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Az év és a naptár rendjében

ismét eljutottunk a karácsonyig.

Az ünnep szelleme és tartalma

mindig ugyanaz, mégis mindig

egy kicsit más – mint ahogy mi

is évről évre – sokat vagy keveset,

de változunk. 

Vajon miben különbözünk ma

attól, aki tavaly állt a karácsonyfa

alatt, és aki ugyancsak „mi” vol-

tunk? Bizony, ez fogas kérdés, és

jó lenne, ha legalább a jeles na-

pokon föltennénk magunknak.

A karácsony jó alkalom arra,

hogy viselkedésünket, tetteinket

az örök parancsolatok és értékek

rendjében próbáljuk meg elhe-

lyezni, és tisztábban lássuk: mer-

refelé is tartunk.

De maradjunk az emlékezésnél

még egy kicsit! 

Vajon fel tudjuk-e idézni tavalyi

jó érzéseinket? Emlékezünk-e

arra a meghittségre és békére,

amit szeretteink, családunk köré-

ben éreztünk az ünnep estéjén?

És emlékszünk-e arra a puha

csendre, ami Szenteste telepedett

Tihanyra? 

Talán igen. 

Jó lenne az életünket úgy élni,

hogy ezek a pillanatok év közben

is belülről melegítsenek minket.

Hogy segítsenek azokon a napo-

kon, amikor nehézségek, csapá-

sok, viták és ellentétek borzolják

idegeinket. Mert ezekből is kijut,

bőven. Főleg olyan időkben, ami-

kor egymást érik a változások, és

minden változás új kihívásokat

hoz magával. Amikor sokféle el-

várásnak, igénynek kellene egy-

szerre, egy időben megfelelni.

Amikor különböző értékrendek

feszülnek egymásnak, és ellenté-

tes érdekek irányítják a kisebb-

nagyobb közösség tagjait.

Én abban bízom, hogy mi itt,

Tihanyban, békében és egyetér-

tésben élhetünk, mert mindany-

nyian ugyanazt akarjuk elérni, még

ha más-más módon is: Tihany fej-

lődését, az itt élők gyarapodását. 

Az utóbbi évtizedben megsze-

reztük ennek lehetőségét, és élni is

tudtunk vele. Eredményeinket látva

joggal lehetünk elégedettek, még

akkor is, ha számos tervünk egye-

lőre talonban van. A karácsonyfa

alatt állva vagy az újévi pezsgős po-

hárral kezünkben egy jó évtől bú-

csúzhatunk, olyantól, amelyre ké-

sőbb is örömmel lehet emlékezni. 

Éljük meg hát tudatosan a ka-

rácsony óráit, a béke és a nyuga-

lom szigeteit. Tegyük dolgunkat

legjobb tudásunk és szándékaink

szerint. És akkor jövőre is lesz

mire emlékezni.

Boldog, békés karácsonyt kívá-

nok minden tihanyinak!

TÓSOKI IMRE

POLGÁRMESTER

Legyen mire emlékezni

Testületi ülés 
Január 16-án, csütörtökön, 16 órakor tartják

a polgármesteri hivatal tanácstermében
a jövő év első testületi ülését.

Az ülés nyilvános. 

A képviselő-testület novemberi

ülésén tárgyalta a szociális tűzifa

támogatás helyi szabályairól szóló

rendeletét. A támogatási kérelme-

ket 2020. január 3-áig lehet leadni.   

A tűzifa támogatás mértéke ház-

tartásonként legfeljebb 4 erdei köb-

méter lehet, a közös háztartásban

élők közül pedig csak egy kérel-

mező jogosult a juttatásra. 

A rendelet részletesen taglalja a

tűzifa támogatás jogosultsági felté-

teleit, amely az önkormányzati hi-

vatalnál személyesen megtekint-

hető, vagy a formanyomtatvánnyal

együtt letölthető a www.tihany.hu

honlapon. 

A támogatásra való jogosultság

elbírálása a szociális bizottság ha-

táskörébe tartozik. Az önkormány-

zat a támogatásból vásárolt tűzifát

2020 januárjától szállítja ki a rá-

szorulók részére. 

t-v

Tűzifa a rászorulóknak
A jövő év elejéig lehet benyújtani a szociális tűzifaigényléseket.
A helyi rendelet értelmében az önkormányzat által biztosított szociá -
lis célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket írásban, egy erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az önkormány-
zati hivatalnál.

A képviselő testület a novemberi

ülésén felülvizsgálta a helyi adókról

szóló rendeletét. A legtöbb adó

mértéke nem változik, a tartózko-

dás utáni idegenforgalmi adó azon-

ban jövő évtől 530 forint/fő/ven-

dégéjszakára emelkedik.

Minden év végén a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium megküldi

a következő évben alkalmazható

adómaximumokat. A helyi lakosok,

üdülőtulajdonosok terhelhetőségét

figyelembe véve a képviselő-testület

úgy döntött, a jövő évtől a háztar-

tások kiadásai a helyi adók emelése

miatt ne növekedjenek, ezért –

a fentiek kivételével – nem emeli

meg a jelenleg hatályban lévő adó-

kat. Az idegenforgalmi adó eseté-

ben a vendég az adókötelezett, az

adót a szállásadó szedi be, vallja be

és fizeti be. Az adó alanya nem

a szállás tulajdonosa illetve üzemel-

tetője, hanem a vendégéjszakát

a településen töltő személy.

Kérem, hogy a következő évtől

az emelt adómértéket vegyék figye-

lembe.

NÉMETH TÜNDE

Nem emelkednek
a helyi adók

Jövő évben nem emelkednek a helyi lakosok adóterhei, a tartózkodás
utáni idegenforgalmi adó viszont emelkedik.
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Tihany költségvetése stabil, ta-

valyhoz képest nőttek az adóbevé-

telek, egyértelműen a turizmus

a húzó ágazat, ez a legfontosabb

megélhetési forrás a településen és

ebből származik a legtöbb bevétel. 

Az idei évben több, jelentős be-

ruházás valósult meg. Megépült

a Civilek Háza, elkészült a közös-

ségi térként is funkcionáló sport-

csarnok, és elkezdte működését

a levendula lepárló. Hazai pályázati

támogatások révén több, fontos

utca megújult, a Major utcában

a gerincvezeték cseréje is megtör-

tént. A következő években folyta-

tódnak az útfelújítások, jövőre

a Kossuth Lajos-, és a Csokonai

utca teljes szakaszának rehabilitá-

ciója is megtörténik. 

– Jövőre komoly feladatok várnak

ránk. Több nagy beruházást kell el-

indítanunk, illetve levezényelnünk.

Teljesen megújul a Visszhang

domb, az Apátsághoz vezető lép-

csősor, a Csokonai liget, tovább fej-

lesztjük a szabad strandokat, és

elkezdődik az egykori apátsági

magtár teljes felújítása – mondta

a fórumon Tósoki Imre polgármes-

ter. 

Az évértékelésen többek között

szót kapott Vers József, a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park Természet-

védelmi Őrszolgálatának tájegység-

vezetője, aki elmondta: aggasztó ál-

lapotban van a Belső-tó vízminő-

sége, elszaporodott benne az alga,

a szerves anyagok miatt gyakran

habos a víz. 

– Hosszú folyamat lesz a tó víz-

minőségének javítása, jelenleg is

zajlanak ennek érdekében a mun-

kálatok, amelyeket február 15-ig be

kell fejezni, hogy utána rehabilitálni

lehessen a területet. Az a cél, hogy

az algás, lassan a halak számára is

élhetetlen tó helyett egy vízinövé-

nyes, megfelelő vízminőségű tó le-

gyen itt – vélekedett a szakember.

