés vezetője.

A közmeghallgatáson jelenlévő

Vers József, a Balaton-felvidéki

Nemzeti Park tájegységvezetője el-

mondta: egyre több a látogató ezért

a nemzeti park is újabb, jelentős

fejlesztésekre készül a településen.

Terveik szerint megújítják a Belső-

tó környékét, javítják a tó vízminő-

ségét, elvégzik a turista útvonalak

rekonstrukcióját és nem utolsó sor-

ban a levendula ültetvényeken igye-

keznek eleget tenni az egyre élén-

kebb látogatói igényeknek. 
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Közmeghallgatás: Milliárdok érkezhetnek Tihanyba

Többmilliárdos fejlesztések vár-
hatók a településen, megújulhat
a rév környéke, új turisztikai
látványosságok jelenhetnek
meg. Tihanyra egyre többen kí-
váncsiak, idén nőttek az adóbe-
vételek, rekordot döntött a két
nagy fesztivál látogatottsága és
a szezon is túlszárnyalta a vára-
kozásokat – hangzott el a köz-
meghallgatáson.
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Az Optimist csapat nyolc 9–12

év közötti gyerekből áll, Litkey Zsolt

edző foglalkozik velük az év folya-

mán. Négy ranglista versenyen vet-

tek részt idén és egy magyar baj-

nokságon, legjobb eredményünket

Litkey Janka érte el, aki a bajnok-

ságon női ifi kategóriában bronzér-

met szerzett.

Az egyesület cadettosai, akik kül-

földi versenyeken is indultak, hat

párost számlálnak idén, Pallay Tibor

edzősködésével. Két páros közülük

a magyar válogatott színeiben az

olaszországi világbajnokságra is

kijutott. A Közép Európai Cadet

Kupán, ami négy fordulóból állt,

egy német, egy cseh, egy lengyel és

egy magyar versenyből a – Mohácsi

Marcell–Juhász Erik páros meg nyer -

te a serdülő kategóriát. Az ezüstér-

met ugyanezen a versenysorozaton

Szűcs Ábel–Szűcs Benedek testvérpár

hozta haza.

A 420 típusú vitorlásokban – ez

a 470-es olimpiai osztály gyerek-

hajója - idén négy páros verseny-

zett, Regős Attila edző készítette fel

őket. A legjobb teljesítményt a ma-

gyar bajnokságon elért negyedik

helyével a Kardos Szabolcs–Rácz

Levente páros érte el.

A versenycsapat mellett már ta-

vasztól rendszeresen jártak edzésre

a tihanyi vitorlázók, nekik szerda

délutánonként tartott iskola utáni

edzést Litkey Zsolt. 

A Tihanyi Általános Iskolával

már régóta jó kapcsolatot ápol az

egyesület, ennek keretében június-

ban a 3. 4. 5. osztályosok testnevelés

óra keretében ellátogattak a hajós

egyesületbe, és megismerkedtek a

kikötő működésével, a vitorlás ha-

jókkal, sőt a bátrak ki is próbálhat-

ták azokat.

A nyáron egy tucat hat napos vi-

torlás tábornak adtak otthont, ebből

egyet kifejezetten a tihanyi gyere-

kek számára szerveztek meg nap-

közis jelleggel, kedvezményes áron.

Jó időben, sok vitorlázással telt ez

a hét a résztvevő 11 tihanyi kisgye-

rek számára. A nyáron összesen 220

gyerek fordult meg a táborokban,

őket a vitorlázás alapismeretei mel-

lett Tihany fontos látnivalóival is

megismertették. 

Az egyesület idén, mint minden

évben versenyeket is rendezett a ki-

kötőben, sőt a nyárra két rangos

világverseny is jutott. Augusztusban

a 470 olimpiai hajóosztály Masters

Világbajnokságának adtak otthont,

amelyre tíz országból 76 résztvevő

látogatott el. Szeptemberben a

Finn osztálynak rendeztek Európa

Kupát, erre nyolc országból érkez-

tek vitorlázók.

A tél a nyugalomé, de az egyesület

és sportolói lelkiekben már készül-

nek az új szezonra, várják a tavaszt. 

RUTAI ANDREA

Ahol mindig márciustól novemberig tart a szezon –
Tihanyi Hajós Egylet évértékelő

Eredményes évet zárt a Tihanyi
Hajós Egylet, harmincöt fős if-
júsági csapatukkal, márciusban
kezdték el az idei munkát, és egé-
szen novemberig edzettek az Op-
timist, Cadet és a 420-as hajóosz-
tályban. Nincs is ebben semmi
meglepő, a jó eredményekhez,
sok-sok edzés és gyakorlás kell. 

Kína magyarországi nagykövet-

ségének kulturális tanácsosa, Guo

Xiao Guang a megnyitón hangsú-

lyozta: a tárlat az 1900-as évek kö-

zepébe, Sanghaj életébe nyújt be-

tekintést, emellett felhívja a figyel-

met arra is, hogy a két ország mű-

vészetében vannak közös pontok. 

– Missziómnak tekintem, hogy

a két ország jobban megismerhesse

egymás kultúráját, erre egy kitűnő

lehetőség a tihanyi galériával való

együttműködésünk.

Fertőszögi Péter, a Kovács Gábor

Művészeti Alapítvány Kuratórium

elnöke köszöntő beszédében kie-

melte: a kínai alkotók tárlata az első

lépése annak a kulturális misszió-

nak, amely során a galériát nemzet-

közi kiállítóhellyé tennék. Három

éves kulturális programot dolgozott

ki az alapítvány, amelyhez az állam-

tól is kaptak támogatást, így a ké-

sőbbiekben például a sanghaji Liu

Haisu Art Museumban lesz módjuk

a hazai képzőművészetet bemutatni

– tette hozzá a művészettörténész.  

Lapunk kérdésére Fertőszögi

Péter elmondta: jövőre három na-

gyobb kiállítást terveznek a tihanyi

galériába, igazi kuriózum lesz a

nyáron nyíló Gulácsy Lajos tárlat.

