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Az alábbi ügyekben a települési

ügysegéd általános tájékoztatást

nyújt, a kérelemhez szükséges

nyomtatványok tőle elkérhetőek és

segítséget ad azok kitöltéséhez.

A kérelmeket befogadja és eljuttatja

a járási hivatal ügyintézőjéhez to-

vábbi intézkedés céljából.

• időskorúak járadéka: a megél-

hetést biztosító jövedelemmel nem

rendelkező időskorú (tehát az

irány adó nyugdíjkorhatárt betöl-

tött) személyek részére nyújtott jö-

vedelempótló támogatás, amely a

jövedelemmel egyáltalán nem, vagy

alacsony összegű nyugdíjjal rendel-

kezők szociális biztonságát hivatott

szolgálni.

• ápolási díj: a súlyosan fogyaté-

kos, tartósan beteg hozzátartozót

ápoló nagykorú személy számára

biztosítható, havi rendszerességgel

nyújtott pénzbeli ellátás, amelynek

célja azok segítése, akik hozzátar-

tozójuk ápolása miatt kereső tevé-

kenységet teljes munkaidőben nem

tudnak folytatni. Az ellátás nem az

ápolt személyt, hanem az őt ápoló

hozzátartozót illeti meg. Az ellá-

táshoz szolgálati idő és egészség-

ügyi szolgáltatásra való jogosultság

kötődik.

• alanyi és normatív jogcímen
megállapított közgyógyellátás:
célja a szociálisan rászorultak részé -

re az egészségi állapota megőrzé-

séhez és helyreállításához, valamint

a betegséggel összefüggő kiadások

csökkentése érdekében biztosított

hozzájárulás. Közgyógyellátás kere -

tében gyógyító ellátás hatályos köz-

gyógyellátási igazolvánnyal vehető

igénybe.

• egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság keretében azok

szá mára biztosítja az állam az

egész ségügyi szolgáltatások ingye-

nes elérését, akik valamely szociáli -

san méltányolható okból nem mi-

nősülnek biztosítottnak.

• az aktív korúak ellátása, azaz a

foglalkoztatást helyettesítő támoga-

tás és – a rendszeres szociális segély

helyébe lépő – egészségkárosodási és

gyermekfelügyeleti támogatás. Célja,

hogy a megélhetéshez szükséges mi-

nimális jövedelmet biztosítsa azok-

nak, akik munkanélküliségük miatt

nem rendelkeznek a megélhetéshez

szükséges jövedelemmel.

A járási hivatal települési ügyse-

gédjénél leadhatóak az alábbi doku -

mentumok is:

• Eladó bejelentése a jármű tu-

lajdonjogának változásáról

• Okmány, rendszámtábla leadása

kötelezés miatt

• Egyéni vállalkozói igazolvány

leadása (szünetelés, adatváltozás,

megszűnés miatt)

• Parkolási igazolvány kiadásához

szükséges szakvélemény iránti ké-

relem

• Anyasági támogatásra való jo-

gosultság megállapítása iránti ké-

relem

• Gyermekgondozási segélyre

való jogosultság megállapítása

iránti kérelem

• Gyermeknevelési támogatásra

való jogosultság megállapítása

iránti kérelem

• Európai Egészségbiztosítási

Kártya, illetve Kártyahelyettesítő

nyomtatvány iránti kérelem

• Kivételes nyugellátás-emelés

iránti kérelmek

• Nyugdíjfolyósításhoz kapcso-

lódó bejelentés

• Nyugdíjbiztosítási igazgatóság-

nál nyilvántartott adatokba történő

betekintés iránti kérelem

• Utazási költségtérítés iránti ké-

relem egészségbiztosítási ellátás

igénybevétele kapcsán

• Táppénz, gyermekápolási táp-

pénz, csecsemőgondozási díj, gyer-

mekgondozási díj megállapítása

iránti kérelmek

• Családi pótlék megállapításá-

hoz való kérelem

• Szabálysértési feljelentés

• Fogyasztóvédelmi panaszbeje-

lentés

• Gyermektartásdíj megelőlege-

zése iránti kérelem

• Bejelentés parlagfű-fertőzött

ingatlanról

• Hadigondozotti ellátással kap-

csolatos kérelmek

• Kérelem egyszeri segély igény-

léséhez nyugdíjasok részére (Nyug-

díjfolyósító Igazgatóság)

• Méltányosságból adható egy-

szeri segély kérelem gyógyszerkölt-

ségre

• Bejelentés tanköteles tanuló ta-

nulmányainak külföldön történő

megkezdéséről/folytatásáról

• Földhasználati bejelentés

• Idegenforgalmi szolgáltatások-

kal összefüggő kérelem, közérdekű

bejelentés, panasz

• Öregségi nyugdíj iránti kére-

lem

• Nők kedvezményes öregségi

nyugdíjának megállapítása iránti

kérelem

A tihanyi hivatalban a települési
ügysegéd, Németh Zsoltné min-
den pénteken 12.30–13.30 óra
között áll az ügyfelek rendelke-
zésére.

N. T.

Tájékoztató a Települési Ügysegédnél
kezdeményezhető ügyekről

2015. tavaszától a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Bala-
tonfüredi Járási Hivatala több
ügytípusban egy kihelyezett te-
lepülési ügysegéd alkalmazásá-
val igyekszik gördülékenyebbé
tenni az ügyintézést az ügyfelek
számára. 
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A Magyar Labdarúgó Szövetség

országos pályaépítési programjának

keretében épül meg a jelenlegi rossz

állapotban lévő focipálya helyén a

modern, 105x64 méteres műfüves

pálya a hozzátartozó világítással.

A teljes beruházás összköltségének

harminc százalékát vállalta magára

az önkormányzat. A pályázati ke-

retből a pálya kialakítása mellett

kiépítik a küzdőtér megvilágítását,

a kapuk mögött pedig teljes hosz-

szúságban, illetve az út felőli olda-

lon öt méter magasságban labda-

fogó hálókat helyeznek ki.

– Húsz éve nem történt az egye-

sületnél fejlesztés. A Balaton part-

ján több kisebb település is büsz-

kélkedhet már modern focipályával,

így nagyon örülünk, hogy Tihany-

ban is lesz fejlesztés. Nagyobb és

szélesebb lesz az új pálya a jelenle-

ginél, ráadásul viccesen azt szoktam

mondani, miénk a térség legszebb

geológiai lelátója. Szóba került,

hogy élőfüves pályát építsünk, ám

az, a több korosztályos csapatunk

edzéseivel illetve mérkőzéseivel járó

igénybevételt nem bírta volna el.

