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Rózsa Éva Eszter a testület kér-

désére elmondta, a Németh László

Művelődési Ház idei rendezvény -

struktúrája megegyezett az előző

évekével – a két legsikeresebb és

leglátogatottabb esemény ezúttal is

a Levendula-, és a Garda Fesztivál

volt. A rendezvények szervezésébe

több esetben bekapcsolódott a Ti-

hanyi Tájházak és a TDM szerve-

zet is, a látogatók több program-

helyszínt is látogathattak a telepü-

lésen.  Ebben az évben az egyik ta-

lán legnagyobb feladat a szeptem-

berben megrendezett Európai Fa-

lumegújítási Díj átadási ünnepsé-

gének lebonyolítása volt, amelyre

az európai régióból közel ezer

résztvevő érkezett, és ezzel egy idő-

ben zajlott a most is szépszámú kö-

zönséget vonzó Szüreti Napok

esemény sorozata is. A rendezvény

a település szép és vonzó arcát mu-

tatta a vendégeknek, hiszen telepü -

lésmarketing szempontból is nagy

jelentőséggel bír egy ilyen esemény

– hangzott el a meghallgatáson. 

Petróczi Orsolya a Tihanyi Le-

genda Kft. ügyvezetője a TDM

szervezet ez évi működésével kap-

csolatban elmondta, annak ellenére,

hogy az első tíz hónapban a tavalyi

év ugyanezen időszakához képest

félszázalékos csökkenés volt érzé-

kelhető a vendégéjszakák számá-

ban, a Tihanyba kiránduló külföldi

és belföldi turisták száma mégis

egyértelműen nőtt. 

A kft. működtetésébe továbbra is

a Tourinform iroda és a Tihanyi

Tájházak tartozik. A tájházak mű-

ködésével kapcsolatban a grémium

kérdésére elmondta, az Emberi

Erőforrások Minisztériumának

szak felügyelői javaslatai alapján

megújult a tájházak – így idéntől a

skanzen közérdekű muzeális kiállí-

tóhelyként működik. A tavalyi lá-

togatószámot idén sikerült meg-

duplázni, termékértékesítésből az

elmúlt év öt és félszeresét, belépők-

ből pedig 85 százalékos növekedést

produkáltak. A téli hónapokban is

számos feladat vár a Kft. munka-

társaira, új termékekkel bővül majd

a kínálatuk, illetve frissítve három

nyelven újra kiadják a Tihany a Ba-

laton partján című könyvet.

A Tihanyi Szabadtéri Játékok ke-

retében idén 13 előadást tartottak,

a programsorozaton mintegy tizen-

kétezren vettek részt. Több előadás,

például a Férfiagy illetve a Család

ellen nincs orvosság, nézőcsúcsot

döntött.  Ismét bebizonyosodott,

hogy az igazán minőségi előadá-

sokra van elsősorban igény. A szín-

házi előadásokon kívül két alka-

lommal fellépett a Budapest Bár,

a Csík zenekar és volt egy Kern

András est is – ezek a zenei prog-

ramok évek óta sikerrel futnak. 

Már zajlanak a jövő évi évad tár-

gyalásai, továbbra is szeretnék a Já-

tékszín előadásait Tihanyba hozni,

illetve marad a kapcsolat a Belvárosi

Színházzal, a Karinthy Színházzal

és a Tháliával, és újként a Madách

Színházzal.

2017-ben lesz Bujtor István szü-

letésének 75. évfordulója, amelynek

tiszteletére egy nagyszabású emlék -

esttel készülnek sztárvendégekkel.

Ezzel a megemlékezéssel nyitják

majd meg az új évadot június vé-

gén.

S.K.

Nőtt a turisták száma, nőtt a bevétel

A képviselő-testület novemberi ülésén Rózsa Éva Eszter a művelődési
ház igazgatója és Petróczi Orsolya, a Tihanyi Legenda Kft. ügyvezetője
tartott beszámolót az idei idegenforgalmi szezonról.

A település vezetésének a hatá-

rozattal az a célja, hogy a háztartá-

sok kiadásai a helyi adók emelése

miatt ne növekedjenek.

Az önkormányzat – többek kö-

zött – az idegenforgalmi adóból

származó bevételét és a hozzá kap-

csolódó állami támogatást is az

előző évekhez hasonlóan visszafor-

gatta a turizmusba. 2017. évtől 1,55

forintról 1,00 forintra csökken az

idegenforgalmi bevételek után járó

állami támogatás, de ezt a kiesést

az önkormányzat más forrásból

fogja előteremteni. A képviselő-tes-

tület számára fontos a kiesés pót-

lása, hiszen az idelátogató vendé-

geknek továbbra is a megszokott

magas színvonalú szolgáltatásokat

és elvárt településképet szeretnék

biztosítani. A képviselők a kiesés

pótlását más forrásból, nem a helyi

adó megemelésével kívánják bizto-

sítani.

– 2014 óta nem emeltünk adót.

Úgy ítéljük meg, hogy az elmúlt

három évben sikerült a lakosság

számára még elfogadható mértéken

tartani a helyi adókat. Van még tar-

talék az idegenforgalmi, építmény

illetve telekadókban, közel sem va-

gyunk az adóhatáron, de nem cé-

lunk az emelés, másként szeretnénk

növelni a költségvetés bevételét –

nyilatkozta lapunknak Tósoki Imre

polgármester. 

Nem emelkednek jövőre a helyi adók

A képviselő-testület novemberi
ülésén felülvizsgálta a helyi
adókról szóló rendeletét. Figye-
lembe véve a lakosok adófizetési
képességét és további terhelhe-
tőségét a grémium úgy döntött,
hogy a jövő évtől nem vezet be
új adónemet, illetve nem emeli
meg a jelenleg hatályban lévő
adómértékeket. 