– A festő életművének esszenciá -

ját nyújtó kamara kiállításban gon-

dolkodunk, a Gulácsy Lajos álom-

világa című tárlat júliusban nyílik

majd, és jól illeszkedik a Tihanyban

eddig rendezett klasszikus kiállítá-

saink sorába. Az év elején Dante

Isteni színjátéka a magyar képző-

művészetben címmel lesz kiállítás

a galériában, ezen Fáy Dezső famet-

szetei, Borsos Miklós szitanyomatai

és Bencsik János litográfiái láthatók

majd, és tervezzük Matteo Massa -

grande bemutatását is, aki a kortárs,

olasz realista festészet egyik legna-

gyobb alakja – fogalmazott a Ko-

vács Gábor Művészeti Alapítvány

elnöke.

Tan Huamu akvarelljei és Jin

Shisheng fotográfiái január 24-ig

láthatók a galériában.

mt

Kínai tárlat – Jövőre Gulácsy kiállítás a galériában
Shanghai két arca címmel két
kínai alkotó, Jin Shisheng fotó-
művész és Tan Huamu festőmű-
vész alkotásait bemutató tárlat
nyílt a KOGART Galériában.
Jövőre egy újabb jelentős, klasz-
szikus magyar festőművész ki-
állításának ad otthont Tihany –
tudtuk meg a kiállításon.
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– Boros Józseftől, a Szegedi Tu-

dományegyetem Zeneművészeti

Karának trombita tanárától hallot-

tam erről a lehetőségről, korábban

ő is önkéntesként járt Déván. Meg-

kérdezte Böjte Csabától, miként

tudná tovább segíteni a munkáját.

Amihez a legjobban ért, arra tanítsa

meg az ottani gyerekeket – hang-

zott a válasz. Ekkor született meg

a jótékonysági zenetábor ötlete, ala-

kult egy kis csapat, amelynek én is

tagja lehettem. 

– Mennyi időt töltött Déván?

– Július középen egy héten ke-

resztül tanítottam Déván. Huszon-

két fős brigádot alkottunk, voltak

közöttünk kézművességet oktatók

is, mi pedig sokféle hangszerrel

igyekeztünk megismertetni a gye-

rekeket. Minden nap a dévai kolos -

torban tartottuk a foglalkozásokat.

Együtt reggeliztünk aztán a dél-

előtti és a délutáni órákban ötfős

csoportokban tanítottuk a gyereke-

ket, akik igen eltérő zenei jártas-

sággal rendelkeztek, így nem volt

egyszerű dolgunk. Minden este

mintegy százfőnyi közönség előtt

koncertet adtak, bemutatták egy-

másnak, mit tanultak meg aznap.

Komoly tapsvihar volt néha.

– Milyen benyomásai voltak a gye-

rekekről? 

– Korosztályban és szocializált-

ságban is eltérőek voltak, én álta-

lános iskolásokat tanítottam, de sok

kisebb is volt közöttük. Nagyon

szomorú volt látni, hogy nem él-

hetnek családban a szüleikkel, más-

részről viszont lélekemelő az,

ahogy törődnek egymással, ahogy

elfogadják a helyzetüket. Tudják,

hogy ők így alkotnak egy családot,

a nagyobbak segítenek a kicsiknek.

A kamasz fiúk, akik inkább elhú-

zódnának, magukba fordulnának

más helyzetben, ugyanúgy pátyol-

gatják az apróságokat, játszanak ve-

lük, mintha a saját testvéreik len-

nének. Érdekes, hogy itt az átla-

gosnál nagyobb fegyelmet kell tar-

tani. Míg itthon egy gyerekre jut

két szülő, ott 10–12-en osztoznak

meg rajtuk. Féken kell őket tartani,

sokan olyan körülmények közül ér-

keznek, ahol nem tanultak semmi-

lyen rendet. Jó volt látni, hogy a

legcsíntalanabb gyerek is, amikor

valamilyen feladatra beosztották,

milyen elszántsággal és pontosan

tette a dolgát. 

– Mi volt önre a legnagyobb

hatással? 

– Öröm volt látni a sok mo-

solygó arcot, érezni, hogy sikerél-

ményt tudtunk adni a gyerekek-

nek. A kint átélt élményeket az

ember óhatatlanul összehasonlít-

hatja a saját élethelyzetével. Mély

elismeréssel adóztunk az ottani

emberek munkája, mérhetetlen

hite és ereje láttán. Meghatározó

élmény volt számomra egy mise.

Előtte láttam a gyerekeket az ud-

varon tele energiával futkosni, ki-

abálni, de amikor bementek a

templomba, elcsendesedtek. A kis

fehér ruhájukban angyalnak lát-

szódtak és úgy is viselkedtek, hal-

kan segédkeztek Csaba testvérnek.

Még egy meghatározó élményem

volt, ami ráébresztett arra, hogy a

pedagógiai szakmaiságom milyen

korlátok közé szorít néha. Talál-

koztam egy elhanyagolt öltözetű,

koszos, kócos, kamaszlánnyal a

táborban, akivel nagyon nehezen

értettük meg egymást, távolt állt a

személyiségünk egymástól. Mégis

ő volt az első, aki könnyeket csalt

a szemembe, mikor kristálytiszta,

csengő hangon elénekelt egy erdé -

lyi népdalt. 

– Visszatér még tanítani? 

– Mindenképpen. A nyári élmé-

nyek hatására gyűjtésbe kezdtem

egy kisfiúnak, – ott ismerkedtem

meg vele – aki tehetséges és szor-

galmas tanuló. November végére

összegyűlt az összeg, amelyből egy

hegedűt tudtam neki vásárolni.