Már kiírtuk a pályaépítés közbe-

szerzési eljárását, úgy készülünk,

hogy március elején elkezdődnek a

munkálatok – válaszolta lapunk

kérdésére Horváth Béla, a Tihanyi

FC elnöke, aki hozzátette: tervezik

a sportház felújítását illetve az öltö -

zők bővítését is. Sőt, az önkor-

mányzat fel is kérte Kiss Péter ter-

vezőt, hogy készítse el a sportöltö-

zők bővítésének tervét, mert még

a nyár előtt pályázni kíván a telepü -

lés a fejlesztés megvalósítására. 

A legutóbbi tisztújító közgyűlésen

újabb öt évre szóló mandátumot ka -

pott elnök kiemelte, az infra struk -

turális fejlesztés mellett az egyesület

sportszakmailag is fejlődik, hiszen

futsal szakosztály létesült. 

– Van igény a futsalra, ráadásul a

megyében csak Veszprémben mű-

ködik ilyen szakosztály, tőlük

egyébként sok szakmai segítséget

kapunk. Részt veszünk majd a fut-

sal utánpótlás tornákon, várjuk a

9–19 éves kor közötti jelentkező-

ket. Szívügyünk az utánpótlás

neve lés, ezért a gyerekekkel to-

vábbra is kiemelten foglalkozunk –

vélekedett Horváth Béla.

A Tihanyi FC-nél jelenleg több

korosztályban 122 igazolt játékos

futballozik, a fejlesztések révén

azonban várhatóan hamarosan nő

majd a létszám, hiszen nemcsak

Tihanyból, hanem a környező te-

lepülésekről is egyre több fiatal

kapcsolódik be a Tihanyi Futball

Club munkájába.
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Várhatóan március elején elkez-
dődhet az új, nagyméretű műfü-
ves labdarúgó pálya kialakítása.
A 160 milliós beruházás a tervek
szerint a nyárra befejeződik.
A Tihanyi FC az új játéktér mel-
lett egy új szakosztállyal is bővül,
elindultak a futsal edzések a
klubnál.

Nyárra elkészül az új műfüves focipálya

A megyei másodosztályban szereplő Tihanyi FC egyedüliként a mezőnyben veretlenül zárta a bajnokság
őszi szakaszát. Lukács István edző bízik benne, hogy tavasszal folytatni tudják a jó szereplést, amely véleménye
szerint részben annak köszönhető, hogy a tavaly nyáron megerősített keretet a településhez kötődő játékosok
alkotják. – Van esélyünk a megye egybe jutásra, mindent megteszünk ezért, a játékosok illetve a klub
vezetősége egyaránt nagyon szeretné a sikert – válaszolta kérdésünkre Lukács István.

A csapat fontosabb mérkőzéseire már most is szép számú közönség látogat ki, az egyesületnél bíznak
benne, hogy az új pálya megépítésével még többen lesznek kíváncsiak a meccsekre.

A területen gazdálkodó Bakony-

erdő Zrt. Balatonfüredi Erdészeté-

nek és a Nemzeti Park munkatár-

sainak közös kijelölése nyomán a

tereprendezés elsősorban a már

kiszáradt, veszélyessé vált akácokat

és feketefenyőket érinti.

A természetes erdő számára alap-

vető fontosságú a száradó, korhadó,

úgynevezett „holt fa” jelenléte. Ezek-

ben az erdőkben a természeti érté-

kek megőrzése a legfontosabb szem-

pont, ezért az élőhely szempontjából

kiemelkedő értékű tölgyeket a mun-

kák csak abban az esetben érintik,

ha az biztonsági szempontból elke-

rülhetetlen. A faanyaguk azonban

ebben az esetben is ott marad, s lak-

helyül szolgál majd a nagy hőscin-

cérnek, az orrszarvúbogárnak vagy

éppen az óriás bocskorosgombának.
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A Tihanyi-félsziget nyugati
szegélyében, a sétálók által is
kedvelt sajkodi erdei út és a ge-
rincen haladó túraútvonal
mentén kivágják az úton, illetve
a turistaúton haladók testi ép-
ségét veszélyeztető fákat.

Kivágják a fákat 

Sportcsarnok
épülhet

A helyi általános iskola udva-
rán, egy új, többfunkciós, modern
kivitelezésű sportcsarnok építését
tervezi az önkormányzat. Sikeres
pályázat esetén akár már idén
ősszel elkezdődhet a 400 milliós
beruházás.

– A település régi vágya válhat
valóra ezzel, hiszen évek óta sze-
retnénk egy új sportcsarnokot
építeni. Egyrészt az iskola jelenle -
gi tornaterme már nem alkalmas
a diákok igényeinek kielégítésére,
másrészt nagy szükség lenne egy
különböző rendezvényeket, akár
koncerteket is befogadni képes,
fedett csarnokra. Fontos szem-
pont, hogy gazdaságos legyen az
új épület fenntartása és üzemel-
tetése, ezért a csarnok hűtés-fűtés
rendszerét egy külön energetikai
pályázat segítségével szeretnénk
kialakítani – válaszolta lapunk
kérdésére Tósoki Imre polgármes-
ter.

A 150 fős lelátóval, öltözőkkel,
kiszolgáló helyiségekkel és egy
kézilabdapálya méretű játéktérrel
tervezett csarnok megépítése 350
millió forintba kerül majd, ennek
70 százalékát fedezné a Magyar
Labdarúgó Szövetség látvány-
csapatsportok pályázatán nyer-
hető támogatás, a fennmaradó
30 százalékot az önkormányzat-
nak kell biztosítani. Az épület fű-
tés-hűtés rendszerének mintegy
50 millió forintos költségét, pedig
teljes egészében pályázati pénz-
ből finanszíroznák.

Az építkezéshez szükséges
enge délyezési tervek készen van-
nak, jogerős építési engedély is
van, így az önkormányzat április -
ban be is nyújtja a csarnok építé-
sének pályázatát. 

– Nagyon szeretnénk, hogy
sikeres pályázat estén, már idén
ősszel elindulhatna az építkezés,
az előzetes kalkulációk alapján egy
év alatt el is készülne a sportcsar-
nok – tette hozzá a polgármester. 

mt
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Bár turisztika szempontból iga-

zán sikeres évet zárt Tihany, a tele-

pülés emblematikus rendezvényei

soha nem látott vendéget vonzot-

tak, nőtt a vendégéjszakák száma

és érezhetően nőtt a falu vonzereje

is, van még teendő bőven, folytatni

kell a fejlesztéseket. 

A kérhető maximális támoga-

tásra nyújtotta be pályázatát a Ti-

hanyi Turisztikai Egyesület.

Az úgy nevezett turisztikai deszti-

nációs menedzsment pályázati

program elsősorban a marketing,

az informatikai rendszerek, online

felületek illetve a pr kommunikáció

fejlesztését preferálja.  