Kérdésekre reagálva elmondta:

tisztában vannak vele, hogy egyre

markánsabb a vadak jelenléte a te-

lepülésen, ami egyre több gonddal

is jár. A vaddisznók jelentős anyagi

kárt okoznak a telkeken, egyes sza-

kaszokon pedig sötétedés után au-

tóval sem biztonságos közlekedni.

Megszaporodtak a rókák is, ame-

lyekhez ráadásul felemás a lakosság

hozzáállása. Vannak, akik etetik és

óvják őket, de legalább ennyien

vannak, akik nem tartják kívána-

tosnak a jelenlétüket. 

– Nagyon nehéz megoldást ta-

lálni arra, hogy csökkentsük a va-

don élő állatok jelenlétét a telepü-

lésen. Lakott területen a vadászatuk

szinte kizárt, gondot okoz az is,

hogy nem egy állandó állományról

beszélünk, az állatok ki-be járnak

a félszigeten. Tudunk a problémá-

ról, de nem egyszerű megoldást ta-

lálni – mondta Vers József, aki

viszont többek kérésének eleget

téve megígérte: újabb egyeztetést

tartanak majd az ügyben. 

A fórumon szóba került, hogy

a keskeny nyomtáv miatt a Cser-

hegy utcában nehézkes a közleke-

dés, a Kiserdőtelepi úton több telek

vízbekötése már évek óta megol-

datlan illetve a Civilek Házánál

a kevés fény miatt esténként nem

biztonságos a gyalogos közlekedés.

A település vezetője ígérte: a felve-

tett problémákat igyekszik megol-

dani az önkormányzat.

mt

Továbbra is emelkednek a tele-
pülés bevételei, tavalyhoz képest
nőtt a vendégéjszakák száma és
az ebből származó idegenfor-
galmi adó, de az iparűzési adó-
bevétel is többletforrást jelent.
A település mintegy 700 milliós
éves költségvetésének egyhar-
madát adja az állami támogatás,
és ugyanennyit jelentenek
az adóbevételek is – hangzott el
a közmeghallgatáson. 

Több vendég és több vad 

Az elmúlt évek tavaszi-nyári idő-

szakában tapasztalható volt, hogy a

különféle sportesemények résztve-

vői sokszor fegyelmezetlenül, nem

a kijelölt útvonalon közlekedtek,

akadályozva ezzel a gyalogos illetve

a gépjárműforgalmat. A sport -

rendezvények gyakran lehetetlenné

teszik mind a gyalogos közlekedésre

szolgáló területek, mind a közutak

biztonságos, rendeltetésszerű hasz-

nálatát.

Elsősorban az állandó lakosság

részéről már a korábbi években is

érkezett panasz az önkormányzat-

hoz, hogy ezek a rendezvények na-

gyon megterhelik a nyári időszak-

ban amúgy is túlzsúfolt település

közlekedését, a lakók sokszor órá-

kon át nem tudnak kijutni az in-

gatlanukból. A komphoz menő for-

galmat részleges vagy teljes útlezá-

rások bénítják, lassítják, a Kossuth

utcát érintő versenyek pedig a te-

lepülésközpont közlekedését lehe-

tetlenítik el.

Még az év közepén tartott az

ügyben egyeztető fórumot az ön-

kormányzat, amelyen a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park, a körzeti

megbízott, a helyi civil szervezetek

képviselői illetve a sportesemények

szervezői vettek részt, azzal a céllal,

hogy közös megegyezéssel ren-

dezni lehessen a versenyek lebo-

nyolítását. 

A Nemzeti Park képviselője

a természetvédelmi területek óvá-

sára hívta fel a figyelmet, a körzeti

megbízott kiemelte, hogy a jövő-

beni sportesemények megszervezé-

sekor a fő hangsúlyt a te-

lepülésen történő nap-

közbeni folyamatos köz-

lekedés fenntarthatósá-

gára kell fektetni, dr. Tóth

József a Tihany Fejlesz-

téséért Alapítvány elnöke

pedig javasolta a sport-

esemény szervezője vál-

laljon anyagi felelősséget

a rendezvényéért. 

A képviselő-testület,

összegezve a fórumon el-

hangzott véleményeket,

döntött a Tihanyban

rendezendő sportesemé-

nyek szabályozásáról. 

A grémium döntése

értelmében a közutakat

érintő sportversenyeket kizárólag

október 1. és március 31. közötti

időszakban lehet rendezni a tele-

pülésen. A fél vagy egész napos út-

lezárással járó kerékpárversenyt

nem engedélyezi az önkormányzat,

kivéve a Tour de Hongrie versenyt.

A természetvédelmi területeket,

külterületet érintő futóversenyeket,

sporteseményeket, teljesítménytú-

rákat, a Balaton-felvidéki Nemzeti

Park javaslata alapján, kizárólag a

szeptember 1. és március 15. kö-

zötti időszakban lehet megren-

dezni. 

Az engedélyezett időszakon belül

kizárólag maximum 1300 fős lét-

számkerettel lehet sporteseményt

szervezni. 

Jövő év januárjától a rendezvény

szervezője az engedély feltételeként

köteles félmillió forint kauciót

megfizetni, mely a település sport-

eseménnyel érintett területeinek

helyreállítását (szemét összegyűj-

tése, károk kijavítása, stb.) követően

visszajár. Amennyiben a helyreál-

lítási kötelezettségének a szervező

nem tesz eleget a kauciót az ön-

kormányzat visszatartja, illetve

amennyiben a helyreállítás többlet-

költségekkel jár, az is a szervezőt

terheli. A többletköltség megfize-

tésének elmaradása esetén – a vég-

rehajtás érdekében – a szervező el-

len eljárást indít az önkormányzat.

t-v

Korlátozzák a sportrendezvényeket

Tihany az elmúlt években több,
jelentős sporteseménynek adott
otthont. Számos kerékpár ver-
senyt, - túrát, futóversenyt, tel-
jesítménytúrát rendeztek itt, ám
ezek lebonyolítása többször
közlekedési problémákat oko-
zott a településen. Az önkor-
mányzat fórumot hívott össze,
hogy kidolgozhassa a tihanyi
sportesemények szabályozását. 
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A program különleges kalauzo-

lással kezdődött, amely révén a 18.

századba vitték vissza az érdeklő-

dőket. A zsúfolásig megtelt temp-

lomban Barkó Ágoston OSB, a Ti-

hanyi Bencés Apátsági Múzeum

igazgatója köszöntötte a megjelen-

teket, akiket az Utazás a XVIII.

századba című történelmi idegen-

vezetés során végig vezették az

apátság közel ezeréves történetén.

Az érdekes bevezetőből megtud-

hattuk, hogy a középkorban  – nem

lévén képeslap, sms, Messenger,

Instagram – a rokoni, baráti kap-

csolatok ápolásának legnépszerűbb

módja az volt, hogy egymás védő-

szentjeit vették át az uralkodóhá-

zak,  főnemesi családok. Az apát-

ságot alapító I. András király fele-

sége, Anasztázia, a kijevi nagyfeje-

delem lánya, akinek a testvére

Anna, I. Henrik francia király fe-

lesége volt, az ő révén vált Szent

Ányos a tihanyi templom védő-

szentjévé. Az érdeklődőket három

csoportra osztva a barokk templom,

a királyi kripta, a szerzetesi kripta,

valamint az újonnan restaurált 18.

századi liturgikus tárgyak fordula-

tos történetével ismertették meg. 

A történelmi séta készítette fel

a látogatókat a szentmisére, amely-

nek főcelebránsa Erdő Péter bíboros,

esztergom-budapesti érsek, Ma-

gyarország prímása volt. Meghívá-

sának alapja, hogy régen a királyi

alapítású apátságok feletti jogható-

ság az esztergomi érsek privilégiu -

ma volt. 