Nemrég egy hétvégét töltöttünk az

ottani árvaházban, és átadhattam

neki a hangszert, valamint zenél-

tünk, táncoltunk, kézműveskedtünk

egy kicsit a gyerekekkel. Igyekszem

nyárra szervezni magam köré egy

másik csapatot is, mert nem csak

Déván van szükség az ilyen önkén-

tes munkára, az alapítvány más vá-

rosokban is tart fent hasonló háza-

kat, ahol elkél a segítség.  

– Mit javasolna azoknak, akik

szívesen beállnának önkéntesnek? 

– Mindenkit csak buzdítani tu-

dok, vegyen részt ebben a fantasz-

tikus munkában, mert minden se-

gítő kézre szükség van. Itt bárki

meg tudja találni a számára meg-

felelő feladatot. Nemcsak ételre, ru-

hákra, játékokra van szükségük a

gyerekeknek, hanem szeretetre.

Csak rajtunk múlik, hogy hány na-

pot, hetet, hónapot ajándékozunk

oda nekik az életünkből. Hiszem

és tudom, hogy ez magunknak is

ajándékká válik. 

SOMOGYI JUDIT

Tanítás és önismeret az árvaházban

Dénes Gabriella, a Tihanyi Ben-
cés Iskola fuvolatanára a nyá-
ron Erdélyben, Déván járt
önkéntesként, ahol a Szent Fe-
renc Alapítvány által befoga-
dott gyerekeket tanította
ze nélni. Mint mondja, minden-
képpen visszatér a család nél-
küli gyerekekhez.



6. OLDAL                                                                                                                                                                                                              TIHANYI VISSZHANG – karácsonyi melléklet

Ne felejtsük el azonban, hogy

boldognak lenni még ünnepkor

sem kötelező, vannak, akiknek szo-

morú a karácsony. Sokan, akik el-

vesztették szeretett társukat, roko-

nukat, barátjukat, ilyenkor még in-

kább átélik a veszteség fájdalmát,

még inkább nyomasztja őket az

egyedüllét. Vannak, akik anyagi

problémákkal, mások pedig beteg-

ségekkel küzdenek – és bár egyik

sem zárja ki a boldog karácsony le-

hetőségét, nem is igazán kedvez

neki. 

Az sem feltétlenül igazi ünnep,

amikor egész évi civakodás, perpat-

var után karácsonykor, egyfajta kö-

telességérzetből, látszólag megbé-

kélnek a viszálykodók.  A család és

az ünnep nyomása alatt kezet nyúj-

tanak egymásnak, de a külszín alatt

a konfliktus tovább él, és megma-

radnak az indulatok.

Vagyis a karácsony csak akkor

igazi ünnep, ha megbékélünk ma-

gunkkal és egymással, és megnyit-

juk szívünket a szeretet előtt.  

Karácsonykor ez könnyebben

megy a szokásosnál, hiszen a na-

gyobb csöndben és nyugalomban

könnyebben fogadjuk el a veszte-

ségeket, és talán jobban megértjük

azokat is, akiket nem nagyon ked-

velünk. Megérezzük és megértjük,

hogy ugyanolyan emberek, mint mi

vagyunk. Megértjük, hogy talán mi

sem vagyunk tökéletesek, és mi is

mások megbocsátására szorulunk.

A karácsony a csodák ideje. Ragad-

juk hát meg az alkalmat, hogy a

haragot, a csalódást, a keserűséget

és a másokkal szembeni elvárása-

inkat elengedjük. Mindjárt jobban

fogjuk érezni magunkat. És ha

olyan szerencsések vagyunk, hogy

családunkkal ünnepelhetünk, hát

legyünk boldogok, és adjunk hálát

érte!

Ünnepi körkérdésünkben arra

kerestük a választ, hogy ki és mi-

képp ünnepli a karácsonyt Tihany-

ban. Azt gondolnánk, hogy az ün-

nep egyformán telik mindenkinél,

de ez nem így van. Munkától, az

egyes életszakaszoktól és a családi

hagyományoktól függően, sokféle

módon telnek a napok szentestétől

karácsony másnapjáig. Viszont nem

találtunk példát az utóbbi néhány

évben elterjedt szokásra: a szállodai

karácsonyozásra, sí utazásra, well-

ness-programra sem. Úgy látszik:

Tihanyban a karácsony továbbra is

a családé.

Tósoki Réka

Szenteste az egész nagycsalád

nálunk vacsorázik. Nálunk van az

ajándékozás is. Ez azért alakult így,

mert fiatal házas korunkban csak

egy kis lakásunk volt, ezért mi

mentünk az egyik szülőtől a

másik ig. Akkor megfogadtam,

hogy ha egyszer lesz egy nagy la-

kásunk, akkor egy helyen tartjuk

a karácsonyt, és mindenkivel

együtt leszünk. 

Az ünnep már délben elkezdő-

dik, amikor a baráti kör vesz részt

egy halászlé-ebéden. Négy óra kö-

rül az utcában lakókkal koccintunk

– ez is több éves hagyomány már.

Este nálunk tizennégyen ülünk az

ünnepi asztalnál – és ez a szám csak

nő, ahogy a család fiataljai is hozzák

magukkal párjukat. A következő

két nap is családi körben telik; az

első nap anyósoméknál ebédelünk,

másnap pedig a gyerekek kereszt-

szüleinél. 

Az ünnepi menü elmaradhatat-

lan része a borleves pirított man-

dulával. A főétel változhat. Beigli

és grillázsos krémes is mindig van.

Én ugyan szeretnék újítani, de a lá-

nyaim ragaszkodnak a megszokott

süteményekhez.

Természetesen, kisebbik lányunk

is hazajön külföldről, ahol egye-

temre jár, így a vacsora elkészítésé-

ben a lányok is részt vesznek. A ka-

rácsonyfát a férjem díszíti. Nagy a

család, sokan vagyunk, ezért több-

nyire csak „részcsaládok” jönnek

össze a névnapokon, születésnapo-

kon. Ezért nagy öröm, hogy kará-

csonykor mindenki itt lesz, együtt

lesz. 