– Természetesen a kiíráshoz iga-

zítottuk a pályázatunkat. Elég

konkrétan behatárolt, hogy ezúttal

mire kérhető támogatás, de így is

kizárólag olyan fejlesztéseket ter-

vezünk, amelyeket saját forrásból

nem tudnánk megcsinálni – fogal-

mazott Petróczi Orsolya a TDM ve-

zetője.

A tervek szerint teljesen meg-

újítanák a település honlapját,

amely új turisztikai tartalommal

bővülne illetve megjelenését opti-

malizálnák a mobiltelefonokra.

A cél az, hogy egy helyen megta-

lálható legyen a településhez köt-

hető valamennyi információ vala-

mint szolgáltatás. Költenek majd

a rendezvények infrastruktúrájá-

nak bővítésére is. Egységes dizájnú

árusító standokat vásárolnának,

bővítenék a rendezvényeken hasz-

nálatos sörpadok számát, új, esz-

tétikus mobil hulladékgyűjtőket

szereznének be és a település köz-

pontjában több információs táblát

állítanának fel. 

Külön tematikus marketing

csoma gokat is létrehoznak, (kultúra,

bor-gasztronómia, aktív turizmus,

családi programok) egyfajta kupon-

füzetet, amely a tájékozódás segíté -

se mellett különböző kedvezmé-

nyeket is nyújtana a turistáknak.

Persze költenek az online kampá-

nyokra illetve a különböző turisz-

tikai kiadványokra is. 

– Úgy gondolom, hogy a pályá-

zattól függetlenül is, az egyik leg-

fontosabb feladatunk a turisták

tájékoztatása. Sikeres pályázat ese-

tén erre most lesz is keretünk, minél

több embert szeretnénk elérni, mi-

nőségi, informatív tartalommal.

Persze vannak más terveink is, pél-

dául szeretnénk frissíteni a Paraszt-

gazda-ház és a Halászcéh-ház ki-

állítási anyagát, valamint látványo-

sabbá kell tenni a Tourinform iro-

dát is – mondta végezetül Petróczi

Orsolya.
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Nincs megállás – Újabb turisztikai fejlesztések
A helyi turisztikai egyesület
uniós forrásból erősítené meg a
település marketingjét és fej-
lesztené a kommunikációs esz-
közeit. A legfrissebb turisztikai
pályázaton húsz millió forintos
támogatást igényel az egyesület. 

A négy turisztikai egyesület al-

kotta szervezet (Tihanyi Legenda

Idegenforgalmi és Fejlesztési Non-

profit Kft, a Balatonfüredi-, a Bala -

ton Riviéra-, és a Balatonalmádi

Turisztikai Egyesület) eltökélt

szándéka a térség arculatának erősí -

tése. 

– A helyi fejlesztések eredményeit

meg kell tartanunk, kiterjeszteni

azokat, és következetesen hálózatba

szervezve alkalmazni a turistaforga-

lom növeléséhez. Erősíteni szeret-

nénk a térség szolgáltatói közötti

partnerségi kapcsolatot közös akciók

és közös kampányok révén. Fontos

lenne, hogy együttműködve a TDM

szervezetekkel egész évben elérhető

komplex turisztikai kínálatot tud-

junk nyújtani. Új, az egész térséget

átszelő, turisztikai tema tikus útvo-

nalakat és csomagajánlatokat sze-

retnénk összeállítani – fogalmazott

Gere Henriette menedzser.

A tervek szerint fejlesztenék az

online felületeket, a BalatonBest

honlapon a térség szállás lehető-

ségeit, illetve a tematikus turisz-

tikai csomagokat kínálnák,

valamint a Best turisztikai látvá-

nyosságait bemutató térképet

készítenének, amelyen a térségi

szolgáltatók is megjelenhetnének.

Üdvözlő illetve búcsútáblákat he-

lyeznének ki a térség leglátoga-

tottabb pontjain. 

– Az a cél, hogy piacképes,

komplex élményláncot hozzunk

létre, vagyis az egymástól függet-

lenül, más-más településen talál-

ható, de jól működő termékeket

Best szinten összekapcsoljuk.

Ebben segítene a turisztikai termé-

keket összefogó, egyre népszerűbb

Balaton Best kártyarendszer, így a

kártya elfogadóhelyinek bővítése

továbbra is fontos feladat. A kíná-

latunkat jól érzékelhető marketing-

gel szeretnénk társítani, hogy ezzel

is növeljük a térségbe érkező ven-

dégek számát, javítsuk a turisztikai

versenyképességét, csökkentsük a

szezonális ingadozást és erősítsük

a „Balaton Best – a Balaton legjobb

oldala” imázst – tette hozzá Gere

Henriette.
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Komplex élménylánc Tihanytól Balatonalmádiig

A Balaton Best Térségi Turisz-
tikai szervezet újabb fejlesztési
lehetőségek előtt áll. Uniós
pályá zati forrásból a Tihanytól
Almádiig terjedő Best térség
kíná latát foglalnák egységbe.
A térség páratlan vonzerejét,
természeti és épített örökségét,
prémium minőségű szolgálta-
tásait hálózatba szervezve sze-
retnék népszerűsíteni és is-
mertté tenné.

FOTÓ: ORBÁN PÉTER
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– Egy éve lesz a balatoni régió-

nak a 300 milliárd forintos fejlesz-

tési forrás felhasználására, arra,

hogy jövő év nyaráig lekösse az

igénybe vehető támogatásokat.

Jelentős munka áll tehát előttünk,

jelenleg is zajlanak már az egyez-

tetések. A pályázati felhívások jú-

liusig megjelennek, addigra komp -

lett, indítható projektek sokaságát

kell előkészíteni. Meggyőződésem,

hogy a régiót jó irányba fejlesztő

célokat tűztünk ki – fogal mazott a

Balaton Fejlesztési Tanács leg-

utóbbi ülésén Bóka István a szer-

vezet elnöke, aki megjegyezte: ez-

úttal a pályázati kiírások és a dön-

tések során is erős konzultációs jog-

gal rendelkezik majd a BFT.

A 300 milliárdos uniós kerethez

22–24 milliárd forintnyi hazai for-

rás is kapcsolódik. A kormány még

ebben a hónapban elfogadhatja a

projektek évenkénti ütemezését- je-

lentette be Tóth Tamás, a Minisz-

terelnökség főosztály vezetője.

Mint azt korábbi lapszámunkban

megírtuk, tavaly év végén jelentet-

ték be, hogy a rendszerváltás óta

példa nélküli, 300 milliárd forintnyi

támogatást kap az üdülőrégió a

komplex stratégiai céljainak meg-

valósításához. 

Az uniós és hazai forrásból töb-

bek között megújítják a Balatoni

Bringakörutat, komplex szolgálta-

tásokat nyújtó kikötő fejlesztések

indulhatnak, felújítják a Sió zsilipet,

megvalósulhat a balatoni körvasút,

fejlesztik a közúti-, a vasúti-, illetve

a vízi közlekedést, támogatják a kis-

és középvállalkozókat, a balatoni

hajózási társaság pedig több milli -

árd ból megújíthatja a hajóflottáját

és kikötőket építhet.