Az ünneplőket Mihályi Jeromos

konventuális perjel köszöntötte, ki-

emelten Michael August Blume

SVD érseket, Magyarország apos-

toli nunciusát, Várszegi Asztrik

OSB emeritus főapátot, Fazakas Z.

Márton OPraem apátot, Bérczi

Bernát ciszterci apátot, valamint

minden, a közösséggel ünneplő

szerzetes- és paptestvért, valamint

a híveket, vendégeket. Külön kö-

szöntötte Korzenszky Richárd atyát,

aki 1994-től kezdve fizikailag és

lelkileg is megújította az apátságot,

amelynek révén az apátság országos

hírű lelki és kulturális központtá

vált. 

A liturgiát követően Mihályi

Jeromos OSB és Erdő Péter bíbo-

ros átadta a Vajda-Sámuel-emlé-

kérmet, amelyet Bischof Péter,

a Bencés Diákok Veszprém Megyei

Egyesülete vezetője és Csizmazia

Zsolt, az apátsági templomatya, sek-

restyés, a ministránsközösség elhi-

vatott vezetője vehetett át.

SOMOGYI JUDIT

Kettős évfordulót ünnepeltek az apátságban
A Tihanyi Bencés Apátság szer-
zetesközössége és a tihanyi plé-
bánia szeretettel hívta az érdek -
lő dőket védőszentje, Szent
Ányos Orléans-i püspök ünne-
pére és hálaadásra november kö-
zepén. A szerzetesek ünnepe
idén kiemelt hangsúlyt kapott
a kettős évfordulónak köszön-
hetően: a török idők után, 300
évvel ezelőtt 1719. október
12-én került vissza az apátság
a magyar bencés szerzetesekhez,
és a rendszerváltás után, 1994-
ben kezdődhetett újra a szerze-
tesi élet a Tihanyi-félszigeten.

Újra Bencés Bál

A Tihanyi Bencés Bált 2020. február 15-

én, szombaton negyedik alkalommal ren-

dezik meg az új, feldíszített sportcsarnokban,

amelyre szeretettel hívnak mindenkit a szerve-

zők. A jótékonysági rendezvény színvonalas fellépőkkel,

korlátlan étel- és italfogyasztással, értékes tombolatárgyakkal, hajnalig

szóló magyar és nemzetközi retro tánczenével, élmény fotósarokkal

várja a szórakozni vágyókat. A baráti találkozások és a bencés családi-

asság garancia arra, hogy mindenki jól érezze magát. 

A belépőjegy kedvezményes ára: 9900 forint. Támogatói jegyek vásár-

lására is van lehetőség, ezek 20 ezer forintos áron, az iskola portáján

vásárolhatók meg. Gondoljon szeretteire, ajándékozza meg őket kará-

csonyra báli belépővel. 

A bevételből az iskola diákjait támogatja a szervező Tihany Iskoláért

Alapítvány. Az előző bálban több mint 540 ezer forint gyűlt össze,

amelyből az iskola összes tanulója meglátogathatta a bakonybéli Szent

Mauríciusz Monostort, valamint az orfűi zenei táborban részt vevők

részvételi díjához járultak hozzá. A következő évre kitűzött cél: újabb

kirándulás támogatása, a tanulók Pannonhalmán tölthessék a Szent

Benedek napot és egy ausztriai zenekari fellépés megvalósulása.

A szervezők várják a tombolafelajánlásokat, amelyeket az iskola portáján

lehet elhelyezni, tiszteletteljes köszönetet mondanak mindazoknak,

akik értékes tombolafelajánlással támogatják a bál megszervezését! 

További részletekről tájékoztatást adunk olvasóinak lapunk következő

számában.

FOTÓK:  PADOS ADRIÁN
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– Nem számítottam a díjra, gya-

nútlanul vettem részt az ünnepsé-

gen. A családom tudott a díjról, de

megőrizték a titkot. Még arra is fi-

gyeltek, hogy utánam érkezzenek

meg a terembe az átadási ünnep-

ségen, csak aztán foglalták el a he-

lyüket a nézőtéren. 

– Mit jelent az ön számára, hogy

Tihanyban született, itt él? 

– Nemcsak én, hanem az őseim

is itt születtek, a családfánkat

az 1750-es évekig tudjuk visszave-

zetni. A bátyám foglalkozott ezzel

1995-ig, halála óta én folytatom

a családfánk aktualizálását. Az

Aradi família mindig is itt élt föld-

művesként Tihanyban.

– Milyen volt régen Tihany?

– Helybeliként visszaemlékezve

1958-ban kezdődött az itteni ide-

genforgalom. Az akkori brüsszeli

világkiállítás pavilonjaiból hat da-

rabot itt helyeztek el, abból lett a

Tihanyi Motel, 1962-ben kezdték

építeni a szállodát a mai Club Ti-

hany területén. Akkor aszfaltozták,

szélesítették ki a Kossuth utcát is,

persze abban az időben azért még

jóval kevesebb turista volt itt. 

– Mit emelne ki az önkormány-

zatnál végzett eddigi munkájából?

– A családom révén az Erdőbir-

tokossági Társulat tagjai közé tar-

tozom, sőt 2010-ig elnöke is lehet-

tem a társaságnak. Régebben gaz-

dálkodást folytatott az akkori nevén

a Közbirtokosság. A tagjai közösen

kaszálták a legelőiket, begyűjtötték

a terményt, mindez a turizmus be-

indulása után visszaszorult, helyette

már gazdasági tevékenységből szár-

mazik a bevétel. Az államosítás, ki-

sajátítás miatt jelentősen lecsökkent

a területünk. 2007-ben az akasztó-

dombi parkolót nagy nehézségek

árán megtisztítottuk a fás részektől

és kibővítettük. Az elnökségem ide-

jén nagyszabású programmal ün-

nepeltük meg a társulat fennállá-

sának századik évfordulóját. Sze-

rencsésnek érzem magam, mert

életem legnagyobb részében itt, és

a környéken dolgoztam, ezért a he-

lyi embereket és körülményeket

elég jól ismertem, így segíthettem

nekik ügyeik intézésben és képvi-

selhettem az önkormányzatban az

érdekeiket.

– Hosszú évek óta tagja a Vinitores

Tychonienses Borrendnek, miként ke-

rült velük kapcsolatba?

– A borász szakmát egy életen át

tanuljuk, minden év más, így jó egy

szakmai társaság tagjának lenni,

ezért is csatlakoztam hozzájuk.

Családi birtokként van egy kétezer

négyzetméternyi szőlőnk a Hár-

mashegyen, amit a fiammal műve-

lek. A borászatot hobbimnak

mond hatom, amikor komolyabban

kezdtem el vele foglalkozni, kide-

rült, folyóborként nem lehet eladni

a termést, ezért őstermelővé váltam

és magunk kezdtük palackozni, ér-

tékesíteni a borainkat. 

Azt szeretem a borászkodásban,

hogy kint vagyok a természetben.

A szőlőnk szép környezetben fek-

szik, gyönyörű kilátásunk van on-

nan a falura, az ember nem tud vele

betelni. Nem is érzem az ott töltött

időt munkának, örömet okoz az ott

tartózkodás egész évben. Januárban

metszéssel kezdünk, szeptember-

októberben szüretelünk, utána a

bort gondozzuk, figyeljük, hogyan

alakulnak a folyamatok.  

– Mit szeret legjobban a borászko-

dásban?

– Természetesen a végeredményét.

A szőlőbe még akkor is kimegyek,

ha nincs ott dolgom, néha jönnek

barátok is, beszélgetünk és iszunk

egyet a munkánk gyümölcséből.  

– Mi foglalkoztatja mostanában a

leginkább?  