Nyíri Károly főtörzszászlós,
csoportparancsnok

A csoportparancsnok csak re-

méli, hogy az idei a karácsonyt ott-

hon töltheti, mert tavaly december

24-én reggel nyolctól este nyolcig

szolgálatban volt, akárcsak kará-

csony második napján, sőt szil -

veszter kor is. Különben a karácsony

náluk is olyan, mint más családok-

ban: este együtt ünnepelnek a nő-

véréékkel, így nyolcan-tízen ülik

körül az ünnepi asztalt. Ha minden

jól alakul, akkor Nyíri Károly saját

kezűleg készíti el a vacsora halas

fogásait: a halászlét és a töltött

pontyot. A kis Annának, aki az

idén született, ez lesz az első kará-

csonya, ezért, egyelőre csak a szü-

lők, nagy izgalommal várják, mit

fog szólni a karácsonyfához. Mivel

a kicsi még nem olvas újságot, így,

ámbár papája elárulta, hogy mi lesz

az ajándék, a meglepetés meglepe-

tés marad: Anna rágható, fogható

játékokat kap majd. 

Ha még mindig otthon lesz,

akkor ünnep első napján sétát ter-

veznek az Apátsághoz és a Belső-

tóhoz, és a főtéren megnézik a ka-

rácsonyfát a díszekkel. A főtörzs -

zászlósnak jelenleg egyetlen kará-

csonyi kívánsága van: hogy az

ünne pet otthon tölthesse. 

Kampfl József szobrász

A család nyaralója Sajkodban

van, de nem csak ez köti Tihany-

hoz: 1993-ban néhány lelkes nyara -

lótulajdonos kezdeményezésére

közreműködött az apáti templom-

rom megmentésében. A kőmunká-

kat ő végezte: ő faragta ki a bejárat

és az oltár köveit is. Előző lapszá-

munkban a kitűnő tihanyi szob-

rászról, Borsos Miklósról írtunk; az

ő és felesége, Buba farkasréti teme-

tőben lévő síremlékét is Kampfl

József készítette.

A művész karácsonya nem sok-

ban különbözik más családok ka-

rácsonyától. Most egy fontos pá-

lyázat miatt nem sok ideje marad

az ünneplésre, de az éjféli misére

most is elmegy. A Szentestét

öccséék nél tölti. Tihanyba akkor

szoktak télen lejönni, ha befagy a

Balaton, és jó jég van a korcsolyá-

záshoz. 

A karácsonyi időszakhoz szá-
mos szokás kötődik. A legtöbb
családban menetrend szerint
zajlik a felkészülés, és meghatá-
rozott programja van az ünnep-
nek. Sok helyen szinte csak
ilyenkor jön össze a nagycsalád,
és ebben az időszakban látogat-
ják meg egymást a távolba sza-
kadt családtagok is. Az ünnep
központjában tehát az együttlét
van, és persze, a gyermekek.
Az együttlét pedig mindig
öröm, ha a szeretet jelen van.

Meg kell őriznünk a karácsony meghittségét! 
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Ezért jó, ha tudjuk: hogyan kell

az asztal mellett viselkedni. Régeb-

ben szigorú szabályok írták elő, ki,

hol ülhet, mikor szedhet a közös

tálból. Természetes, hogy az asztal-

főn a családfő foglalt helyet, mel-

lette pedig, szigorúan a családon

belüli rangsornak megfelelően, a

többi családtag. A háziúrral szem-

ben ült a ház úrnője. A gyerekek

csak ritkán ülhettek a felnőttekkel

egy asztalhoz, nekik a gyermekszo-

bában vagy a macskaasztalnál terí-

tettek.  Az ételhez jutás sorrendje

is a családon, társaságon belüli

rangsorhoz igazodott. Az asztal-

bontás is a házigazda kiváltsága volt

– és hivatalosan az ma is. 

Az étkezés protokollja rendkívül

gazdag, kifinomult szabályai azon-

ban kiveszőfélben vannak. De az

ünnepi étkezések továbbra is a csa-

ládi együttlétek, baráti összejöve-

telek, találkozók és egyéb rendez-

vények fénypontjainak számítanak.

A karácsonyi asztal, kétség nélkül,

mind közül a legünnepibb. Ezért

díszítésére is érdemes súlyt he-

lyezni. Persze, a hogyan mellett a

fő hangsúly mégiscsak a min van,

vagyis az elegáns és ízléses tálalás,

a dekoratív asztal fontos ugyan, de

csak kiemeli, és nem pótolja az éte-

lek gazdag ízeit. 

Karácsonykor a családok több-

sége ragaszkodik a hagyományos

ételsorhoz. Szentestén, többnyire,

valamilyen halételt szolgálnak fel:

halászlét, rácpontyot, rántott vagy

marinált halat. Másnap sok helyen

készül borleves, de egyre inkább

terjed a gesztenye-krémleves divatja

is. A töltött káposzta is tradicionális

fogás. Amerikai mintára terjedőben

van a lazac, a pulykasült, a sült kacsa

vagy liba, előételként vagy főfogás-

ként pedig a libamáj. Sokan gon-

doljuk – köztük én is –, hogy beigli

nélkül nem igazi a karácsony. Per-

sze, azért egy jó tiramisu sem

gond… Az alábbiakban Farkas

Szilvia ünnepi süteményreceptjei

közül válogathatnak. 

Szilvás Beigli 

Összetevők: 1,5 dkg élesztő,

2 evőkanál tej, 50 dkg liszt, 0,5 dkg

sütőpor, 13 dkg zsír, 1 db tojás,

6 dkg porcukor, 2 dl tejföl, csipetnyi

só, tojás a kenéshez

A töltelékhez: 25 dkg aszalt

szilva, 1–2 csipet őrölt fahéj, és

szegfűszeg, 1–2 dl víz, 5 cl rum

Először készítsük el a tésztát.