A tanács a hatékony előkészüle-

tek érdekében térségfejlesztési szak-

mai munkacsoportok felállításáról

is döntött. A BFT az uniós pályá-

zati lehetőségek mellett 220 millió

forintos saját pályázati kerettel is

rendelkezik erre az évre. Ebből el-

sősorban a településfejlesztési be-

ruházások támogatására költenek,

de egyebek mellett a vízbiztonságra

és a nagyobb rendezvények támo-

gatására is áldoznak majd.

mt

Pénzt öntenek a Balatonba

Megtörténtek az egyeztetések
arról, hogy milyen támogatási
konstrukcióban juthat el a több
mint 300 milliárd forintnyi
uniós forrás a balatoni fejlesztési
célokra. A pályázatok ez év nya-
ráig megjelennek, ezúttal a Ba-
laton Fejlesztési Tanács is fon-
tos szerepet kap a források oda-
ítélésénél. Jelentős fejlesztések
indulhatnak Tihanyban is.

Tihany számára is rendkívüli
lehetőséget jelent a fejlesztési
keret, több, évek óta tervezett
beruházás valósulhat meg általa,
többek között olyanok, ame-
lyekre a támogatási keret nélkül
esélye sem lenne a településnek.
Kétségkívül a legjelentősebb terv
a rév környékének teljes felújí-
tása, a terület rehabilitációja, úgy,
hogy az új turisztikai látványos-
sága legyen a településnek. A le-
romlott állapotú büfésort lebon-
tanák, helyükre új épületek ke-
rülnének. Parkosítanák a terü-
letet, átalakítanák a közlekedést,
és új parkolókat hoznának létre. 

A február közepén rendezett ösz-

szejövetel vendége Tósoki Imre, pol-

gármester volt, aki a település meg-

újításának történetét ismertette, és

beszámolt a 2016–2020-as fejlesz-

tési tervekről is. A beszélgetés során

kiderült, hogy a nyaralótulajdono-

sok ugyanazt szeretnék, amit a köz-

ségbeliek: Tihany természeti érté-

keinek megőrzését, rendezett és

színvonalas környezetet, a törté-

nelmi helyszín tradícióit bemutató

rendezvényeket, és a helyi kézmű-

ves hagyományokon alapuló termé-

keket. Olyan építési szabályozást

szeretnének, amely biztosítja a falu

egységes, magas színvonalú megje-

lenését, és amely képes igazodni a

változó feltételekhez is.  

A Legenda-projekt megvalósítá-

sának történetét, a megtett út ne-

hézségeit ecsetelve a polgármester

az elmúlt időszak egyik legfonto-

sabb tanulságának azt tartotta, hogy

a „rögös utat is végig kell járni”.

Példamutatónak nevezte azt a mű-

helymunkát is, amelynek során a

tihanyi emberek – mediátorok se-

gítségével – maguk határozták meg

a fejlődés irányait, rajzolták meg

a település jövőképét. 

Tósoki Imre fontosnak tartotta,

hogy Tihanyban ne csak pontszerű,

elszigetelt beruházások valósuljanak

meg, hanem egymással összefüggő,

egymást támogató, komplex meg-

oldások szülessenek. Ezért a már

ismert fejlesztési helyszíneken túl

olyanokat is megemlített, amelyek

rehabilitációjára egyelőre semmi-

lyen forrás nincs, de mivel – min-

den mindennel összefügg – már

most érdemes foglalkozni ezekkel

is. A lehetőség váratlanul is meg-

nyílhat egy új pályázat formájában,

és akkor készen kell állni rá. 

A koncepcióban szereplő fejlesz-

tésekkel az est vendégei is egyetér-

tettek, sőt felajánlották segítségüket

az elképzelések valóra váltásához.

Társasági adójuk sport- és kulturális

célokra használható részét már ed-

dig is többen felajánlották az új is-

kolai sportcsarnok építéséhez, de –

zömében sikeres vállalkozók lévén

– ötleteikkel, tanácsaikkal és kap-

csolataikkal is tudnak segíteni.

A vendégek rákérdeztek a nyári

szúnyoginvázió esélyeire, de sajnos,

ez továbbra is a nemzeti park kom-

petenciája, nem önkormányzati

kérdés – hangzott a válasz. Szóvá

tették azt is, hogy a parti úton a

horgászok gyakran életvitelszerűen

rendezkednek be, vadkempingez-

nek, illegálisan parkolnak, és nagy

mennyiségű szemetet hagynak ma-

guk után. A polgármester el-

mondta, hogy nem a helyi horgá-

szokkal van baj, hanem a máshon-

nak idejövőkkel, akik viszont azért

jönnek ide, mert máshol el van ke-

rítve a part, és szinte csak Tihany-

ban találnak szabad vízfelület.

Kilátásba helyezte, hogy a füredi

kapitánysággal együttműködve szi-

gorúbban ellenőrzik majd őket.

Az este a Füred–Csopak borvi-

dék kiváló borainak kóstolásával és

Oláh Krisztián zongoraművész

jazz-improvizációjával folytatódott.

A házigazda szándékai szerint a ka-

marazene, az előadói produkciók és

a borkóstolás továbbra is az eszme-

csere, a közös gondolkodás kísérője

lesz a jövőben is. A budapesti sza-

lon még sokáig ad otthont a Tihany

jövője iránt elkötelezett nyaralótu-

lajdonosok eszmecseréjének, for-

málódó közösségének. 

KONCZ MÁRIA

Tihany vonzásában – Egy
este a Kőrössy szalonban

Tihanyi nyaralótulajdonosok
összejöveteleinek ad otthont a
budapesti Kőrössy villa. Szabó
András, a Rezonátor Kft. ügyve-
zetője úgy döntött ugyanis,
hogy cége korábbi irodahelyisé-
geit közösségi térré alakítja,
hogy a kivételes szépségű, sze-
cessziós termekben beszélget-
hessenek második otthonukról,
Tihanyról.

FOTÓ: ZÁDOR PÉTER
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A félszigeten – minden bizony-

nyal – már ie. 6000–5000 táján, az

újkőkorban éltek emberek.  Szá-

mos régészeti lelet mutatja, hogy

az Óvár-hegyet a későbronzkor-

koravaskor idején is lakták már. Az

itt élők a vaskor elején egy földvá-

rat és egy csaknem egy kilométer

hosszan elnyúló védősáncot hagy-

tak emlékül maguk után. A föld-

várat később egy belső sánccal és

árokkal erősítették meg. A sáncok-

kal körül vett településen borona-

házakat és földbe mélyített épít-

ményeket használtak. A Dunántúlt

ebben az időben pannon, illír és

venét népcsoportok lakták, a kelták

időszámításunk előtt mintegy fél

évezreddel jelentek itt meg.