– Az előző önkormányzati ciklus

végén bejelentettem, hogy nem

folytatom a megbízatásomat. Ér-

zem már a koromat, úgy vélem,

jobb, ha átadom a fiatalabb korosz-

tálynak ezt a feladatot.  Így élvezem

a családi körben a pihenést, több

időm van a pincéhez kimenni, és a

sok meghívásnak eleget tenni, ahol

a borrendet képviseljük különböző

rendezvényeken.

S. J.

Közel vagyok a természethez 

Aradi Istvánnal, a tihanyi Erdő-
birtokossági Társulat korábbi el-
nökével, leköszönt alpolgármes-
terrel, borrend taggal, ősterme-
lővel beszélgettünk a Pro Tihany
díja kapcsán. A lelkes borászt vá-
ratlanul érte az elismerés, mint
mondta: a családja is teljes titok-
ban tartotta előtte a díjat.

– A korábbi években titokban

vágytam arra, hogy a díjazottak kö-

zött legyek. Amikor elkezdődött az

idei év jutalmazottjának az életrajzi

ismertetője: „1938. február 23-án

született Jászszentlászlón…”, akkor

döbbentem rá, hogy valóvá vált az

álmom. Nagyon boldoggá tettek.

Együtt ünnepelhettem a családom-

mal, akik külföldről érkeztek haza

látogatóba, a másik díjazottal együtt

közösen vacsoráztunk.

– Hogyan kezdődött Tihannyal

a kapcsolata?

– Ez érdekes történet, a szüleimet,

akik tanítók voltak, a szanki villany-

vezeték nélküli kisközségbe telepí-

tették ki az ’50-es években. Az ot-

tani gyógyszerész barátságba került

velük, ő mondta, hogy Tihanyban

szántóföldet vásárolt. Abban az idő-

ben már házas voltam, így az apó-

sommal együtt 1967-ben mi is vet-

tünk itt földet a Belső-tó mellett,

közösen építkezésbe kezdtünk.

– Nagyot változott Tihany azóta,

amióta itt letelepedett? 

– Az elején még csak nyaralni jár-

tunk ide. A házunk mögött a szom-

széd mezőgazdasági művelésű par-

cellái voltak, gyakran kaptunk tőle

a terméseiből. Kevesebb ház, na-

gyon kevés turista volt erre akkori-

ban. Hamar elfogadtak az itteniek,

talán a nyitottságom, a szerteágazó

tapasztalataim miatt. Sokfelé jártam

a világban, agrárszakemberként ér-

dekes tapasztalatokat szereztem,

amikről szívesen meséltem, mesélek

a mai napig. Egyszerűbb körülmé-

nyek között éltek az emberek, fő-

ként a mezőgazdaságban tevékeny-

kedtek. Ez hozzám is közel állt, hi-

szen agrármérnöki végzettségem

van, és abban az ágban is dolgoztam

1961-től nyugdíjazásomig. 

– Mit szeret a legjobban az itteni

életben?

– Azt hiszem, a vizek szeretete

az, ami idevonzott, és a mai napig

ezt szeretem a legjobban az ittlét-

ben. Közel van a strand, régen há-

rom perc alatt lefutottam a Somos-

hoz úszni egyet. Igaz, a hazafelé

tartó út kicsit tovább tartott. Ma is,

ha csak tehetem, nyáron lemegyek

a Balatonhoz.

– Mit emelne ki az önkormány-

zatnál végzett munkájából, mire

a leg büszkébb?

– Mindig aktív ember voltam, szí-

vesen vettem részt a közösség élet-

ében. Amire talán a legbüszkébb va-

gyok, hogy részt vettem a tihanyi

Jövő Műhely munkájában, ennek

egyik eredményeként 2013-ban át-

adták hazánk egyik legfontosabb

kulturális, történelmi helyszínének

sétányait, tereit. Egy ciklusban tár-

sadalmi megbízatású alpolgármes-

terként tevékenykedtem és a gaz-

dasági bizottság külsős tagjaként

hozzájárulhattam Tihany fejlődé-

séhez.

– Mezőgazdászként vagy egyéni

érdeklődés miatt kapcsolódott a helyi

Lovasklubhoz, amelynek vezetőjévé

is választották?

– Ezt is a vizek szeretetének kö-

szönhettem. Sokat sétáltam a Bel -

ső-tó partján, és a helyi fogathajtók

ott gyakoroltak, így barátkoztunk

össze. Az egyetemen és a munkám

során is közelebbi ismereteket sze-

reztem a lótartásról, lótenyésztésről,

így könnyen megtaláltuk a közös

hangot. A megalakuló Lovasklub

elnökének választott, amelynek hu-

szonöt évig elnöke lehettem.

– Mi foglalkoztatja mostanában

a legjobban?  Mivel tölti szívesen az

idejét?

– A feleségem betegsége miatt

sokkal több időt töltök itthon, ezért

is mondtam le a megbízatásaimról.

Ez nem bezárkózottságot jelent,

inkább kötöttséget. Viszont így az

interneten való informálódásra,

böngészésre ez jó lehetőség, amivel

élek is. Főként az egészséges élet-

módról, a természetes alapanyagok-

ról tájékozódom, de most például

találtam egy betegségrezisztens

szőlőfajtát, arra fogom kicserélni az

itthoni tőkéket. Remélhetőleg ered-

ménnyel, mert a tihanyi-félsziget

talajadottságai megkívánják az oda-

adó munkát.

SOMOGYI JUDIT

A víz szeretete

Alig egy hónapja vehette át a Pro
Tihany díjat, ami, mint kiderült,
régi, titkolt álma volt. A család-
jával immár huszonöt éve Ti-
hanyban élő, korábban társa-
dalmi megbízatású alpolgármes-
terként is ténykedő dr. Brandt
Bélával beszélgettünk az elisme-
rés apropóján. 
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Mihályi Jeromos, perjel
A karácsony a befogadásról szól

– Hogyan telik a karácsony?

– Egy családhoz hasonlóan, ti-

hanyi bencés szerzetesközösségünk

is együtt ünnepel karácsony estéjén.

Természetesen, vannak lelkipász-

tori kötelezettségeink, de törek-

szünk arra, hogy a szolgálat kiegé-

szítője legyen a karácsonyi örö-

münknek. Délután kezdődik

a temp lomban a gyermekek – már

hagyománnyá vált – pásztorjátéka,

Csizmazia Zsolt munkatársunk

szervezésében. A közösség kará-

csonyfáját Ágoston atya és András

testvér vezetésével, az ebédlőnkben

állítjuk fel a misztériumjáték előtt.

Számunkra az ünnep az egyház hi-

vatalos esti imádságával, a Vespe-

rás-sal kezdődik. Elénekeljük az

ünnep meghirdetésének szép, ősi

énekét, majd zsoltárokat imádko-

zunk. Ezután a közös ünnepi asz-

talhoz vonulunk, a sötét ebédlőben

meggyújtjuk a szépen feldíszített

karácsonyfa csillagszóróit és elé-

neklünk egy karácsonyi éneket, va-

lamint egy jelképes ajándékkal kí-

vánunk egymásnak boldog kará-

csonyt. Az estét nálunk az imádság

hatja át. A vacsora után Vigíliát, az

éjszakai istendicséretet imádkoz-

zuk. A hosszú, de szép imádság

után kezdjük lelkipásztori szolgá-

latunkat, szentmiséinket; ki-ki a rá

bízott templomban és egyházköz-

ségben. Reggel fél hétkor újra

együtt imádkozunk a kápolnában,

majd a tihanyi templomban közö-

sen végezzük a fél nyolckor kez-

dődő szentmisét, ahol a betlehemi

pásztorokkal együtt örvendünk Jé-

zus születésének. Ezután újra útra

kelünk, hogy a karácsonyi szent-

miséken szolgáljunk.

– Kit hívna meg szívesen a kará-

csonyi asztalhoz?