Tihanyban bevezetett adómértékek 2016-tól
Az építményadó:1100 Ft/m2, medencés épület esetén: 1320 Ft/m2

Az építményadó Óvár területén: 1500 Ft/m2, medencés épület esetén: 1800 Ft/m2

A telekadó: 270 Ft/m2, üres telek esetén: 100 Ft/m2, épület elhelyezésére nem alkalmas telek esetén: 10 Ft/m2

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó: 500 Ft/fő/vendégéjszaka

Bevezethető értékek 2017. január 01-től:
Az építményadó maximuma 2017. évben: 1846 Ft/m2

A telekadó maximuma 2017. évben: 335 Ft/m2

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó maximuma 2017. évben: 503 Ft/fő/vendégéjszaka

FELHÍVÁS

A Tihanyi FC rendkívüli

közgyűlést tart 

2016. november 29-én,
kedden, 17 órai kezdettel

a Németh László
Művelődési Házban. 

Napirendi pont:

Közbeszerzési szabályzat

elfogadása
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Drónnal készült felvételek alap-

ján határozták meg, hogy az amúgy

is pazar kilátást nyújtó Apáti-he-

gyen hol helyezzék el az organikus

anyagokból, az egykori római őr-

tornyokat idéző formában épült ki-

látót, amelynek a formája nem vé-

letlen, hiszen a közelben álló

Csúcs-hegy tetején valóban állt a

rómaiak idején egy hasonló őrto-

rony.

A több mint 16 méter magas, fel-

felé szélesedő Őrtorony kilátó a Ba-

konyerdő Zrt. és az önkormányzat

összefogásával épülhetett meg, a

beruházás költségeihez 15 millió

forinttal a Földművelésügyi Mi-

nisztérium is hozzájárult.

Az átadó ünnepségen elhang-

zott: a hegytető eddig is kedvelt

helye volt a kirándulóknak, a mesz-

sziről is jól kivehető kilátó viszont

bizonyára új lehetőségeket teremt

majd. A tetejéről észak illetve dél

felé fordulva egyben láthatjuk a fél-

szigetet, a Balatont, a Külső-tó ná-

dasait, a levendulást, a Belső-tavat,

a település házait, az apátságot, és

a Balaton-felvidék távolabbi he-

gyeit.

Fazekas Sándor miniszter avató-

beszédében hangsúlyozta: Tihany

Magyarország egyig legszebb, lát-

nivalókban leggazdagabb tája, ezt

fokozza tovább az új kilátó. 

– A Földművelésügyi Miniszté-

rium kezelésében lévő állami erdő-

gazdaságok arra törekszenek, hogy

olyan feltételeket és szolgáltatáso-

kat biztosítsanak, amelyek révén

minél többen a magukénak érez-

hessék a páratlan szépségű hazai

erdőket, és minél több időt tudja-

nak eltölteni a természetben. A leg-

látogatottabb hazai turisztikai cél-

pontok közé tartoznak az állami

erdők, a gazdaságok ezért is fordí-

tottak az elmúlt két évben mintegy

7 milliárd forintot különböző be-

ruházásokra, kilátók, szálláshelyek,

erdei iskolák, kiránduló- és pihe-

nőhelyek megújítására, bővítésére.

A tihanyi kilátó egy újabb, sikeres

beruházás – mondta a megnyitó

ünnepségen a miniszter. 

Varga László, a Bakonyerdő Zrt.

vezérigazgatója többek között arról

beszélt, az a céljuk, hogy a rendel-

kezésre álló forrásokból valós tár-

sadalmi igényeket kielégítő beru-

házásokat hozzanak létre. Ennek

újabb állomása a tihanyi kilátó,

amelynek felállításánál nemcsak a

legideálisabb hely megtalálása volt

fontos szempont, hanem az is, hogy

a lehető legkisebb beavatkozást te-

gyék a természetben. 

– A kilátó egy jelkép. Az egykori

őrtornyok segítségével az emberek

jelet tudtak adni egymásnak. A ki-

látó számomra azt jelenti, hogy az

ember szeretne felülemelkedni ön-

magán, túllépni a hétköznapi kis-

szerűségen. Ugyanakkor ne feled-

jük, ha innen fentről lenézünk, ott

is emberek vannak, akik hozzánk

hasonlóan mind élni szeretnének –

fogalmazott a kilátót megáldó Kor-

zenszky Richárd, a Tihanyi Bencés

Apátság perjele.

mt

Felavatták az Apáti-hegyen
léte sített, különleges panorá-
májú kilátót. A római őrtornyo-
kat idéző, 16,5 méter magas, há-
romszintes építmény Tihany
egyik jellegzetessége lehet,
amely új perspektívából láttatja
a települést és környezetét.
Az egyedi formájú, a balatoni
kilátók között is egyedülálló ki-
látást adó létesítményt negyven
millió forintból építették. 

Római őrtorony kilátó
a félsziget fölött

Új parkoló épül

– Biztos vagyok benne, hogy
rendkívül népszerű lesz a kilátó,
a hétvégéken több százan keresik
fel az építményt. Nagyszerű lett
a kilátó, az Apáti hegyről egyéb-
ként is különleges a kilátás, de
ezt most tovább tudtuk fokozni.
Mindenképpen szükség lesz
a Tihany központjába bevezető
út illetve a 71-es főút kereszte-
ződésében egy új parkolóra. Az
úgynevezett Apáti fogadókapu
létrehozását a rendezési terv már
tartalmazza, fel kell vennünk az
érintett ingatlanok tulajdonosa-
ival a kapcsolatot és azokkal az
állami kezelőkkel, akiknek itt te-
rületük van. A Magyar Közúttal
már megegyeztünk. Nagyon bí-
zom benne, hogy jövő év tava-
szára egy 50–60 férőhelyes, mur-
vás megállóhelyet ki tudunk itt
alakítani. Fontos, hogy fogadni
tudjuk az autóval érkező vendé-
geket, akik turistajelzések men-
tén fedezhetik majd fel a kör-
nyéket. Tihanynak létszükséglet,
hogy újabb és újabb turisztikai
attrakciókat nyújtson - válaszolta
lapunk kérdésre Tósoki Imre pol-
gármester. 