A pannon, illír, venét és kelta népek

jelentették a római korban Panno-

nia őslakosságát. A rómaiak ie. 100

körül hódították meg Pannóniát,

de a Balaton környékére már pár

évtizeddel korábban eljutottak.

Nyilván jól érezték itt magukat,

mert több helyen is megtelepedtek,

Nemesvámoson át Fenékpusztán

keresztül Balácáig. A Tihanyi-fél-

szigeten Sajkod területén is meg-

találták egy III. századi villagaz-

daság maradványait. A rómaiak

434-ben adták át helyüket a hu-

noknak. 

Az óvári halmokat nem a termé-

szet erői hozták létre, ezek mester-

séges építmények, melyeket a kora

vaskorban emeltek. Öt halomsír

volt itt, amelyekbe az Óvárban lakó,

római arisztokrácia tagjait temették.

Regenye Judittól, a Laczkó Dezső

Múzeum régész munkatársától

tudjuk, hogy ezek a halomsírok ie.

800 körül keletkeztek. Kicsit meg-

lepően hangzik, de akik szeretnék

tudni, hogyan jöttek létre, azoknak

érdemes az antik irodalmat tanul-

mányozni. A temetés módját

ugyanis az Íliászból, Patroklosz te-

metésének leírásából ismerjük – tá-

jékoztat Regenye Judit. A halotta-

kat hamvasztással temették el, gaz-

dag melléklettel. 

Ha már az Óvárban járunk, ér-

demes az itteni régészéti feltárások

eredményeit is röviden megis-

merni. Erről a MOMOSZ őskoros

kutatók összejövetelét dokumen-

táló kötetében olvashatjuk Regenye

Judit összefoglalóját. Ebből kiderül,

hogy az első óvári leleteket Rómer

Flóris gyűjtötte itt 1872-ben, az

első ásatást pedig Récsey Viktor vé-

gezte. 1895-től Kuzsinszky Bálint

több alkalommal kutatásokat vég-

zett a lelőhelyen, ő tárta fel az

egyik halom sírt is; a leletek a keszt-

helyi Balatoni Múzeumba kerül-

tek. 1958-ban a Kálvária fölött, az

Attila-dombon épülő víztároló

építkezésénél Horváth Attila gyűj-

tötte össze a leleteket. Az 1960-as

években bronz kori, kelta, avar kori

és IX–X. századi kerámiát gyűjtöt-

tek a lelőhelyen. 1971-ben Uzsoki

András az Alsóóvárban (a Réthy-

villánál) átvágott sáncszakaszt do-

kumentált, és ő bukkant a kora vas-

kori telep nyomaira. A tihanyi köz-

művek építése és egyéb földmun-

kák, építkezések során a 70-es,

80-as években a Középső Óvárban

vízakna ásásakor bronzkori, kora

vaskori és kelta leletek, a Dankó-

pince alapozásakor avar sírok ke-

rültek elő, csontvázas sírt tártak fel

Vörös Pál szomszédos szőlőjében és

egy felsőóvári épülő ház alapozási

árkában. Glück Ferenc telkén sző-

lőtelepítés miatt megelőző feltárá-

sokat végeztek a földvár sáncának

vonalán. A leletanyag alapján a Fel-

sőóvár belső, keresztirányú sánca a

korai magyar földvár részének bi-

zonyult. A telek közepén cölöp-

lyukakra, továbbá három, kör alakú

építmény maradványaira találtak. 

KONCZ MÁRIA

Tihanyban naponta mehetünk el olyan jelentős természeti vagy tör-
ténelmi emlékek előtt, amelyekről csak nagyon keveset tudunk.
A Kossuth Lajos utca folytatásában, a 71-es út felé haladva, jobb kéz
felől magasodik az Óvár. Az oldalában álló kisebb dombok nem kel-
tik fel érdeklődésünket, pedig a település történelmének egy jelentős
részét reprezentálják. 

Tihany titkos múltja – Az óvári halomsírok

Pannóniában az első-második században a hamvasztásos temetés
volt a legelterjedtebb, de a helyi lakosság még megtartotta a csontvázas
temetkezési formát. A Pannonia provinciában feltárt, körülbelül tízezer
sír közül csak félszáz volt a római kori halomsír, vagyis – szaknyelven
– tumulus.  A kunhalmok egy része őrhalomként szolgált, más részük
halomsír (kurgán) volt. Ezeket elődeink a rézkortól egészen az Ár-
pád-korig használták temetkezési helyként, temetőként. 

A hónap fotója

Balogh István születése óta Tihanyban

él. Tíz éve foglalkozik a fotográfiá val,

amely idővel az élete részévé vált.

2013-ban egy közös kiállításon mutatta

be először fotóit, amelyek a Tihanyi

félszigetet mutatták meg, úgy ahogy azt

kevesen láthatják. Azóta is elsősorban a

tájfotó foglalkoztatja. 

– Hálás feladat a tájképkészítés, mert

csodás dolgokat láthatunk a természetben,

de nehéz is, mert minden ott és akkor tör-

ténik, nincsenek megismételhető pillanatok.

Egy pillanat alatt örökre megváltozik min-

den, amikor lenyomom a fényképezőgépem

gombját, a másodperc tört része alatt vál-

tozik át a jelen a megörökített múlttá. Min-

den képemet előre tudatosan megtervezem,

bejárom a helyszínt, keresve a legjobb né-

zőpontokat. Utána a kép már csak a ter-

mészeten múlik és persze a fotós türelmén.

Elmondása szerint a különleges hangu-

latú fotóért, amely a Mennyei királyság

címet kapta, négy napig járt fel az Óvár

dombra, ahol hosszú órákat várt arra, hogy

a sűrű ködben megörökíthesse a képen

látható jelenséget. 

mt
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– Legeza Márton hívott először

Tihanyba – vele korábban már

együtt muzsikáltam. Kezdetben

csak a tihanyi kemény mag jött, de

mára már sokkal többen, és több

helyről érkeznek ezekre az alkal-

makra. Lassan már kirúgjuk a

nagyterem oldalát. Nagyon sok

kedves tihanyi emberrel ismerked-

tem meg, és össze is barátkoztam

velük. Néhány itt megélt beszélge-

tést sokáig fogom megőrizni a szí-

vemben-lelkemben. Hálás vagyok

a művelődési háznak – meghívásuk

által egyre népesebb éneklő közös-

ség alakulhatott ki. A tihanyi Vissz-

hang Fesztiválon együtt léptem fel

az itteni gyerekekkel. Addig jártam

erre, amíg eljutottam az életmód-

váltás gondolatához és a megvaló-

sításához hozzá is láttam. A Bala-

ton-felvidék egyik szőlőhegyén vet-

tünk egy kis présházat. 