– Szeptemberben Libanonban

jártam, ahol egy szír határhoz kö-

zeli barlangkolostorban élő reme-

tével találkoztam. Nagy derűben és

lelki kiegyensúlyozottságban, egye-

dül él, imádkozik és fogadja a ven-

dégeket. Az előző, ott élő szerze-

tesnek álmában elvágták a torkát.

Az apátja a következő figyelmez-

tetéssel engedte meg neki a remete

életet: „Tudod, remélem, hogy nem

remetének mész, hanem vértanú-

nak.” Őt szívesen meghívnám, hogy

találkozzanak vele a testvérek.

– Van-e valamilyen speciális kí-

vánsága karácsonyra?

– Kérhetünk többet annál, mint-

hogy velünk az Isten? Karácsony

inkább a befogadásról és nem a ké-

résről szól számomra.

Molnár Andrea, a Visszhang
óvoda vezetője
Bölcsőcskézés, betlehemezés

– Hogyan töltik a Szentestét?

– December 24-én délután Mo-

nostorapátiban, ahol élek, útra kel-

nek a Bölcsőcskések. Minden ház-

hoz elmennek és hirdetik az öröm-

hírt, Jézus születését. A köszöntőket

otthon várjuk, majd utána elsétá-

lunk édesanyámhoz, ahol összegyű-

lik az egész család, és együtt vacso-

rázunk. 

– Mi kerül az asztalra ezen a na-

pon?

– A szentestei vacsora elképzel-

hetetlen a klasszikus halászlé és a

káposztalevélbe göngyölt hús nél-

kül, és természetesen édesanyám

mindig elkészíti az unokái aktuális

kedvenc ételeit is.

– Melyik karácsonyt élné át újra

szívesen? 

– Ha tehetném, visszavarázsol-

nám azokat a Szentestéket, amikor

még éltek a nagyszüleim, hogy ők

is velünk együtt lehessenek, és a tő-

lük hallott történeteket nem a mi

elmeséléseinkből, hanem tőlük

hallhassák a család gyermekei, fia-

taljai.  Szívesen emlékszem vissza

arra is, hogy kisgyermekként

kezdve egészen addig, míg édes-

anya nem lettem, tizenöt éven át

jártam én is a falut Szenteste, böl-

csőcskésként. Köszöntöttünk, és

hirdettük a kis Jézus születését. Ha

csak pár percre is, de ezáltal részese

lehettem sok-sok család meghitt

pillanatának. A gyermekek szemé-

ben örömet, izgatottságot, az idő-

sebbek szemében köszönetet, hálát

és örömet láthattam, és ezek az em-

lékek a mai napig meghatározóak

az életemben.

Radó László,  a Bencés Apátság
Illyés Gyula Általános és Zene-
iskolájának igazgatója
A legnagyobb karácsonyi ajándék

– Melyik volt a legemlékezetesebb

karácsonya?

– Gyermekkori karácsonyokra

szokás ilyenkor gondolni, de én a

gyermekkoromból nem tudnék vá-

lasztani. Nagyon sok szép és emlé-

kezetes karácsonyban volt részem

gyerekként, akár a szűk családi kör-

ben megünnepelt karácsonyokra

gondolok, akár a nagyszülőkkel,

unokatestvérekkel együtt töltött

Szentestékre. A legemlékezetesebb

talán az volt, amikor a kisfiam elő-

ször találkozott ezzel az ünneppel.

Az ő gyermeki öröme, rácsodálko-

zása az első karácsonyra örökre

bennem marad. 

– Milyen ajándéknak örült eddig

a legjobban?

– Erre a kérdésre viszont köny-

nyen tudok egyértelműen vála-

szolni. A fiam, Mátyás december

25-én született. Az ő érkezése volt

a legnagyobb karácsonyi ajándék

számomra. 

– Milyen programokat terveznek

ezekre a napokra? 

– A feleségem családja és az én

családom nagy része is Budapesten

vagy annak környékén él, ezért

minden évben karácsony másnap-

ján, vagy a két ünnep között felke-

rekedünk és körbelátogatjuk a ro-

konokat. Így lesz ez az idén is. 

– Ha valakit meghívhatna maguk-

hoz karácsony estére, ki lenne az? 

– Mindkét nagyapám akkor halt

meg, amikor én csak hat éves vol-

tam. Nem sok emlékem maradt ró-

luk, de a családi beszélgetések alap-

ján nagyon érdekes és értékes em-

berek lehettek. Mindkettő igen

mozgalmas, már-már kalandos

életet élt, de nem kerülték el őket a

nehézségek, tragédiák sem. Velük

szívesen leülnék beszélgetni egy

pohár bor mellett. Meghallgatnám

a történetüket, és örömmel bemu-

tatnám nekik a saját családomat.

Rutai Andrea, a Tihanyi Hajós
Egylet ügyvezetője
Náluk csenget a Jézuska

– Hogyan telik a karácsony? Van-e

valamilyen kialakult hagyománya,

rendje?

– Van kialakult rend, igen, több

na pos, sok programmal, vidámság-

gal. Nálunk csenget a Jézuska 24-

én délután, a szűk családdal és

a nagy szülőkkel töltjük együtt

Hosszú karácsonyunk lesz 
Az idén a megszokottnál hosz-
szabb lesz az ünnep, így alkalmat
kínál nemcsak a megszokott te-
vékenységekre, hanem némi sza-
badidővel is kecsegtet. A bőséges
ebédek, vacsorák mellett jut idő
rokonlátogatásra, a barátok fel-
keresésére és kirándulásra, mo-
zira, lazításra is. Lássuk, hogy
a hagyományos programpontok
mellett, ki, mit tervez még az ün-
nepnapokra. Érdekelt minket az
is, ki, kivel töltene el szívesen egy
estét, és mit jelent az ideális aján-
dék.
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a Szentestét. Másnap szüleimhez

megyünk nagyobb családi-karácso-

nyi ebédre. Itt még nem ér véget az

ünnep, 26-án Keszthelyre megyünk

a gyerekekkel, ahol a férjem szűk

családjával, úgy negyven-ötvenen

ünnepelünk. Közös ebéddel kez-

dünk, ami bele szokott csúszni az

esti gesztenyesütésbe, utána me-

gyünk tovább az unokatestvérekhez,

így éjszakába nyúló, több generációs

bulizással szoktuk befejezni az ün-

nepet.

– Kit hívna meg szívesen a kará-

csonyi asztalhoz?

– Bárkit, aki közel áll a csalá-

dunkhoz, és szívesen tölti nálunk

az ünnepet. Idén például nagylá-

nyom barátját hívtuk el, és várjuk

szeretettel.

– Milyen ajándékot kívánna?

– Semmilyet, ami tárgyhoz köt-

hető! Nekem az a legfontosabb,

hogy együtt vagyunk, jó hangulat-

ban, szeretetben. Az igazi ajándék

nekem az, ha mindenki egészség-

ben, boldogságban együtt ünnepel.

– A házi kedvenc kap-e ajándékot?

– Van két papagájunk és egy tek-

nősünk, de bevallom, kihagyjuk

őket az ünneplésből. Talán a színes

karácsonyfa tetszik majd nekik,

a közelükben fog állni.

Tósoki Imre, polgármester
Családi vendégeskedés

– Milyen lesz az idei karácsony?

Lesz-e valamilyen különleges prog-

ram, egy utazás vagy valamilyen tár-

sasági esemény?

– Nálunk a karácsony otthoni

ünnep, nem utazunk sehová. Csa-

ládi körben maradunk, felkeressük

feleségem rokonait, nálunk meg a

gyerekek, keresztszüleik és a tágabb

család is összejön. Meghitt családi

vendégeskedéssel telnek a napok. 

– Azért egy kis lovaglás még bele-

férhet, nem?