Morzsoljuk el a lisztet a zsírral,

majd adjuk hozzá, a cukrot, a tojást,

és a tejben felfuttatott élesztőt.

Gyúrjuk össze, majd osszuk el

3 egyenlő darabra, formázzunk ci-

pókat belőlük. Pihentessük egy órát

hűtőben őket. Addig főzzük fel a

vizet, cukrot, rumot, és a fűszereket,

a felszeletelt aszalt szilvával, majd

hagyjuk kihűlni. Nyújtsuk ki a ci-

pócskát téglalap alakúra, és kenjük

rá a tölteléket. A két szélét hajtsuk

vissza, és tekerjük fel, henger ala-

kúra. A tetejét szurkáljuk meg vil-

lával, és kenjük meg tojással. Fél

órát pihentessük még hűtőben, és

utána előmelegített sütőben 160

fokon aranybarnára sütjük.

Bögrés mézeskalács

Összetevők: 8 bögre liszt, másfél

bögre porcukor, 3 teáskanál szóda-

bikarbóna, 1 kávéskanál fahéj, 1 ká-

véskanál szegfűszeg, 1 mokkáskanál

őrölt gyömbér, 30 dkg vaj, 1 bögre

méz, 3 tojás

A lisztet, a porcukrot, a szódabi-

karbónát, és a fűszereket egy tálban

összekeverjük. Hozzá keverjük a

vajat, a mézet, és a tojást, majd

egyenletesre gyúrjuk. Lisztezett

deszkán ki tudjuk nyújtani körül-

belül 1 cm vastagra, és már formáz-

ható is. 180 fokos előmelegített sü-

tőben kisütjük a formákat.

Gluténmentes vaníliakrémes,
almás máktorta

Összetevők: 10 tojásfehérje,

30 dkg porcukor, 15 dkg rizsliszt,

1 kávéskanál őrölt fahéj, 30 dkg da-

rált mák, 3 közepes alma (megpu-

colva, és lereszelve)

A tojás fehérjét 5 dkg cukorral

kemény habbá verjük. A maradék

cukrot, lisztet, mákot, fahéjat, és a

lereszelt kinyomkodott almát ösz-

szekeverjük. Ebbe a mákos egyve-

legbe óvatosan belekeverjük a fel-

vert tojás fehérjét, óvatosan, hogy

ne törjük össze a habot. 5 egyforma

kerek lapot sütünk belőle. 

Töltelék: 5 reszelt pucolt almát

15 dkg cukorral, 15 dkg vajjal, pici

fahéjjal egy lábosban ledinsztelünk,

amíg a leve elpárolog róla. Ez lesz

a krém egyik része. 

Krém: 3 csomag vanília pudingot

1 l tejjel, 6 tojás sárgájával 25 dkg

cukorral krémmé főzünk, majd

hagyjuk kihűlni. Fél liter tejszínt

habbá verünk, és a kihűlt krémhez

keverjük. 

Ezek után rétegezve összerakjuk.

1 lap, 1 krém, 1 lap, 1 krém, 1 lap,

1 töltelék, 1 lap, 1 krém, 1 lap. Ha

ez elkészült, akkor bevonjuk a ma-

radék krémmel, és dekorációnak

megszórjuk mákkal.

KONCZ MÁRIA

Mi kerül az ünnepi asztalra? 
Az asztal nem egy egyszerű bú-
tordarab. Az asztal a közös étke-
zés helye; az körülötte gyűlik
össze – remélhetőleg legalább
egyszer naponta – a család, hogy
az ebédet vagy a vacsorát közö-
sen fogyasszák el. Az asztal
szimbolizálja a  közös életet, az
összetartozást.  A szerelmesek és
a barátok is asztal mellett talál-
koznak, emlékeznek meg az év-
fordulókról és ülik meg az
ünnepeket. Még az ellenségek is
egy asztalhoz ülnek. Az üzleti és
a diplomáciai egyezségek, meg-
állapodások is sokszor fehér asz-
tal mellett születnek meg, vagyis
terített asztalnál, a közös étke-
zés során. Mindez mutatja,
mekkora jelentősége van az asz-
talnak, különösen pedig az ün-
nepi asztalnak.

Radó László iskolaigazgató

A Szentestét mindig otthon

töltjük, általában hármasban.

A karácsonyi készülődés feladatait

megosztjuk egymás között. A ta-

karításba mindenki bekapcsolódik,

a konyhai előkészületek, sütés, fő-

zés, a feleségem kiváltsága, az an-

gyaloknak pedig én szoktam segí-

teni a karácsonyfa feldíszítésében.

24-én mindig mákos guba az

ebéd, a vacsora pedig hal, de nem

halászlé – annak nálunk máskor

van ideje, hanem sütve vagy rántva,

esetleg rácponty formájában.

Számunkra természetes, hogy

Szenteste karácsonyi dalokat

éneke lünk, és imádkozni is szok-

tunk a fa alatt. Valamelyik karácso-

nyi szentmisén pedig köszöntjük

az újszülött Megváltót.

Nekünk Karácsony első napja

igazán különleges: ekkor van

ugyanis fiunk, Mátyás, születés-

napja. Erre az alkalomra mindig ér-

keznek hozzánk vendégek. Az ün-

nep második napja pihenéssel telik.

Örülünk az együttlétnek, beszélge-

tünk, játszunk. Családi hagyomány,

hogy a két ünnep között elutazunk.

Feleségem rokonsága Budapesten

és környékén él, és az én rokonaim

többsége is. Így ilyenkor elköltö-

zünk pár napra Gödöllőre és kör-

belátogatjuk a családot.

KONCZ MÁRIA
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– Nagy megtiszteltetés számom -

ra, hogy a képviselők méltónak ta-

láltak erre az elismerésre. Meg vol-

tam hatódva.   Ilyen büszke csak

egyszer voltam, amikor 1990-ben

a nagyvázsonyi történelmi lovas -

játékokon első lettem és az akkori

honvédelmi miniszter,  Für Lajos

díját vehettem át. 