A november elején tartott átadón Tósoki Imre polgármester, Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter, Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára, Korzenszky Richárd, tihanyi perjel, és Varga László,
a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója

FOTÓ: VÖRÖS ÁKOS
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Mint arról korábbi lapszámunkban

beszámoltunk a település 2009 után

vett részt újra a megmérettetésen. Ti-

hany eredetileg a kétezer lélekszám

alatti kategóriában indult a versenyen,

ám a főzsűri a nyári időszakban ta-

pasztalható jelentős idegenforgalom

miatt az úgynevezett nagy falu kate-

góriába emelte ki a települést.  

A Virágos Magyarországért több

mint két évtizede az ország legsi-

keresebb környezetszépítő versenye,

a megmérettetést idén huszonhar-

madik alkalommal hirdették meg,

a versenykiírásra összesen 285 te-

lepülés jelentkezett. 2017-ben város

kategóriában Kaposvár, falu kate-

góriában pedig Tihany képviseli

majd az országot az Európai Virá-

gos Városok és Falvak (Entente

Florale Europe) versenyben, amely

az európai összetartozás jegyében

folytatott kampány a közös európai

környezeti, kulturális értékek meg-

óvásáért, az élhetőbb környezet

megteremtéséért.

A program 12 ország mintegy

25 ezer települése között teremt kap-

csolatot és több mint 50 millió em-

bert mozgósít. Az európai versenyen

a magyarországi indulók eddig

9 arany-, 25 ezüst- és 10 bronzérmet

szereztek, további 10 települést pedig

Európa-díjjal jutalmaztak.

Tihany nem először kapott elis-

merést az épített és a természeti

környezetért, tájépítészetéért, hiszen

egyetlen magyar településként meg-

nyerte az Európai Falumegújítási

Díjat, ebben az évben pedig a Hild-

díjat ítélték oda a településnek.

mt

Átadták a Virágos Magyarországért díjat
Tihany nyerte meg a Virágos
Magyarországért verseny fődí-
ját a nagy falu kategóriában, a
település képviseli majd az or-
szágot a jövő évi Entente Flo-
rale Europe nemzetközi verse-
nyen. Tihany turisztikai poten-
ciálja, szépsége és az utóbbi
évek fejlesztései révén emelke-
dett ki a falvak közül. A díjat a
Kaposváron rendezett Virágos
Magyarországért Verseny díjá-
tadó ünnepségen Tósoki Imre
polgármester vette át. 

– Dr. Héjjas Pál és Aradi István

társaságában hárman alkotjuk a bi-

zottságot. Az a célunk, hogy felku-

tassuk illetve minél szélesebb kör

számára ismertté tegyük a helyi kö-

zösség egy-egy speciális értékét.

Ezek a helyi értékek közérdeklő-

désre tartanak számot, hasznos

munka van bennük, egyediek és

min denképp fenntartandóak.

– Milyen értékeket jelöltek eddig az

értéktárba? 

– Egyelőre a Tihanyi Levendula

Fesztivál és a Garda Fesztivál ka-

pott jelölést. Mindkettő nagyon

fon tos része a település életének,

úgy gondolom, nem lehet kérdéses,

hogy helyük van az értéktárban.

– Milyen javaslatok jöhetnek még

szóba? 

– A több kategóriában lehet ér-

téket javasolni a felvételre, vannak

tehát lehetőségek. Agrár- és élel-

miszergazdaság, egészség és élet-

mód, épített környezet, ipari és

műszaki megoldások, kulturális

örökség, sport, természeti környe-

zet valamint turizmus területén

lehet gondolkodni, mi érdemes

arra, hogy bekerüljön az érték-

tárba.

– Mi a teendő, ha valaki az érték-

tárba javaslatot, jelölést szeretne

tenni?

– Bárki tehet javaslatot. Az ér-

téktár bizottság a beérkezett javas-

latokat megvizsgálja, kategorizálja

és javasolhatja az egyes értékeknek

a megyei, illetve a magyar érték-

tárba vételét. Innen már csak egy

lépés a hungarikummá nyilvánítás.

Szeretnénk a lakosság segítségét

kérni a tihanyi értékek felkutatá-

sában, összegyűjtésében. Várjuk a

javaslatokat.

A www.tihany.hu oldalon meg-

találják a javaslattételhez kitöltendő

adatlapot, amely a tdm@tihany.hu

e-mail címen is igényelhető.

R.É.

Keresik az
értékeket 

A magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról
szóló törvény teremtett lehető-
séget a települések számára,
hogy létrehozzák a helyi érték-
tárat. Tihanyban is elkezdődött
a munka: a térség természeti
környezetének, szellemi, anya -
gi, művészeti  alkotásainak, ha-
gyományainak, összegyűjtése és
bemutatása. Petróczi Orsolyával,
a helyi bizottság egyik tagjával
beszélgettünk. 

Tihany szépsége sok művészt

megihletett, a festőművészek képei

mintegy korlenyomatként örökí-

tette meg, vizuális nyelven fogal-

mazta meg, miként élhettünk itt

gyerekkorunkban, és hogyan tették

ezt szüleink, nagyszüleink. A képek

nagy része az 1960-as évek előtti

Tihanyt mutatja be. Különböző

technikákkal készült zsánerképek,

csendéletek, de leginkább tihanyi

tájképek vibráló színű olajképeken,

rézkarcokon, akvarelleken mutatták

meg, milyen helyen és hogyan él-

tünk-élünk. A régi mesterségek, a

helyszellem, az időtávlat, az évsza-

kok változásai, a művészek és kife-

jezésmódjai érvényesültek ezekben

az alkotásokban. A Balaton és Ti-

hany szeretete, kötő désük kapcsol

össze velük bennünket. 