– Nincs kizárva, de ez a program

az időjárástól is függ. De nem lenne

rossz, ha beleférne…

– Milyen ajándékra számít, vagy

mivel lepi meg családtagjait?

– Egyelőre fogalmam sincs róla.

Meg vagyok csúszva.

– Kit hívna meg magához, ha

tehetné? Kivel töltene el egy karácso-

nyi napot vagy estét? Bárkit megne-

vezhet, akkor is, ha a találkozás már

nyilvánvalóan lehetetlen.

– Friss az élmény, nemrégiben

vesztettük el nagybátyámat. Hóna-

pokon át halogattam, hogy elme-

gyek hozzá egy hosszabb beszélge-

tésre, de mindig akadt valami sürgős

teendő, ami megakadályozott ebben. 

– Mit mondana neki, ha még egy-

szer találkozhatnának?

– Azt, hogy fantasztikus ember-

nek tartom, akinek különleges élete

volt. Nagyra becsülöm érte. Nagyon

értett a szőlőhöz, a borhoz. Azt is

elmondanám neki, hogy jó volt vele

lenni. Távozása nem csak bennem,

hanem sok más emberben is nagy

űrt hagyott maga után. 

K. M.

Kellemes
karácsonyt és
békés, boldog
új esztendőt kívánunk!

Az ünnepi időszaktól egészen

április elsejéig tartó tárlat darabjai

eddig is minden évben megvásá-

rolhatók voltak, de idén a galéria

hivatalosan is kortárs képzőművé-

szeti vásárként definiálja a váloga-

tást. Ilyenkor, az ajándék beszerzési

őrületben kiemelten szeretnének

mindenkit a műgyűjtésre buzdítani,

hiszen nincs annál nagyobb öröm,

mint amikor egy szívünknek kedves

alkotás ott lehet a mindennapja-

inkban, a saját otthonunkban.

Olyan kortárs képzőművészek al-

kotásait kínálják eladásra, mint

Tenk László, Fehér László, Kondor

Attila, Takáts Márton vagy Szabó

Ábel – a teljesség igénye nélkül. 

A KOGART Moments - Kor-

társ képzőművészeti vásár minden

héten péntektől vasárnapig, 10–16

óra között várja az érdeklődőket. 

További információk és érdekes-

ségek a galéria honlapján. 

t-v

Kortárs képzőművészeti
vásár a Kogart-ban 

December elejétől látogatható
a Kogart Galéria legújabb kiál-
lítása, amely az alapítvány gyűj-
teményéből válogatott, kortárs
műalkotásokat mutat be. 

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.

Kellemes
karácsonyt és
békés, boldog
új esztendőt kívánunk!
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Honfoglaló őseink konyhájáról

nem sok írásos anyag maradt fenn.

De a tárgyak is beszédesek. A le-

letanyag között találtak bográcso-

kat, amelyekben valószínűleg birka-

és marhahús főtt, de őseink fogtak

és főztek halat is. A letelepedés

után gabonaféléket, búzát, árpát és

kölest termeltek, amelyekből le-

pényt sütöttek és kását főztek, de

zöldségeket és gyümölcsöket is fo-

gyasztottak. A kumiszt, a vajat,

a joghurtot az ázsiai őshazából hoz-

ták magukkal. Úgy tudjuk, hogy

már akkoriban is borral és az árpa-

sörrel kínálták a kedves vendéget.  

A honfoglalást követően népünk,

nem kifejezetten turisztikai moti-

vációtól hajtva, kalandozta be és

dúlta végig Nyugat-Európa orszá-

gait, amelyekben a helyben fo-

gyasztás mellett komoly súllyal

esett latba a – nem önkéntes – ven-

déglátók élelmiszerkészletének és

egyéb tulajdonának „redy to go” ke-

zelése, azaz elvitele. Julianus barát

a XIII. században kelt útra, hogy

felkeresse az őshazában rekedt ma-

gyarokat. A Volga bal partján meg

is találta őket. Beszámolója szerint

az ottani magyarok a földművelést

nem ismerik, lóhúst és vadak húsát

eszik, kancatejet és vért isznak.

A szomszédos tatár birodalmon át-

haladva feljegyezte, hogy „kenyér

nincs náluk, csak zöldségféle, sem

hüvelyes, sem egyéb, csak hús (…),

a köleskását is vízzel főzik, és olyan

hígra csinálják, hogy nem lehet

enni csak inni.”

Drága ajándékok, viadalok

Mátyás korára mind a gasztronó-

mia, mind az etikett nagyot lépett

előre. Heltai Gáspár krónikájában le-

írja a László cseh királlyal való bé-

kekötés alkalmából rendezett ün-

nepséget. Ez tizenöt napig tartott,

és „Mátyás király mindennap vendéglé

az ő atyafiát, László királyt, mind

a hercegeket, mind az urakat kimond-

hatatlan nagy kölcséggel és jeles, drága

étkekkel és italokkal.” Ezen kívül

drága ajándékokkal halmozta el

őket, viadalokat rendezett, zenével

és tánccal szórakoztatta a vendége-

ket két álló hétig. A vígasságokon,

a jó modor jegyében a fejedelmek

is táncra perdültek, maga Beatrix

királyné László királlyal ropta. 

Egy kicsit előre lapozva a króni-

kákban, azt látjuk, hogy a XVII. szá-

zad közepére már az egész országra,

pontosabban annak nemesebbik fel-

ére kiterjedt a főúri protokoll. A ki-

rályok és a főurak nem sajnálták a

pénzt a drága mulatságokra, sem a

különleges ételeket vendégeiktől.

Evlija Celebi 1600 és 1666 között

keresztül-kasul végigutazta az or-

szágot, ami akkoriban igencsak mé-

retes volt. Budán járva a köznép ét-

kezését is megfigyelte, sőt arról is

beszámol könyvében, hogy az itt

élők gyakran járnak vendégségbe,

főleg télen. Ételeik közül megemlíti

a fehér cipót, a friss vajjal főzött pi-

láfot, ami aligha volt hun ga rikum,

de ne felejtsük, hogy ekkor Buda –

már és még – török uralom alatt

állt. Elősorolja még a tyúkpecsenyét

és -pörköltet, a pon tyot, a rántott

süllőt, leveseket és főzelékeket.

Megjegyzi azt is, hogy a szőlő, a

sárgabarack, a cseresznye és a meggy

nagyon ízes. A „részegítő italok” kö-

zött említi a bort. 

Celebi útja során bejárta az er-

délyi városokat is. Ellátogatott

Megyes várra is, amely akkor Apafy

Mihály felesége, Bornemissza Anna

tulajdonában állt. A fejedelemasz-

szony udvarában gyakorta fordultak

meg magas rangú vendégek, többek

között Huszein aga, Ali pasa. A pa-

zar vendéglátásra így emlékezik

Evlija Celebi: „Ezt a vígságot és él-

vezetet, a mi ez országban volt, se-

hol sem láttam.” Sajnos, azt is fel

kellett jegyeznie, hogy a főtéren állt

a bíróság épülete, amelyben a vétkes

magyarokat úgy megkínozták, hogy

„a mi katonaságunk ezt a példát

látva, teljesen elbámult”. 

Bornemissza Anna 1680-as sza-

kácskönyve ránk maradt. Ebben

nem csak recepteket gyűjtött össze,

hanem az úri vendégség megren-

dezésével is foglalkozott. Könyvé-

ben részletezi a szolgák feladatait,

az alkalmazottakat, vagyis a szol-

ganépet is megillető, méltányos bá-

násmódot, és megadja a korabeli

„dresszkódot” is: a konyhamester

ruházata legyen daliás, jellemére

nézvést pedig tisztességes, a fősza-

kács pedig „tiszta, becsületes, tekin-

tetes, igaz, hív, egészséges, szorgal-

matos, barátságos, a főzésben pedig

alkalmatos és tanult ember”. A fe-

jedelemasszony arra inti a „minemű

tiszteket és gondviselő szolgákat”,

hogy „szép nyájasan, édesdeden, kí-

vánatos és mulatságosképpen” be-

széljenek a vendégekkel, és becsü-

lettel traktálják őket.  Ezek után

következnek a receptek, amelyek

nemzetközi jellegűek, a magyar és

német mellett olasz, francia, sőt tö-

rök fogások is szerepelnek benne.