– Tihany hozzátartozik az életéhez

és Ön is Tihanyhoz.  Miért ez az el-

választhatatlan kapocs és kötődés?

– Tihanyban születtem, mindig

is itt éltem és dolgoztam a tihanyi

emberek között, rengeteg lakóház

építésekor szállítottam az építő-

anyagot. Szeretem a helyieket, és

úgy érzem, hogy ők is viszonozzák

felém ezt a szeretetet. Meg aztán

nincs még egy olyan hely az or-

szágban, ahol 25 éven keresztül

minden évben fogathajtó versenye-

ket rendeznek, erre nagyon büszke

vagyok.

– Immár évtizedek óta különleges

viszony fűzi a lovakhoz. Miért éppen

a lovak?

– Már gyerekkoromban is von-

zódtam az állatokhoz, mivel nagy-

apám Tihany és Aszófő között fo-

gatával hordta a falu postáját az

aszófői vasúthoz. Sokszor előfor-

dult, hogy amikor a papa elindult a

postával, az iskolai tanításra fittyet

hányva, kimásztam az is-

kola ablakán, és kísértem

a nagyapámat a kocsin.

Az állatok tartása, neve-

lése mindig is az életem

része volt, de az igazi

nagy kedvencek mégis-

csak a lovak. A ló egy

nagyon okos és szere-

tetre méltó állat, szá-

momra az összes háziál-

lat közül a legszebb.

Tanulékonyak, idomít-

hatóak és rendkívüli

módon ragaszkodnak a

gazdájukhoz, ez a külön-

leges viszony ember-állat

között kölcsönös.  Ne-

mes, nagyon érzékeny

állatokról van szó és an-

nak ellenére, hogy ál-

landó gondoskodást igé-

nyelnek, megtérül a be-

léjük fektetett munka.

Jelenleg három lovam

van, sportra és mezőgaz-

dasági célra egyaránt

használom őket. 

– Jelenleg is aktívan

sportol. Mennyi időt tölt

el ezzel?

– Huszonöt éve versenyzem ak-

tívan, és ilyenkor naponta legalább

két órán át edzem a lovakat, hi-

szen főleg a versenyeket megelőző

felkészítés nagyon fontos, de az

év összes napján trenírozni kell

őket. A versenyek miatt is szükség

van a lovakkal való állandó törő-

désre, patkoltatni kell őket, a ló-

szerszámokat és a hintót időnként

karban kell tartani, betegség ese-

tén pedig a lovat is kezeltetni,

gyógyíttatni kell. Mindez nyilván

jelentős anyagi teherrel jár, amit

önerőből nehéz finanszírozni.

Szerencsére mindig számíthattam,

és most is számíthatok az önkor-

mányzat támogatására. Amíg az

egészségem és a kondícióm engedi

nem változtatok, mert bírni kell a

„lóerőkkel.”

SÜTE KATA

Tihany sport és közösségi élet-
ében végzett több évtizedes ki-
magasló munkájáért Pro Ti-
hany emlékérmet vehetett át.
Személye hozzátartozik a tele-
pülés mindennapi életéhez,
emblematikus jelenség, aki
mindig  egy fél mosollyal az ar-
cán egyengeti almásderes lova-
inak útját.  A múltról, jelenről
és jövőbeli elképzeléseiről kér-
deztük Csuti Istvánt.  

Bírni kell a lóerőkkel

– Kinek a kezdeményezésére alakult

meg a kórus?

– Az énekkar 1995-ben alakult

Korzenszky Richárd atya kezdemé-

nyezésére egyházzenei művek elő-

adása céljából. Előtte is volt kar -

ének, de csak alkalomszerűen ösz-

szeverbuválva az akkori hittanra

járó fiatalokból, akik közül többen

ma is velünk énekelnek. A kórus

összetétele folyamatosan változott,

de az utóbbi években 42 fővel szá-

molhatunk. A kórus összetétele ve-

gyes. A legkülönbözőbb foglalko-

zásokkal megáldott emberek jöttek

össze az éneklés kedvéért. Vannak

közöttünk diákok, de sokan taní-

tanak, a legmagasabb pódiumon

például egy akadémikus tag áll.

Már heti rendszerességgel próbá-

lunk, egységes lett kórushangzás.

Eddig három lemezünk jelent meg,

a legutóbbi, Locus iste címmel.

– Hogyan dől el az, hogy egy ének-

kar, mint közösség, mennyire össze-

tartó?

– Minket összeköt a zene, az

éneklés szeretete, de egy közösség

az események által születik, ehhez

közös élmények, fellépések kelle-

nek. A mi feladatunk az, hogy

együtt énekeljünk a legjobb tudá -

sunk szerint. Nem az egyén, hanem

a kórus együttvéve hozza létre a

produkciót. Próbákon, fellépéseken

kívül is szoktunk találkozni, néha

közös vacsorákat tartani. Az évek

során szilárd és erős összetartozás

épült ki közöttünk. A kórusban je-

lenleg is számos tihanyi család több

generációja énekel. Nem túlzás azt

állítani, hogy az énekkar az egy-

házközség és falu egyik legrégebbi,

folyamatosan működő közössége.

Az elmúlt húsz évben a kórus nem-

csak a katolikus hívők számára volt

nyitott: repertoárjában és szellemi-

ségben is az ökumenizmust való-

sítja meg. 

– Hogyan jellemezné az énekkar

zenei arculatát? Milyen művek sze-

repelnek a kórus repertoárjában?

– Elsősorban klasszikus egyházi

énekek, kórusművek szerepelnek a

zenei palettánkon, de többször éne-

kelünk másfajta zenét is. A temp-

lom hatalmas terét és akusztikai

lehetőségeit kihasználva merünk és

tudunk hangosan énekelni. A mé-

retekből fakadóan egy nagyon kel-

lemes hangzástérrel találkozhat a

közönség, amikor itt hall bennün-

ket, de ez más fellépéseinken is elő-

nyünkre válik. 