A kiállítás hat tematikai egységre

épült. Dudás Jenő hangulatos utca-

részletei visszavittek az 1960

évekbe. Csáki-Maronyák József és

Éva képein a Balaton vize és Ti-

hany természeti szépségei tükröz-

tek vissza. Borsos Miklós egyéni vi-

lágába tusrajzai és rézkarcai által

kaphattunk betekintést. A horizont

felé sikló vitorlások képével búcsú-

zott el tőlünk a tárlat, ahonnan ki-

lépve a valóságban láthattuk újra

őket – az apátságot, a domboldali

házakat, a Balaton vizén csillogó

fénysugarat; érezhettük azt a nyu-

galmat, amelyben a képek is meg-

születtek. 

A gyűjtemény időszakosan volt

látható, de jó lenne egy állandó he-

lyen, a helyi értékek között kiállí-

tani, hogy bármikor megtekinthető

legyen, milyen volt régen a telepü-

lésünk.

SOMOGYI JUDIT

Kiállítás Tihanyról
Tihany festői… festő Tihany című kiállításon huszonkilenc festő-
művész mintegy száz balatoni alkotása volt látható november köze-
péig a Tihanyi Bencés Apátságban. A tárlat Csizmazia András ötle-
téből, lelkesedéséből és gyűjtőmunkájából született. Az ő gyűjtemé-
nyére támaszkodva és a Csáki-Maronyák család hozzájárulásával jött
létre a kiállítás. A művészek közül sokan éltek településünkön, volt,
aki itt is született Tihanyban, ezért nem csak egy pillanatnyi benyo-
más, hanem a szoros kötődés érződik az alkotásaikon. 

Csáki Maronyák József: Halász kikötő
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A művelődési házban nagy ér-

deklődés mellett rendezték meg az

idei díjátadót. Ezúttal az utolsó pil-

lanatig sikerült titokban tartani a

díjazottak nevét, így Szabó Kálmán

láthatóan megilletődve, könnyeivel

küszködve köszönte meg az elis-

merést, az asszonykórus tagjai pedig

úgy tudták fellépésre érkeztek, ami-

nek eleget is tettek és csak utána

vehették át a díjat Tósoki Imre pol-

gármestertől.

A Tihanyi Asszonykórus 15 éve

alakult, a település egyik legismer-

tebb és legelismertebb amatőr mű-

vészeti csoportja. Igazi közösség,

akikre mindig lehet számítani. Ak-

tív fellépői a tihanyi és a Veszprém

megyei rendezvényeknek. Ha kell,

ének repertoárjukat csillogtatják, de

ha úgy alakul főzőversenyeken is

részt vesznek, vagy süteményt süt-

nek. Számos arany minősítést nyer-

tek el, több országos rendezvényen

képviselték Tihanyt, de felléptek

már Erdélyben, Németországban és

Franciaországban is. A Pro Tihany

Emlékérem a közösség munkájának

szól: annak elismerése, hogy a kórus

minden alkalommal magas színvo-

nalon, szívvel-lélekkel énekel és van

jelen Tihany község életében –

hangzott az ünnepi méltatás. 

Szabó Kálmán 1986 óta dolgozik

a tihanyi önkormányzatnál villany-

szerelőként. 2000-ben Nyíri Ká-

rollyal közösen megalapították a

helyi polgárőr egyesületet, amely-

nek egészen 2016-ig vezetője volt.

Segítsége nélkül Tihanyban nem

biztos, hogy lett volna Levendula

Fesztivál, Garda Fesztivál, Szüreti

menet vagy éppen éjszakai járőr-

szolgálat. Neve már-már fogalom

a faluban. Tihany közbiztonságáért

és a közösségi életben végzett ki-

magasló munkájáért kapta a Pro

Tihany díjat. 

A díjazottakkal következő, ün-

nepi lapszámunkban hosszabb írást

olvashatnak.

mt

Átadták a Pro Tihany
Emlékérmeket

A Garda Fesztivál előestéjén
adták át idén a település legna-
gyobb elismerését, a Pro Tihany
díjakat. Az önkormányzat dön-
tése értelmében a Tihanyi Asz-
szonykórus illetve Szabó Kálmán
vehette át az emlékérmet. – Régen sok nő dolgozott a sző-

lőművelésben, sőt ez napjainkban

sem változott. Nem véletlen tehát,

hogy ezúttal egy női alakot ábrázoló

faszobrot avatunk, kezében talán a

legfontosabb eszközzel, a metsző-

ollóval. Igyekszünk megbecsülni a

régi mesterségeket, hiszen ezek hoz-

zátartoznak a település identitásá-

hoz. A falu szőlőműves múltja kö-

telez minket, hiszen Tihanyban már

hétszáz évvel ezelőtt is termesztettek

szőlőt. Bár mostanában nagyrészt

már csak hobbi a szőlőművelés ez a

szobor emlékeztet mindannyiunkat

arra, hogy régen milyen nehéz meg-

élhetést adott ez a munka – mondta

Varró János alpolgármester. 

Tavaly hagyományteremtő szán-

dékkal állították fel a szüreti felvo-

nulás útvonalán az első szobrot, a

puttonyos szüretelő férfit ábrázoló

faalkotást. Akkor a Vinitores

Tycho nienses borrend alakulásának

15. évfordulóját ünnepelték. Most

a borrend ígéretéhez híven folytatta

a kezdeményezést, felkérésükre ez-

úttal is Beretvás Csanád fafaragó

művész készítette el a mesterségnek

emléket állító újabb szobrot. 