– Úgy tudom, már gyerekkorában

kialakult a természettudományos ér-

deklődése, de hogyan kapcsolódik ehhez

a népzene? 

– Az életemben meghatározó

szerepet játszott a környezet.

A zuglói patakpartján nőttem fel

ahol gyíkokra lestem, a madarakat

tanulmányozottam. Szerencsés vol-

tam, mert kitűnő tanáraim voltak

az óvodától az egyetemig. Az álta-

lános iskolai kórusban kezdtem el

énekelni, ahol Bujtor Ágnes volt az,

aki „kihallotta” a hangomat. Már

középiskolás voltam, amikor egy

népdalversenyen megismerkedtem

Bodza Klárával, aki megnyitotta

előttem azt a világot, amiben meg-

ismertem a gyűjtések fontosságát.

Az egyetemi tanulmányaim alatt

rengeteget jártam Gyimesbe,

Moldvába. Kezdetben a gyógynö-

vénykutatás, a népi gyógymódok

érdekeltek, de közben sokat beszél-

gettem az idős nénikkel és ekkor

kezdtem el a népdalok gyűjtését.

Ezeken az alkalmakon éneklésbe

torkollott az együttlét. Megértet-

tem, hogy mennyivel több, ha az

élő tapasztalat is párosul az ének-

léshez, a kottákból ezt nem lehet

megtanulni. Azokat a kedves „öre-

gecskéket” is mestereimnek tartom,

akiktől az énekeket és a hagyomá-

nyokat tanultam. Életvezetési min-

tát nyújtottak számomra, egy ta-

nulási folyamatot indítottak el ben-

nem, aminek még nem értem a vé-

gére. Sokkal többet kaptam tőlük

egynéhány éneknél, mesénél vagy

imánál. Az így megtapasztalt él-

ményeket közvetítem előadómű-

vészként, és adom tovább tanár-

ként.

- Sokfelé jár a világban, biztosan

rengeteg élménye kapcsolódik a taní-

táshoz. Hogyan sikerül közös nyelvet,

hangot találni az emberekkel, hatni

rájuk és kedvet hozni másoknak az

énekléshez?

– Az énekélés egy fantasztikus

kapcsolatteremtő lehetőség. Alkal-

mas arra, hogy elinduljunk befelé –

az önismeret felé, és kifelé – a másik

ember felé. Nagyon komoly öröm-

állapot ez, csodálatos látni egymás

arcát, közösen érezni a levegővéte-

lünket. Ez egy nagy színpadon, tele

fénnyel, technikával háttérbe szorul,

ott sokkal nehezebb megteremteni

ezt a szent pillanatot. Indiában az

egyik koncerten egy moldvai alta-

tódalt is elénekeltem. A műsor vé-

gén megkeresett egy idősebb helyi

férfi, akinek gyerekkorában ugyan-

ezt a dallamot dúdolták. Együtt,

egyszerre énekeltük el, más nyelven,

különböző szöveggel, de a dal

szinte megegyezett a hangkészle-

tében, dallamívében. Az ilyen em-

lékek segítettek eljutni arra a felis-

merésre, hogy van a művészetek-

ben, kultú rákban egy ősmag, egy

princípium, ami összeér, ami közös.

Ezekre rátalálni nagyon nagy öröm

és érték. Csatlakozva az előttem

járó nagyokhoz – Kodály Zoltán,

Bartók Béla, Sárosi Bálint – mind

hasonló szavakkal mondták el, hogy

a rokonnépek, a környező népek

dalaival, népzenéivel foglalkozni

nagyon fontos dolog. Minél többet

megismerünk belőlük, annál inkább

helyén kezeljük és tudjuk a sajá-

tunkat.

- Említette, hogy meg szokták kér-

dezni Öntől, hogy mi is a munkája?

Megértem, hogy felmerül a kérdés,

hiszen annyi mindennel foglalkozik:

népdalénekes, tanár, mesemondó, öko -

ló gus, több együttes tagja.

– Mindig azt szoktam vála-

szolni, hogy én nem dolgozom.

Nehezen tudnám munkának ne-

vezni az emberek felkészítését az

éneklésre, a saját hangjuk megta-

lálásában, az önismereti folyama-

tukban való segítségnyújtást.

A színpadi munkámat sem érzem

annak. Énekszóval mondom el azt,

ami szóban már kevés lenne, így

válik teljessé a mondanivaló. Ami-

kor biológusként kisgyerekekhez

hívnak a tudomány szépségeit be-

mutatni, az sem munka. Inkább

flow élmény ez, amikor összegyű-

lik néhány, sok száz, vagy ezer em-

ber, megélni az együtténeklés, az

együttlét örömeit. 

– A biodiverzitás témájában vég-

zett kutatást. Úgy tűnik az eddigi-

ekből, ez a sokféleség, sokszínűség önre

is jellemző. Ezek egymást kiegészítve

tették teljessé az életét. Javasolja ezt

másoknak is? 

– Az életem nem volt eltervezve,

de az alakulása során nagyon sok

tapasztalatot szereztem különböző

területeken. Nem bánom ezt a sok

tanulást, sőt arra bíztatom a ta-

nítványaimat, amikor megkérde-

zik, hogy milyen pályát válassza-

nak: tanulják azt, ami a legjobban

érdekli őket. Egyáltalán nem baj,

ha az nem a zene, mert ha áldoz-

nak a szabadidejükből a zenére,

akkor az ugyanúgy fejlődik velük.

Az önismeretük, a lelki fejlődésük,

az emberré válásuk attól függ,

hogy mit tanulnak, tapasztalnak. 

SOMOGYI JUDIT

Énekszóval mondom el

Egy találkozás meghatározó jelentőségű lehet az életünkben, de talán
még ennél is többet adhat egy beszélgetés Navratil Andreával. Arra az
időre elfelejtkezünk magunkról, a külvilágról és csak hallgatjuk őt.
Amikor beütjük az internetes keresőbe a nevét, sok választási lehe-
tőséget ajánl fel: népdalénekes, tanár, biológus, ökológus, miniszté-
riumi munkatárs, a Felszállott a Páva 2014. tehetségkutató műsor
résztvevőinek segítője, mestere. Tihanyban a Dúdolón találkozhat-
tunk vele, ismerhettük meg közelebbről. 

FOTÓ: FIGULI JUDIT
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Salánki Sándor, a Vinitores

Tychonienses Borrend elnöke az

eredményhirdetésen kiemelte: idén

fiatalabb szakértőkből álló zsűrit

kért fel az eseményre, azért, mert

ők más szemmel nézik a borokat.