– Az énekléssel az emberek szívét

is meg tudják nyitni? 

– Igen, ezt bizton állíthatom.

A meghitt dallamok, a lélekemelő

összhangzatok, amelyek felcsendül-

nek a templomban egy ideig erő-

södnek, felfelé ívelnek, szárnyalnak,

aztán elhalnak, de nem végleg, mert

ott visszhangoznak még a falakon

és a hallgatók fülében, lelkében, szí-

vében. Nem csak az övékben, ha-

nem a mienkben is, így még jobban

összeköt minket ez az élmény. 

SOMOGYI JUDIT

A húszéves jubileumát ünneplő
Tihanyi Bencés Apátság Ének-
kara Pro Tihany-emlékérmet
vehetett át. A díj egyszerre szól
a karvezető és a közösség mun-
kájának, annak elismerése, hogy
az énekkar magas színvonalon,
szívvel-lélekkel énekel és jelen
van az apátság illetve a község
életében is - hangzott a mélta-
tás. Varró Krisztinával, az ének-
kar vezetőjével, a templom kán-
torával beszélgettünk. 

Lélekemelő összhangzatok 

FOTÓ: KORZENSZKY RICHÁRD
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A mohácsi csatavesztést követően

a török hadak végigpusztították a

Dunántúlt, s eljutottak Bécsig is,

de ott kudarcot vallottak Szulejmán

csapatai. Ezt követően megkezdő-

dött a meglévő várak megerősítése.

A tihanyi kolostort 1534-ben

Csoron András építtette át várrá.

A törököket azonban ezek a kicsi,

gyengén felszerelt várak nem igen

tudták megállítani, 1543-ban Esz-

tergom, Fehérvár és Tata eleste után

Tihanyt is elfoglalták. 

Tihany a 16. század közepe táján

számos sikert könyvelhetett el a tö-

rökkel folytatott küzdelmekben.

1554-ben sikeresen visszavertek

egy török támadást, máskor pedig

a tihanyi végváriak támadtak meg

a Balaton környékén török kézen

lévő helyőrségeket. Többnyire ki-

sebb – jövedelempótló – zsákmány-

és fogolyszerző portyák voltak ezek.

Néhány tihanyi várkapitány –

Takaró Mihály, Gyulafi László,

Piski István – bátorságával, hősies-

ségével tűnt ki e harcok során. 

A tihanyihoz hasonló végvárból

sok volt a Balaton mellett. Nem túl

nagy védősereggel, csekély tűzerővel

rendelkeztek, s csak akkor volt esé-

lyük az ellenséggel szemben, ha azok

sem támadtak nagyobb erővel. Ti-

hany, létszámát tekintve, a 16. század

második felében volt a legnagyobb.

Ekkor a várőrség (lovasok és gyalo-

gosok) száma időnként elérte a száz

főt. Legtöbbször azonban csak né-

hány tucat katona állt rendelkezésre,

ami a félsziget szerencsés földrajzi

elhelyezkedésének köszönhetően

elégnek tűnt. Még akkor sem érte

török támadás, amikor 1552-ben

egy több ezres török sereg elfoglalta

a sokkal erősebb Veszprémet. 

1683-ban már nem volt ilyen

szerencséjük, a Bécs elfoglalására

felvonult, mintegy százezres török

had újfent elfoglalta az addig több-

ször gazdát cserélt Veszprémet, és

felégette Tihanyt is, több kisebb

várral együtt. 

A Balaton környéki várak állapo-

tát az osztrák udvar többször felmé-

rette, Tihany csak a véletlennek kö-

szönhette, hogy fennmaradt ugyanis

a hadmérnökök gyengének, kicsinek

tartották és lebontását javasolták az

uralkodónak, mondván, nem képes

a környékbeliek megvédésére. 

A végvári katonák ellátása siralmas

volt, különösen béke időkben. Ekkor

az ellátmányuk elmaradása miatt bi-

zony a környékbeli falvakat foszto-

gatták a nélkülöző katonák. Egy ka-

marai felmérésben azt írták, hogy a

katonák közül csak az őrtállóknak

jutott ruha, a többiek ezalatt kuny-

hóikban ruhátlanul „lappanganak”.

1589-ben az őrség panaszos le-

vélben azt írta a győri főkapitány-

nak, hogy a hiábavaló zsoldvárás

miatt már többen elhagyták a várat,

elmentek szerencsét próbálni, mert

éheztek. A többi is elmegy, ha nem

küldik a zsoldot. Végül ez is bekö-

vetkezett, 1593-ban a várőrség de-

zertált, a várat magára hagyta, sőt,

ezt még az akkor éppen Veszpré-

met birtokló törökök tudomására

is hozták. Szerencsére a győri fő-

kapitány által gyorsan Tihanyba

küldött gyalogos csapat megelőzte

a törököket, és újra birtokba vették

a védtelen várat. 

A török elleni harcok emléke a kö-

vetkező évszázadokban sem múlt el

nyomtalanul. Valószínű, ennek kö-

szönhető, hogy 1718-ban egy kardot

tartó, hősiességet jelképező oroszlán

került Tihany mezőváros címerébe.

HÉJJAS PÁL

Tihany török kézen?

Tihany
pecsét

hirdetés
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A jelenleg gyermekek számára

tematikus, terápiás fejlesztő falmá-

szásokat vezető Sterczer Hilda a

Magyarok a világ nyolcezresein

címmel tartott előadást a művelő-

dési házban. A nepáli expedícióról,

amelyen a világ ötödik legmaga-

sabb hegyét, a Makalut mászta

meg férje oldalán, videó felvételt is

vetített. 