Az ünnepségen elhangzott, hogy

jövőre újabb szobrot avatnak majd

a szüreti felvonulás útvonalán. 

A Csokonai és Major utca ke-

reszteződésében felállított szobor

avatásán a Tihanyi Asszonykórus

adott kisebb műsort.

mt

Szőlőműves nő az új stáció
Szoboravatással kezdődött az
idei Garda Fesztivál. A Vinitores
Tychonieses borrend újabb me-
mentót állított a szüreti felvonu-
lás útvonalán, ezúttal a szőlőmű-
velő nőt ábrázolja az alkotás.
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Az idei fesztivál egyik nagy ta-

nulsága, hogy garda nélkül is lehet

Garda Fesztivált tartani, csak le-

gyen helyette mit enni. Igaz, láttunk

pár tucat gardát ezúttal is, de ezek

inkább voltak a templomi haláldás

főszereplői, illetve népes tömeg lába

előtt heverő, fényképekre való lát-

ványosság, mint tányéron felkínált

finomság. De mindez csak mellék-

zönge csupán, hiszen volt süllő, ká-

rász, keszeg, sőt pisztráng is. A hal-

sütödék, egyáltalán, az árusok előtt

hosszú sorokban kígyózott a tömeg. 

Még fél napja sem tartott a fesz-

tivál, de már egy elhagyott fél pár

cipő árválkodott a Visszhang-

dombra vezető úton egy bokor

alatt. A forralt borosnál ácsorogni

pár percet meg felért egy heti hír-

adóval, minden létező, említésre

méltó ember szóba került ott és

megkapta a magáét. Már ekkor le-

hetett érezni, él a fesztivál, hozza

mindazt, amit egy könnyed gasztro

rendezvénynek tudnia kell.

A fesztivál klasszikus momentu-

maiért most is hálás volt a közön-

ség. Sokan várták a látványhalásza-

ton kifogott halakat a kikötőben,

volt sétahajózás, szokásos látványos

vonulás a kosár hallal, (Tósoki Imre

polgármester és Varró János alpol-

gármester vitte a templomi szer-

tartásra előkészített gardákat).

A borrendek ezúttal is összegyűltek

Borsos Miklós Echo szobránál,

hogy feleselésre bírják az apátság

falát, közös kiáltozásuk csak meg

hozta a visszhangot és ezzel a néze -

lődők jókedvét, hogy aztán a sző-

lővenyige gyújtással a dombon és

persze a gardasütéssel elérkezzen a

fesztivál a várva várt pontjához.

A garda maga a titok, mi em-

berek is azok vagyunk – zengte az

ünnepi szertartáson a zsúfolásig

telt apátságban Korzenszky Richárd

perjel, hogy az evésről, ivásról, la-

zulásról szóló rendezvénynek meg

legyen a mélyebb rétegű tartalma

is. Mert e nélkül csak egy szimpla

hétvégi buli lenne. 

Ezreket vonzott a titkos hal fesztiválja
Soha ennyi látogató a Garda
Fesztiválon, Tihanyt megszáll-
ták a gasztronómiai rendez-
vényre érkezők, a becslések sze-
rint tizenötezren voltak kíván-
csiak a Gardáliára. Bár a parko-
lás felért egy kisebb tortúrával,
az árak meglehetősen borsosak
voltak, az idő meg szomorkás,
a látott hal pedig tényleg csak
szórványosan volt jelen, mindez
mit sem számított, hömpölygő
sorokban keresték a látogatók a
boldogságot, ki-ki a maga vér-
mérséklete szerint.

FOTÓK: MARTINOVICS TIBOR
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– Mi csak a pillanatot akarjuk él-

vezni, és nem merjük vállalni azokat

a kihívásokat, amelyek a jövőt ga-

rantálják számunkra. Ahogy a sző-

lőnek, úgy mindannyiunknak törő-

désre, odafigyelésre van szüksége

itt és most, azért, hogy az utánunk

következőknek is élhető legyen a

világ – mondta a bencés apátság

vezetője. 

A Garda Fesztiválon mindene-

setre élhetőnek tűnt a világ, ennyi

elégedett arcot ritkán látni egy he-

lyen. Fogytak a halak, pedig akadt

hely, ahol 10 dkg süllő egy ezrest

kóstált, fogytak a borok, pálinkák,

lazultak a borrendek is. Voltak,

akik tántoríthatatlanul a gardasü-

tés közelében maradtak, voltak,

akik a Visszhang-dombi sátorban

a helyi és vendég várpalotai mű-

vészeti csoportok előadásait néz-

ték, még többen pedig a vásárosok

között nézelődtek. Ezrek kering-

tek ezúttal is a félszigeten, meg-

üdvözülten nézelődtek a portékák

és az ételek között, újra bebizo-

nyosodott: csak egy jó apropó kell,

némi tradíció és mindjárt, hacsak

kis időre is, de könnyebb lesz a

világ. 

mt

A látott hal története

A garda fogása igazi tihanyi specialitás, hiszen innen a víz közeli
hegyekről lehetett legjobban látni a bandákba verődött halak vonulását.
A kékeszöld hátú, bandázó gardarajok úszó, sötét felhőként jelentek
meg minden novemberben a mély vizű Tihanyi-szorosban, a hegyen-
járónak nem volt más dolga, mint kémlelni a halraj mozgását és egyez-
ményes jelekkel riasztani társait. A látóemberek botjukra tűzött subá-
jukkal integetve irányították a halászhajókat a halrajok felé, hogy azokat
bekerítve minél gazdagabb zsákmányra tehessenek szert a Balaton he-
ringhalából, a gardából. Ráadásul a garda volt a tihanyiak „kenyérhala”,
a megbízható cserealap, amit a helyi asszonyok a környező falvakba
vittek, hogy lisztre, gabonára cseréljék. Ennyi az alaptörténet. Ha ehhez
még hozzávesszük, hogy a régészeti leletek bizonysága szerint, a halá-
szatot már évezredek óta űzték az itt lakók, - hiszen a Tihanyi Apátság
Alapítólevelében 1055-ben I. András király tíz halászó háznépről ren-
delkezett- össze is állt egy komoly história, amire egy életképes, sze-
rethető eseményt fel lehet fűzni.  



8. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

Idén áprilisban meglepetés bra-

vúrral indult a vitorlás szezon: Érdi

Mária, klubunk versenyzője, kvali-

fikálta magát a Riói Olimpiára.

Mári, a vitorlázást a THE-ben

kezdte, amikor a Tihanyi Általános

Iskola tanulójaként hetente egyszer

lejárt az egyesület vitorlás szakkö-

rébe. Ekkor már 13 éves volt, így

kicsit későn indult vitorlás karrierje,

de annál gyorsabban behozta kor-

társait. Versenyeken már a füredi

BYC színeiben indult, 15 évesen

már korosztályos világbajnoki cím-

mel dicsekedhetett.  Innentől jöttek

sorra az eredmények: ifjúsági Eu-

rópa-bajnok, világkupa győztes,

majd a felnőtt korosztályban, Laser

Radial típusú hajóban is az élme-

zőnyben szerepelt. Mári, aki ifjúsági

versenyzőként jutott ki az olimpi-

ára, ahol nagy szó: még futamgyő-

zelmet is szerzett, végül összetett-

ben 14. helyen zárt, újra a THE

versenyzője. Klubunk mind anya-

gilag, mind háttérmunkákkal

igyekszik segíteni sikerei felé. A riói

olimpia után azonnal elkezdte a fel-

készülést a négy év múlva követ-

kező ötkarikás játékokra, akkorra

Tokióban már az élmezőny leg-

jobbjai között szeretne szerepelni.

Őszi-téli szezonját Ausztráliában

tölti, ahol a komoly edzés- és ver-

senyprogram mellett még egy nagy

megmérettetésre fókuszál: távtanu-

lással készül a tavaszi érettségijére. 

Hogy Érdi Máriához hasonlóan

sikeres, vagy akár csak sportos, vi-

dám fiatalokat lássunk a Balaton

vízén, idén is minden nyári héten

indítottunk vitorlás táborokat Ti-

hanyban, mindegyiket teltházzal. A

táborokban a gyerekek a vitorlázás

alapjaival ismerkedhetnek meg,

kezdő vagy akár haladó szinten is,

hiszen egyre több az évek óta visz-

szajárók száma, testvérek, családok

is jönnek a táborokba. A 14 év fe-

lettieknek kapitányképző táborokat

kínálunk, ahol a hajó vezetése mel-

lett már tágabb ismereteket is ta-

nítunk nekik a balatoni kikötőkről,

mentésről, horgonyzásról, és ha-

sonló felnőttesebb vitorlás ismere-

tekről.  

A tihanyi és környékbeli gyere-

keknek is megtartottuk a már ha-

gyományos napközis táborunkat,

ahol önköltségi áron vártuk a lur-

kókat. A többi táborunk illetve a ki-

kötő nyereségét pedig arra a 30-35

fiatalra költjük, akik versenyszerűen

vitorláznak klubunkban.  Ők már-

ciustól októberig edzésre járnak a

kikötőbe, iskola időben a hétvégeket,

nyári szünetben pedig a vakáció je-

lentős részét töltik a kikötőben vízi-

és parti, erőnléti edzéseken.

Fiatal versenyzőinknek is izgal-

mas éve volt, hisz a THE fennál-

lása során először Európa-bajnok-

ságot rendeztünk, méghozzá ab-

ban a Cadet hajóosztályban,

amelyben saját ifjú versenyzőink

közül 14-en vitorláztak. Az EB-

re kilenc ország több mint százöt-

ven versenyzője érkezett. Felvonu-

lással egybekötött ünnepélyes

megnyitóval szórakoztattuk Ti-

hany főterén az arra járókat. A ver-

seny ezután a Balaton selymes ví-

zén folytatódott, ahol csodaszép

szélben, nyári melegben 12 futam-

ban dőlt el az Európa-bajnoki cím

sorsa. A győztes egy lengyel páros

lett, Pavel Grabosky és Kristian

Krisak, egy ukrán és egy holland

csapat előtt. Legjobb magyar ered-

ményt a serdülő korosztályban ér-

tek el Szűcs Benedek és Csőregh

Mihály versenyzőink, akik a dobo -

gó harmadik fokára állhattak a 14

éven aluliak között.

Gratulálunk nekik, Márinak és

az összes szorgos vitorlás verseny-

zőnknek! Köszönjük edzőink, tá-

borvezetőink kitartó, türelmes és

lelkiismeretes munkáját, rövid téli

szünet után ott folytatjuk jövőre,

ahol most november vége felé ab-

bahagyjuk.

RUTAI ANDREA

Tihanyi Hajós Egylet – Először rendeztek Európa-bajnokságot

Hosszú, eredményes verseny- és
vitorlás szezont zárt idén a Ti-
hanyi Hajós Egylet. Olimpia,
Európa-bajnokság, Európa
Kupa – váratlan, meglepetés -
sze rű eredmények, több sikeres
rendezvény az idei mérleg.
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Tihany várának a török időkben

több jeles kapitánya volt, akik bátor

helytállása elég közismert. Takaró

Mihály, Gyulafi László és Pisky Ist-

ván azonban nemcsak vitézségével

tűnt ki, de mindegyikükről elmond-

ható, hogy alávetettjeikkel, jobbá-

gyaikkal szemben gyakran kegyet-

lenkedtek, valamint a rájuk bízott

birtokok jövedelmének elszámolá-

sával rendre elmaradtak. A végvárak

fenntartásában érdekelt kamarával,

a birtokai használata után a kapitá-

nyoktól árendát követelő veszprémi

káptalannal, de még a bécsi udvarral

is állandó levelezésben voltak emi-

att. Mivel a tihanyi vár kis létszámú

volt, külön tiszttartó kinevezését a

kamara feleslegesnek tartotta, így

ezt a feladatot is a kapitányok látták

el. Ez tette lehetővé a pénzügyek

vitatható, ellenőrizhetetlen kezelé-

sét. Végül is ezért került sor mind-

hármuk leváltására, de a katonai

működésük ellen nem volt panasza

elöljáróiknak.