Meglephet minket az osztrigás, csi-

gás, rigós és pacsirtás receptek nagy

száma.  Nem fárasztanánk az olva-

sót egy vendégség menüjének le-

írásával, legyen annyi elég, hogy

„minden fogásban nyolcképpen kü-

lönb-különb féle étkek, mindegyik

három rendben, huszonnégy tállal”

tétettek az asztalra, ami – ha jól

számoltam - nyolcvanöt féle ételt

jelent. Egy egyszerűbb lakoma,

böjti napon sem áll meg ötvennél

kevesebb tálnál. 

Szép hölgyek

A jó hangulathoz azonban régen

is több kellett, mint amit meg-

Vendégek és házigazdák
Minden gazdasági ágazat sike-
rében kulcsszerepe van az em-
beri tényezőnek, de különösen
így van ez a turisztikai szolgál-
tatásokban, ahol a személyes ta-
lálkozás elkerülhetetlen. A ven-
dégnek kijáró tisztelet a legtöbb
kultúrában magától értetődik,
és az is, hogy a kiadós étkezés
és a protokolláris szabályok al-
kalmazása ennek szükségszerű
velejárója. A vendéglátás hazai
története azonban azt mutatja,
hogy a társadalmi és a családi
élet eme kiemelkedő tetőpont-
jain – a szigorú szabályok elle-
nére – minden megtörténhet.
Itt és most csak a különleges
vendégekről, házigazdákról és
szokásokról emlékezünk meg
hazai példák segítségével.
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eszünk. Az asztal igazi ékességei

nem az ezüst tálak és a metszett

poharak, hanem mindig a szép höl-

gyek voltak. Kemény János, erdélyi

fejedelem ebédjét is megszépítették

Lausitzban, ahol egy családi ebédre

hívták meg. A család nevére később

már nem emlékezett, de arra igen,

hogy az ifjú feleség három húga is

megjelent az asztalnál. „Itt láttunk

mi magyarok elsőben olyan asszony-

emberi öltözetet, melyek mezítelen, ki-

nyitva légyenek.( …) szegény Mikó

Ferenc sokat ácsorga, de csak száraz

kocsmája lőn.” El tudjuk képzelni

a jeles férfiú lelkesedését és csaló-

dottságát…

A törökök találékonyabbak vol-

tak, mert vendéglátóként felelős-

ségteljesen gondoskodtak a meg-

hívottak testi-lelki jólétéről. Szokás

szerint a házigazda már jó előre el-

küldte a meghívókat. „Életemre

mondom, ha kegyeskedsz eljönni,

a paradicsomban fogjuk érezni ma -

gun kat, mert te vagy a gyöngy a

nyak  ék közepén” – szólt az invitálás.

Hát lehetett ellenállni az ilyen ci-

kornyás és hízelgő szavaknak? Aly

Mazahéri történész könyvéből az is

kiderül, hogy a házigazda felesége

és lánya nem lehetett jelen az ese-

ményen, de ez nem jelenti, hogy

más nőket ne hívtak volna! Csinos

rabnőket vettek bérbe; tulajdono-

saik nem kevés pénzt kaptak szép

és szellemes társaságért.

Utolsó vacsora

De térjünk vissza a hazai ven-

déglátáshoz! Annál is inkább, mert

a gasztronómia történetében talá-

lunk néhány rossz ízű különleges-

séget is. 

Kazinczy Ferenc (1759) fogsága

naplójában leírja, hogy amikor

Brünn, Kufstein és Munkács várai

között fogolyként utazott, útköz-

ben számos jeles személy, köztük

egy báróné is meghívta vacsorára.

Sőt, a beregszászi vásáron az em-

berek szinte tolakodtak, hogy egy-

egy körtét, diót, szilvát adhassanak

át neki. A kor furcsasága ugyanis,

hogy a tehetősebb foglyoknak sok-

szor megengedték, hogy saját költ-

ségükön vegyenek ételt-italt ma-

guknak. Kazinczy és a fogolytársai

éltek is a lehetőséggel; főleg bort

vettek, hogy a kísérő katonáknak

adják át a palackokat – engedéke-

nyebb bánásmód reményében. Ka-

zinczy beszámol rabtársa, Marti-

novics Ignác, a jakobinus mozgalom

vezérének utolsó vacsorájáról is,

amelyet a budai fogságában költött

el: „Egyék már, egyék spárgát” – így

kínálta Martinovicsot Kammerlauf,

budai szenátor. „Ne is törődjék a ha-

lállal, váljék egészségére.” Hát, ez

a kínálás szerintem viszi a pálmát

a tapintatlan, mondhatnám tapló

házigazda kategóriában. 

A vendéglátás gazdag hagyomá-

nyának különlegességeivel kötete-

ket tölthetnénk meg. Ehelyett in-

kább ugorjunk a jelenbe! Csaknem

napjainkig. Vízvári Mariska, a régi

Nemzeti Színház örökös tagja

nemcsak ünnepelt színésznő, ha-

nem kiváló háziasszony is volt. Sza-

kácskönyvét 1951-ben adták ki, ak-

koriban, amikor az emberek egy to-

jást sem láttak, csak tojásport, sü-

teményreceptjei mégis úgy kezdőd-

nek, hogy „végy nyolc tojást”. És

akkor a bélszínről, a borjúszeletről

és más, csak hallomásból ismert

hozzávalókról még nem is szóltunk.

Szakácskönyve végén azonban igen

praktikus tanácsokat ad a háziasz-

szonyoknak a halpucolástól kezdve

a tintafolt eltüntetéséig. Előszavát

pedig vegyük ma is komolyan: „Van,

aki minden felvarrandó gombért, ki-

mosandó kesztyűért vagy a családta-

gokhoz váratlanul érkező vendégek

kiszolgálásáért mártírnak játssza ki

magát. Ezek a nők utáltatják meg a

családjukkal az otthont és kergetik el

őket belőle. (…) A jó gazdasszony me-

leg szíveslátást biztosít a családjának

és a barátainak, mosolygó arccal meg-

mutatva, hogy neki magának öröm,

ha mindazt adhatja.” 

Ez máig a legfontosabb tudni-

való. Lehet a torta kicsit lapos vagy

a hús rágós, amit a marhahúsnál

már vásárláskor egész biztosra ve-

hetünk, vagy szétfőhet a zöldség,

de a vendég, ha érzi a gondosko-

dást, a felé forduló figyelmet,

a megbecsülést mégis jól fogja

érez ni magát. És a házigazda is.

KONCZ MÁRIA
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A Optimist egy egyszemélyes

gyerek vitorlás, amelyet sokan op-

tinak vagy szappantartónak is be -

céz nek, és 15 éves korukig verse-

nyezhetnek benne a fiatalok. Máig

a legnépszerűbb hajóosztály, 120

országból több mint százötvenezer

darab van hivatalosan regisztrálva

a nemzetközi szövetségnél, de en-

nek többszöröse siklik valójában

a világ tengerein és tavain. 

Egy gyerek fér el benne, aki egye-

dül kormányozza, kiüli, egyensúly-

ban tartja a hajót, dönt a taktikáról

és az egyetlen vitorlát is ő kezeli. 