Általuk már egyfajta piaci személet

is helyet kap a versenyben. – Fontos

hangsúlyozni, hogy Tihanyban

nem nagyipari körülmények között,

hanem kis területeken dolgoznak a

gazdák, így nem technológiai bo-

rok, hanem természetes alapanya-

gokból, nagyrészt fahordós nedűk

készülnek. Az idei borok nagyon

szépek lettek, azért osztottunk ki

több ezüst minősítést, mert minden

bor más-más érettségi szinten volt

még. A tavalyi termés ígéretes, így

a mostani ezüst minősítésekből a

következő versenyre könnyen lehet

arany minősítés, hiszen most is csak

tized pontos különbségek döntöt-

tek – vélekedett Salánki Sándor, aki

hangsúlyozta: az alapvetően vörös

borairól híres Tihanyban sokan ké-

szítenek fehérbort, aminek egyik

oka, hogy a helyi gazdák nem áru-

sítási céllal foglalkoznak a borral.

A vörösbor egészen más technoló-

giát igényel, más felszerelés kell

hozzá, nem olyan egyszerű az elő-

állítása, mint a fehérboré.

Varró János Olaszrizlingje nagy

arany minősítést kapott. Mint

mondta, édesapjával 400 tő szőlőt

művelnek a Kiserdőn. 

– A 2015-ös év embert és szőlő-

művest próbáló esztendő volt.

A közel 40 fokos meleghullámok

váltakoztak az erős záporokkal, zi-

vatarokkal. Ezért nehéz volt meg-

választani a vegyszeres növényvé-

dekezés, a zöldmunkák és a talaj-

munkák helyes időpontját. A szüret

ideje pedig mindig is attól függött,

hogy a család, a barátok, mikor ér-

nek rá segíteni. Idén természetesen

kifogtuk azt a hétvégét, amikor a

legtöbb eső esett, a terület megkö-

zelítése is nehézségeket okozott.

Azonban így is 19-es cukorfokkal

sikerült szüretelnünk a szőlőt és a

mennyiségében sem csalódtunk. A

nagy nyári meleg miatt a fontos sa-

vak elégtek, azokat pótolni kellett.

A megfelelő kén beállítása után

már csak a borfejtés és a derítés

maradt hátra, így karácsonykor már

kóstolhattuk is az újbort – mondta

Varró János. 

A vörösborok közül Pető István

Cabernet Franc bora is nagy arany

minősítést kapott. Ő az elmúlt év

után már másodszor nyerte meg

az újborok versenyét. Mint el-

mondta, ebben a két évjáratban ki-

magaslóan jó volt a termés. Mivel

a szőlője fent van az Óvárban, sok

napsütés éri, a terület maga szellős,

így a betegségek ritkábban jelen-

nek meg. 

– Már a metszésnél arra törek-

szem, hogy ne nagy mennyiség te-

remjen, inkább a szőlő minősége

legyen jó. Semmiféle vegyszeres ke-

zelést nem alkalmazok, csaka régi,

még nagyapámtól tanult módsze-

rekkel dolgozom, elsősorban a tisz-

taságra ügyelek – összegzett a boros

gazda. 

RÓZSA ÉVA

Rekordszámú nevezés érkezett az idei újbor versenyre, hiszen a ha-
gyományosan a farsangi időszakban megrendezett megmérettetésre
ezúttal 23 borral neveztek a helyi boros gazdák. A szakértőkből álló
hattagú zsűri öt arany, és két nagy arany díjat osztott ki. 

Két nagy arany az újborok
versenyén

Nagy arany díjjal minősítet-
tek: Pető István Cabernet Franc
és Varró János Olaszrizling borát,
előbbi a Borrend, utóbbi a Né-
meth László Művelődési Ház
különdíját is megkapta. Az ön-
kormányzat különdíját a Salánki
Családi Borpince Merlot bora ér-
demelte ki, a Hegyközség kü-
löndíját Aradi István Olaszriz-
lingje nyerte. 

A műsor a Szabad Ötletek Szín-

házának fellépésével kezdődött.

Ezután komoly vetélkedésben dőlt

el, hogy ki legyen a bál hercegi

párja. Több for  dulós kő-papír-olló

verseny dön tötte el, kik ülhetnek a

trón ra. A nyolcadik osztály nyitó

tánccal köszönte meg a szülők tá-

mogatását, amit a ballagásukhoz

nyújtanak.

A farsangon láthattunk veszélyes

és veszélytelen lényeket: keresztes

pókot, leopárdot, jégmadarat, de

Ludas Matyi, Batman és Hamu-

pipőke is eljött az első osztályosok

közé. A másodikos méhek zenére

rajzottak virágnak öltözött tanító-

juk körül. A harmadikos sárga fi-

gurák eljátszották, hogyan szerezte

meg Scarlett-től a koronáját Gru

és ezzel a hatalmat is a minyonok

felett. A negyedik osztályosok ke-

nyérdagasztás közben pohárkopo-

gós koncertet adtak, a dal végére

megkelt a tészta és nagy tapssal

záródott a produkció. Az ötödik

osztályosokkal Katy Perry altere-

gója is fellépett. A hatodikosok

osztályfőnöke – hagyományához

híven – verset írt, amelyet zenei

aláfestéssel énekelve, jelmezbe öl-

tözve adtak elő a diákok, megsze-

mélyesítve az iskola tanárait, dol-

gozóit. Kit sípjával, mást egerével,

térképével, stílusával, jellemzőjével

mutattak be. A hetedikesek beván-

doroltak „Tihaniba”, de megré-

mültek a matematika oktatástól,

ezért inkább elmenekültek. A Réz-

pockok népszerű filmzene egyve-

leget fújtak. Ezután meglepetés

vendégek érkeztek. Az őszi szü-

netben a Moholy-Nagy Művészeti

Egyetem tábort tartott az iskola

diákjainak, amelyen az oktatók,

hallgatók és a gyerekek között jó

barátság alakult ki. A meghívott

MOME-sok is beöltöztek és

együtt énekelve újra felidézték az

iskola szellemeit.  

Ezután kezdődött el a haddel-

hadd! A cigányvajda vezetésével

színes, virágos öltözetű, kackiás baj-

szot viselő, sötét hajú csapat érke-

zett. Mindenkinek a kezében volt

valami, amiből zenét csiholtak: har-

monika, kanna, kanál, gitár szólt.

A vajda bemutatta a Tihanyi Ben-

cés Cigányzenekart, miközben

drága jó Lajosunkat hiányolta, aki

sántikálva, szemüvegesen elő is ke-

rült. Furcsállották a nézését és a já-

rását is. Így aztán rázendített a

banda. Autentikusan előadták, ho-

gyan is kell szépen nézni, járni, rin-

gatták a csípőjüket, csapkodták a

lábuk szárát. A közönség pirosra

tapsolta a tenyerét és visszahívta a

tanári kart, hogy újra mutassák be

a tudományukat. Ezek után aztán

már szabad volt a tánc.