Az igaz, hogy a bevételeket el-

lenőrizetlenül kezelték, de nehéz

helyzetben voltak, mert miközben

az állandósuló török fenyegetettség-

gel szemben meg kellett erősíteniük

a várat, el kellett látniuk fegyverrel,

élelemmel, ruhával a katonáikat,

aközben a kamarától, illetve a bécsi

hadipénztárból gyakran elmaradt a

katonák zsoldja. Emiatt szinte meg-

szokott jövedelemforrássá vált az el-

lenség megsarcolása, váltságdíj re-

ményében török foglyok ejtése.

Egyébként a törökök is ezt tették,

így gyakran kellett váltságdíjat ösz-

szeadni a katonáknak az elfogott

társaik kiszabadítására. 

A kapitányok közül Piskyről ma-

radt fenn a legtöbb adat, köszön-

hetően az 1585–1589 között veze-

tett számadáskönyvének, valamint

az endrédi zászlósagával, Ibrahim-

mal történt összetűzése miatt. Ez

utóbbiról egy levélből olvashatunk,

amelyben Ibrahim ékes magyar

nyelven, szitkozódva sértegeti

Piskyt, s közli, hogy bárhol és bár-

mikor kész megvívni vele mindha-

lálig. A szövegből kiderül, hogy elő-

zőleg a magyar kapitány vádolta

gyávasággal Ibrahimot. 

Több információnk nincs a pár-

bajról, nem tudjuk megtörtént-e,

mivel béke idején tilos volt az el-

lenségeskedés, így a párbaj is. De

az tudjuk, hogy Pisky még hóna-

pokkal később is Tihany kapitánya

volt, majd átadta – felsőbb utasí-

tásra – a várat az új kapitánynak,

Hathalmi Mátyásnak. Ennyi a bi-

zonyítható tény, de ez is elég volt

arra, hogy neves íróink fantáziáját

felélessze, aminek következtében

romantikus történetek születtek

Piskyvel kapcsolatban. Egyesek

még a kivégzéséről is írtak, amit

mások hitelesként átvettek.

Eötvös Károly (Utazás a Balaton

körül) az alábbi következtetésre ju-

tott: a kihívást Pisky elfogadhatta,

mert ha nem, akkor maga semmi-

sítette volna meg a levelet, hogy

nyoma se maradjon; egymás orrát,

fülét biztos levágták, mert két ilyen

vitéz feleslegesen nem ránt kardot;

utána valószínűleg áldomást ittak,

mert az jó magyar szokás volt, és e

szokásunkat a nyelvünkkel együtt

Ibrahim is elsajátíthatta; az aga biz-

tos nem halt meg, mert azt ráírták

volna a levele hátoldalára; és Pisky

sem, mert annak is írásos nyoma

maradt volna. Regényes történet,

kár, hogy néhányan tényként fogad-

ják el és hiteles forrásként idézik.

Darnay Kálmán (Bujdosó gyöngy-

sor), aki szívesen öltöztette „színes

ruhába” múltunk történeti esemé-

nyeit, még cifrább mesét talált ki. Ro-

mantikus szerelmi háromszögről írt,

amelyben Ibrahim elszerette Pisky

feleségét és elszöktette Isztambulba.

Mindezek az elbeszélések egy

csodálatos levél kapcsán születtek,

amely a sors kifürkészhetetlen ren-

delése következtében megmaradt,

és ma Tihany történelmének becses

darabját képezi.

Az idő múlása, az évszázados tá-

volság megszépítette sokaknál a tö-

rök kori eseményeket, feledve a vé-

res harcokat, amelyekből a tihanyi

várkapitányok is kivették részüket. 

HÉJJAS PÁL

Pisky kapitány legendája

Több mint három évvel ezelőtt

nyitották meg a galériában Borsos

Miklós állandó kiállítását, most a

művész születésének 110 éves év-

fordulójának apropóján az időszaki

kiállítóterekben egy átfogó tárlat

nyílt Borsos alkotásaiból. 

Festmények, rajzok, kisplasztikák,

szobrok, érmek, plakettek és relie-

fek egyaránt láthatók a kiállításon.

Az anyagból kiemelkednek a mo-

nokróm tusrajzok. Játék a fénnyel

és az árnyékokkal, szálkás, elnyúj-

tott alakok, szikárság és melankólia.

Borsos zenéhez fűződő elmélyült

viszonya is tetten érhető, hegedülő

alakok, kamarázó figurák jelennek

meg a rajzokon. Az elsősorban

szobrászként ismert művész rajzai

a maguk egyszerűségével, erős han-

gulatukkal lefegyverző erejűek. 

– Borsos Miklós művei közel áll-

nak hozzám, a 20. század egyik

meghatározó magyar művésze.

Mintegy négyszáz alkotását őrzi a

gyűjteményünk. Büszke vagyok

arra, hogy itt Tihanyban megnyi-

tottuk ezt a galériát, és Borsost visz-

szahoztuk a köztudatba, nemcsak

itt helyben, hanem országosan is –

fogalmazott a kiállítás megnyitóján

Kovács Gábor, a Kogart Galéria ala-

pítója. 