– Asztmás vagyok és pókfóbiás,

mindkettőre jó megoldás a nyolc -

ezres hegyek mászása. A pókok on-

nan kifagynak, és egy csúcstámadás

még mindig kellemesebb, mint egy

asztmás roham. Ez az egyetlen

sport, ahol a férfiak és a nők ugyan-

azt a teljesítményt nyújtják, nincs

különbség: meg kell mászni a he-

gyet. Nekem ez rendkívül vonzó –

mondta előadásában a kétgyerme-

kes anyuka.

Miközben ment a videofilm a

nepáli expedícióról nagy beleéléssel

mesélt a hegymászás szépségéről

és nehézségeiről. Trópusi körülmé-

nyek között, 40 fok fölötti hőmér-

sékletben indultak el gyalog, hogy

a teherhordók segítségével 12 nap

gyaloglással, nehéz terepen elér-

kezzenek a Makula hegyre, négy -

ezer méter magasságba, ahol vi-

szont már rendkívül hideg van.

Problémás a fürdés, frisshúst és

gyümölcsöt nem tudnak enni, vi-

szont a kimerítő túra után azonnal

meg kell kezdeni az akklimatizá-

lódást, vagyis egyre feljebb menni

a hegyen, majd visszatérni az alap-

táborba. 

– Másfél hónapra felköltözik

ilyenkor az ember a hegyre. Igazá-

ból a havas hegyen érzi otthon ma-

gát a hegymászó. Ötezer méteren

már csak fele annyi a levegő oxi-

géntartalma, nyolcezer méteren pe-

dig a harmada. Rendkívül kime-

rültnek érezzük magunkat, az agy-

működés nehézkesebb, nincs étvá-

gyunk és inni sincs sok kedvünk –

sorolta Sterczer Hilda, aki kiemelte:

azért másztak mindig oxigénpalack

nélkül, mert így biztonságosabb. Ha

bármi történik a palackkal, vagy a

kiszámíthatatlan viszonyok miatt

elfogy a plusz oxigén az egyenlő a

halállal, míg az akklimatizálódott

szervezetnek vannak még esélyei –

magyarázta, majd hozzátette: hívő

keresztényként számára sokat se-

gített a hit a legnehezebb pillana-

tokban is.

A tragikus körülmények között

elhunyt férjéről derűvel beszélt, vi-

szont megjegyezte: azt még mindig

nem tudta feldolgozni, hogy nem

volt lehetőségük elköszönni egy-

mástól.

– Ott fönt nincs levegő, az ember

az életét viszi a vásárra, pengeélen

táncol, átértékelődik minden. Innen

nézve vicces, de nyolcezer méteren

arra gondoltam, hogy de jó lenne

még egyszer sorban állni a boltban

élelmiszerért, vagy főzni egy vacso-

rát a szeretteimnek. Felértékelőd-

nek a legkisebb ügyeink is. Ezért

most az ünnepek előtt mondhatom:

fókuszáljunk arra, amink van, elé-

gedjünk meg azzal, amink van, be-

csüljük meg az életet. 
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Hétezer méter fölött kinyílik a
világ. Érzi az ember a maga töré-
kenységét, ott ráébred, hol is van
a helye az univerzumban. Ezért
mászunk – mondta Sterczer

Hilda, a két évvel ezelőtt a Kan-
csendzöngán életét vesztő Erőss

Zsolt özvegye.

Ahol kinyílik a világ

Igazi közösségi élmény- így

fogalmazott az egyik vendég a Ka-

rácsonyváró Napok keretében

megrendezett eseményről. És ha

ez így van, akkor sikerült megva-

lósítani a hat évvel ezelőtt kitűzött

célt. Tizenegy csapat mérte ezúttal

össze a tudását forralt bor főzésben,

nagyrészt helybeliek illetve vissza-

térő vendégek, akiket a rendezvény

hangulata, a gyönyörű környezet

és a közösség hoz vissza ide évről

évre. 

Míg a felnőttek a csípős hideg

időben a borokat kóstolgatták, a

gyerekek sem tétlenkedtek:

a művelődési ház tetőterében kará -

csonyi bütykölde várta őket, díszít-

hettek mézeskalácsot, vagy készít-

hettek apró Mikulás figurákat is. 

A szakavatott zsűri idén is nehe-

zen hozta meg a döntést. A versenyt

végül az Ürgedombi Krampuszok

csapata nyerte, második helyezett a

Bunda és társai fantázianevű társa-

ság lett, harmadik helyen a Tihanyi

Asszonykórus forralt bora végzett.

A balatonakali Fék Üzletház tulaj-

donosa, Tóth Béla által felajánlott

különdíjat pedig a Szépasszonyok

csapata nyerte el. De talán ez az az

esemény, amiről elmondható, hogy

nem az eredmény a fontos. A jó

hangulat, a gyerekzsivaj, a boldog

karácsonyvárás közös légköre- ez

mind együtt volt ezen a szombat

délutánon. 

RÓZSA ÉVA

A Garda Fesztivál után sem állt
meg az élet Tihanyban. A hato-
dik alkalommal megrendezett
Forralt bor Főző Verseny nem
vonzott ugyan ezreket, de akik
ellátogattak december 5-én a
Mádl Ferenc térre, finomabbnál
finomabb nedűket kóstolhattak.

Forralt bor illata a Főtéren

Decemberi programok

December 19.–31.
Shanghai két arca – Kínai alkotók tárlata (KOGART Galéria)

December 19.–31.
A Természet ízei – Időszakos kiállítás a Levendula Házban

December 19. szombat, 10.00   
Mókás játékok általános iskolásoknak a könyvtárban

December 20. vasárnap 
A Szent Erzsébet Kör jótékonysági bazárja. (Apátság Galéria)

December 26. szombat, 16.00
Áment Lukács OSB karácsonyi hangversenye (Bencés Apátság)

December 27.–30. vasárnap-szerda, 10.00–15.00
Kézműves foglalkozások (Levendula Ház)

2016. január 1. péntek, 16.00
Mali Katalin újévi hangversenye (Bencés Apátság)



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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