A szappantartó gúnynév a hajó

alakjára utal, mert a klasszikusan

elképzelt hosszúkás hajótesthez ké-

pest az Optimistnek csapott orra

van, vagyis kicsit téglalaphoz ha-

sonlatos a hajó formája, ami a kis

méretével fűszerezve könnyen

ha sonlítható szappantartóhoz.

1947-ben tervezték Floridában,

ahol egy könnyen, olcsón építhető,

népszerű gyerek hajót akartak lét-

rehozni. Sikerült.  Akkor még fából

készültek az első darabok, de a

1980-as évektől már az üvegszálas

műanyag hajók átvették a helyüket,

könnyebb súlyuk, kezelhetőségük

és tartósságuk miatt. 

1995 óta nagyon szigorú méret,

súly, és anyag megkötésekkel egy

One Design hajóosztály lett belőle,

ami azt jelenti, hogy a világon bár-

hol épített verseny Optimistek tel-

jesen egyformák, így a kormányos

tudása, ügyessége dönti el a verseny

végeredményét, nem a hajó tulaj-

donságai.  Európa néhány Optimist

hajóépítő műhelye közül az egyik

legnagyobb Magyarországon van,

a Hodács család évtizedek óta a Ba-

laton partján, Balatonfűzfő határ-

ában építi világhíres hajóit.

A Tihanyi Hajós Egyletben is a

hajók jó nagy része Optimist. A tá-

borba érkező gyerekek műanyag,

törésálló Optimistekkel kezdik a

vitorlázást, nagyon kicsi kezdők

még ketten is elférnek benne. A tá-

borokból az itt maradó fiatalok már

verseny Optimistekbe ülnek át ősz-

szel, Litkey Zsolt szárnyai alatt

ügyesednek, ismerkednek a ver-

senyzéssel. Pár év gyakorlás után

jutnak el a haladó Optimist csa-

patba, amit Perjés Bálint irányít.

Ők már végigjárják a hazai rang-

lista versenyeket, és a legügyesebbek

a válogatott címért szállnak vízre.

Közülük a legjobbak évente 2–3

külföldi versenyre is eljutnak. Idén

Olaszországban a Garda-tavon és

a szlovéniai Koperben és  Portoroz -

ban vitorláztak versenyeken, edző-

táborokban. 

2020-ban az egylet öt gyerek ver-

senyzője esélyes a válogatottba ke-

rülésre, így a szép időt kihasználva

november végéig edzenek a kikötő

előtti vízen. Bár már nincs hivatalos

balatoni viharjelzés, az edzők vi-

gyázó és óvatos felügyelete mellett

ők még vidáman, néha fázósan, sze-

lik a Balaton hullámait. 

RUTAI ANDREA

Optimistek a Tihanyi Hajós Egyletben
Tudta, hogy a vitorlás bajnoksá-
gok közül az Optimist OB-n in-
dul a legtöbb hajó Magyarorszá-
gon? Tudta, hogy a világon ma-
gasan a legnépszerűbb gyerek vi-
torlás az Optimist? 

Az egyesület tartópillére az után-

pótlás nevelés. Az óvodás, és az U7-

U9-U11-U13-as korosztályokban,

közel hatvan gyermek rúgja a bőrt,

különféle intézményi, és egyesületi

tornákon. Természetesen a gyere-

kek még kicsik a nagypályához

ezért kis és keresztpályán terelik,

könnyített labdáikat.

A négy-hét éves lurkóknak Be-

recz Bálint tartja az edzéseket, a cél:

bemutatni a gyerekeknek a sport-

ágat, megismertetni velük a játék

örömét. Az U9-es csapatban már

olyan lányok-fiúk játszanak, akik

megszerették a focit. Az edzéseket,

Ágos Martin vezeti. Az U11-es fo-

cistákat, Mátyás Zoltán irányítja.

A gyerekek zöme, 3–4 éve játszik

együtt, már rutinosabban ismernek

fel, és alkalmaznak játékhelyzeteket.

A tizenhárom évesek Bozsik-tor-

nákon, a tizennégy évesek pedig

a megyei bajnokságban vesznek

részt, Nemes Ádám és Nemes Gergő

irányításával. 

A gyerekek minden korosztály-

ban szerepelnek az intézményi, és

az egyesületi Bozsik-programban,

diákolimpiákon, és a kistérségi is-

kolák bajnokságában, ami megfe-

lelő fejlődési lehetőséget nyújt a já-

tékosoknak. A megyei bajnokság-

ban szereplő tizenhat évesek Lukács

István vezetésével lépnek pályára,

az U19-et, Farkas László irányítja,

itt a cél, a felnőtt focira érés, beke-

rülés a legnépszerűbb csapatba.

Az utánpótlás bajnokságokban

folyamatos játéklehetőséghez jut

mintegy hetven-nyolcvan labda-

rúgó. Fő bázis a tihanyi óvoda és

általános iskola, de sokan jönnek

a környékbeli intézményekből, te-

lepülésekről is. Az egyesület neve-

zett a téli terembajnokságba is, így

lehetőség van az egész évi folya-

matos játékra.

A teremfoci futsal változatát űzik

ver senyszerűen Tihanyban.

Az után pótlás csapat tíz játékosa,

a nemzeti bajnokság, első osztály-

ában (NBI) szerepel László Gábor,

a felnőttek tizenöt fős kerete, pedig

az NB II-ben

vitézkedik, Né-

meth Gábor ed -

ző vezetésével.

A nyílt téri

felnőtt bajnok-

ságban két csa-

pattal vesz részt

a Tihanyi FC.

A megyei első

osztályban vi-

tézkedő társaságot, Lukács István

szervezi. A Tihany-Balatonszőlős

Se, a Tihanyi FC fiókcsapata,

ahová  az olyan túlkoros utánpótlás

játékosok integrálódnak, akik még

nem értek be a megyei első osz-

tályra. Ők a megyei 3. osztályban

rúgják a labdát, Erős Tamás irányí-

tása alatt. 

A felnőtt csapat a karakteres tá-

madófocijával, idén is a bajnokság

élmezőnyéhez szeretne tartozni.

Fontos a következetes építkezés,

a helyi értékek megjelenítése, egy

olyan gárda, amelyben szerepet

kapnak a saját nevelésű játékosok

is. A tizennyolc fős csapat magja

több mint négy éve együtt játszik,

és remek közösséget alkot. A gárda

az elmúlt években mindig dobogó

körül végzett, idén a bajnokesélyes

Balatonfüredet is legyőzte.

Az egyesület használja az új, im-

pozáns sportcsarnok, illetve a szab-

vány méretű műfüves kispályát, de

több tömegsport jelleggel működő

csoport is igénybe veszi a pályákat.

Megújult a nagy pálya és az öltö -

zőépület is, amely esztétikusabb,

tágasabb lett. Szükség volt az át-

alakításokra, hiszen az egyesület

mintegy száztíz labdarúgó játékát

biztosítja. Az egyesület nyolc nyílt

téri, és kettő teremcsapatát irányító

tíz edzőnek, fontos a saját értékek

megjelenítése, több felnőtt és után-

pótlás játékos járt és jár, a labdarúgó

edzői tanfolyamokra.

A Tihanyi FC továbbra is várja

a focistákat, akik szeretnének részt

venni a színvonalas képzésben. 

MÁTYÁS ZOLTÁN

UTÁNPÓTLÁSEDZŐ

Év végi mustra a Tihany FC-nél

A Tihanyi FC-ben megfér egy-
más mellett a versenyszerű és az
amatőr sport. Az egyre bővülő,
színvonalas infrastruktúrával
rendelkező, a megyei első osz-
tályban szereplő egyesület fő
profilja,  a labdarúgás. Szerve-
zeti felépítése sokrétű, működ-
tet, utánpótlás és felnőtt csapa-
tokat egyaránt. Év végi mustra
az egyesületnél.
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