Korzenszky Richárd perjel azt

hangsúlyozta: Borsos Miklós mű-

vészete azt üzeni, hogy nem csupán

a valóságosnak hitt világunk létezik,

a tapintható, érzékelhető világon

túl is van létezés. Borsos figurái az

elvágyódás figurái, akiket nézve

magam is késztetést érzek arra,

hogy a valóságunk mögé lássak –

mondta az apátság vezetője a meg-

nyitón, amelyen Maros Éva Liszt-

díjas hárfaművész és Geiger György

Kossuth- és Liszt-díjas trombita-

művész adott kisebb koncertet.

Mindketten többször zenéltek

együtt a kitűnően hegedülő Borsos

Miklóssal.

A Borsos 110 című tárlat január

29-ig látogatható a KOGART Ti-

hany Galériában.

mt

Lefegyverző rajzok – Megnyílt Borsos Miklós tárlata

Félve mondom, de rám nagyobb
hatással vannak a grafikái, mint
a szobrok. Elementárisabbak a
rajzok – magyarázta egy férfi a
társának Borsos Miklós tárlatá-
nak megnyitóján. És valóban, a
lendületes, néhány mozdulattal
papírra vitt rajzokban van va-
lami delejesség. 



10. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                       TIHANYI VISSZHANG

Évek óta rendszeresen látogatják

a Visszhang Óvodába járó gyerekek

a könyvtárat. Mivel az óvónők is

fontosnak tartják, hogy a gyerekek

minél előbb megismerkedjenek a

könyvtár használatával, a két intéz-

mény együttműködést kötött. 

Fontos, hogy oldott, játékos kör-

nyezetben ismerkedjenek meg a

gyerekek a könyvtárral, ezért sze-

repjátékokkal, meseolvasással, kép-

zeletjátékkal, papírszínház mesével,

diafilmekkel várjuk őket. A foglal-

kozások témái az óvodai nevelési

programhoz igazodnak – mondta

lapunknak a könyvtár vezetője, aki

hozzátette: nincs annál nagyobb

öröm, mikor a foglalkozások után,

az addig könyvtárat nem ismerő

gyerekek nagy izgalommal magával

hozzák szüleiket is.  Horváthné Tóth

Ivett hangsúlyozta, azok az óvodá-

sok, akik rendszeresen járnak cso-

portos foglalkozásra a könyvtárba,

iskolás korukban is bátrabban hasz-

nálják a könyvtárat, ügyesebben iga-

zodnak el a könyvek birodalmában.

t-v

Óvodások a könyvtárban

November 27. vasárnap 
17.00 Advent első gyertyájának meggyújtása a Mádl

Ferenc téren 

Az első gyertyát meggyújtja:

Aradi István alpolgármester és Radó László iskolaigaz-

gató

Közreműködnek: a Tihanyi Bencés Iskola diákjai

December 4. vasárnap
Mikulás délután a Mádl Ferenc téren és a Németh

László Művelődési Házban

14.00 Manó olimpia (Kalandpark) – Manó játszó-

park, Kreatív Manó foglalkozás: Mikulás kvíz, Miku-

lás kesztyűje  – Interaktív, zenés, Mikulásváró bábmese

18.00 Advent második gyertyájának meggyújtása a

Mádl Ferenc téren

A második gyertyát meggyújtja:

Varró János alpolgármester és a Tihanyi Asszonykórus

Közreműködik: A Tihanyi Asszonykórus

December 10. szombat
14.00 Teaház és kézműves foglalkozás gyerekeknek

15.00 VII. Tihanyi Forralt Bor Főző Verseny a Mádl

Ferenc téren

December 11. vasárnap 
18.00 Advent harmadik gyertyájának meggyújtása a

Mádl Ferenc téren

A harmadik gyertyát meggyújtja:

Apró Zoltánné és Szabó Kálmán

Közreműködik: Az Echo Citerabanda

December 18. vasárnap 
16.00 A Németh László Művelődési Ház amatőr

művészeti csoportjainak ajándékműsora a Művelődési

Ház színháztermében

18.00 Advent negyedik gyertyájának meggyújtása a

Mádl Ferenc téren

A negyedik gyertyát meggyújtja:

Tósoki Imre polgármester

Közreműködnek: a tihanyi Visszhang Óvoda apróságai

Az adventi
gyertyagyújtáso-
kon forralt borral,
forró teával,
mézeskaláccsal
várjuk vendé -
geinket!

Decemberi
programok

November 24–január 29.
110. éve született Borsos Miklós –
kiállítás a Kogart Galériában

November 27–december 18.
Karácsonyváró napok a Németh
László Művelődési Házban

December 5. hétfő, 10.00 
Drámapedagógia  nagycsoportosok-
nak a könyvtárban

December 10. szombat,
10.00–15.00
Ünnepváró játszóház a Levendula
Házban

December 10. szombat 16.00
Adventi Tihanyi Dúdoló Navratil
Andreával (Művelődési Ház)

December 11. vasárnap, 16.00
Adventi áhitat – az Apátsági
Templom kórusának
hangversenye az Apátságban
Vezényel: Varró Krisztina

December  14. szerda, 17.30. 
Olvasólámpa – Élmény Olvasóklub
(Könyvtár)

December 16. péntek, 17.00
Tetőtéri esték – dr. Korzenszky
Richárd: Válságban az iskola?
(Apátság)

December 17. szombat, 10.00
Adventi lelki nap az Apátságban

December 17. szombat, 10.00 
Kézműves foglalkozás – Karácsonyi
díszek készítése a könyvtárban

December 18. szombat
Tihanyi művészeti csoportok kará-
csonyi műsora (Művelődési Ház)

December 26. hétfő, 16.00
Ruppert István karácsonyi hangver-
senye az Apátságban

December 27–31. 10.00–15.00
Évbúcsúztató szöszmötölés a Le-
vendula Házban
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