SOMOGYI JUDIT

A hagyomány szerint a karnevál szerepe, a tél elbúcsúztatása, és a
húsvéti böjtöt megelőző mulatozás. Volt is ebben részük mindazok-
nak, akik ellátogattak az általános iskolába farsangolni. Jöttek is min-
denhonnan az érdeklődők. Régi tanítványok, nyugdíjas kollégák,
óvodások, szülők, nagyszülők. Az iskola ajtajára nyugodtan kitehették
volna a megtelt táblát, de inkább még szélesebbre tárták azokat.

Bencés iskolai farsang
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– A kiállításon Bencsik János,

Borsos Miklós és Fáy Dezső három

egészen eltérő értelmezésben és

technikával – litográfia, szitanyo-

mat és fametszet – jeleníti meg

Dante útjának egyes állomásait.

Ahogy az eredeti műnek, úgy az

egyes grafikai sorozatoknak is a há-

rom a kulcsszáma. Bencsik János

háromszor 33, Borsos Miklós

háromszor három, míg Fáy Dezső

háromszor 13 lapon vizualizálja a

középkori költő látomásait – vála-

szolta lapunk kérdésére Szalay

Ágnes művészettörténész. 

„Dantéval utazni, álmot élni jelent”

fogalmazott Bencsik János az 1978-

ban bemutatott harminchárom li-

tográfia elé írt bevezetőjében. A so-

rozatot Európa-szerte kiállították,

ezzel nemzetközi elismertséget szer-

zett alkotójának. Bencsik János li-

tográfiái esetében nem illusztráció-

sorozatról van szó, hanem autonóm

művészi eszközökkel megteremtett

párhuzamos világról, amely párbe-

szédet folytat a Komédiával, gondol -

kodik róla, értelmezi azt. 

Borsos Miklós mindig is mély gyö-

kerekkel kötődött az emberi mű-

veltség egyetemes értékeihez: a ke-

resztény kultúrához, a görög-római

mitológiához, illetve a reneszánsz-

hoz. Az Isteni Színjátékhoz készí-

tett szitanyomatait a szöveg tartal-

mához, mondanivalójához igazí-

totta, olykor geometrikus formákba

öntve az egyes helyszínek tereit.

Borsos Miklós utolsó munkáinak

egyike volt a kiállításon látható so-

rozat, amelyről egy interjúban így

fogalmazott: „Az volt a legnehe-

zebb, hogy nem énekenként, nem

kilencvenkilenc, hanem összesen

kilenc rajzot kellett készítenem.

Először majdnem lehetetlennek

tartottam a vállalkozást. De azután,

addig olvastam, addig töprengtem

Dante vízióin, amíg ráéreztem,

hogyan lehet a Poklot, a Purgató-

riumot és a Paradicsomot úgy fel-

idézni, hogy a rajz valóban a kép-

zőművészet nyelvén szóljon – ne

kelljen hozzá magyarázat.”

A három sorozat közül a legko-

rábbi változat Fáy Dezsőtől

(1888–1954) származik. Fáy nem

az irodalmi mű adatszerű vissza-

adására törekszik, sokkal inkább

önmaga választotta emlékek köré

rendezi mondanivalóját: azokat

a víziókat láthatjuk magunk előtt,

amelyek a művész képzeletében ol-

vasás közben születtek. Ezért érez-

hetjük, hogy a grafikus olykor más-

hol látja a lényeget, mint maga

a költő. Fáy Dante-lapjain a famet-

szet összes tulajdonságát kihasz-

nálja, és hasonlóan Borsos Miklós-

hoz, a „semmivel” igen sokat tud

mondani, finom vonalai egyaránt

érzékeltetnek teret, mozgást, vagy

akár lelki rezdüléseket és végletekig

feszített drámaiságot. 

A három alkotó kiállítása április

24-ig látogatható.

mt

Isteni Színjáték a galériában

Három alkotó, Bencsik János,
Borsos Miklós és Fáy Dezső mű-
vei idézik meg a középkori szel-
lemiség összegzőjének, az itáliai
reneszánsz első lírai költőjének,
Dante Alighierinek halhatatlan
művét, az Isteni Színjátékot.
A különleges tárlat a KOGART
Galériában látható.

A Visszhang Óvoda nagycsopor-

tosainak ajándékműsora után Aradi

István társadalmi megbízatású al-

polgármester mondott köszöntőt.

– Szokták mondani, hogy a világ-

napok kijelölése mindig egyfajta lel-

kiismeret furdalása a társadalomnak.

Azért jelölnek ki egy-egy napot,

mert úgy érzik, abban a témában

tartozásuk van valakik felé, valamit

nem úgy tettek meg, ahogy kellett

volna. Remélem, hogy ez a mi ese-

tünkben nem így van. Remélem,

hogy ezt az ünnepet az igazi tiszte-

let, a valódi megbecsülés, a szívből

jövő szeretet hívta életre, hiszen mi

mindannyian, akik ma összegyűl-

tünk, megharcoltuk a magunk har-

cait életünk során, és valóban meg-

érdemeljük, hogy egy napig erre má-

sok is emlékezzenek- mondta kö-

Szép korúak köszöntése

Hagyományosan január utolsó
vasárnapján ünnepelték Ti-
hanyban az idősek napját. A he-
lyi általános iskola aulájában
tartalmas kulturális műsor és fi-
nom ebéd várta a falu 65 év fe-
letti lakóit. 

szöntőjében Aradi István. A Bencés

Apátság nevében ebben az évben

Domonkos atya mondott imát az

idősekért, majd a Tihanyi Hegyen-

járók Táncegyüttes műsora követ-

kezett. Majd ebéd után a meglepe-

tés. Régi visszatérő vendégek, sokak

nagy kedvencei: Scheer Lívia és

Ozsgyáni Mihály szórakoztatta

operett összeállításával Tihany idős

lakóit. 

Tósoki Imre polgármester idén is

otthonukban köszöntötte a két leg-

idősebb tihanyit: Kántás Pált és

Szalai Ferencnét (képünkön).

RÓZSA ÉVA
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Kányádi Sándor megzenésített

költeményei, Gryllus Vilmos saját

versei a természetről, állatokról, nö-

vényekről, a Biciklizős lemez cím -

adó dala, valamint – február lévén –

a Maszkabál című lemez aktuális

dalai szólaltak meg, közülük többet

ismerősként üdvözöltek a gyerekek,

hiszen az óvodában gyakran ének-

lik a szerző dalait, forgatják kottás

füzeteit. 

Dalaival nagy kincset adott

Gryllus Vilmos az óvodás- kis -

iskolás korosztálynak. Egyszerű, a

gyerekek számára énekelhető dal-

lamaival, természet- és gyermek-

közeli témáival immár a tan-

anyagba is beépültek szerzeményei.

Szuggesztív, kedves előadásmód-

jára, csendes szavára, a fülbemászó,

ismerős dallamokra figyeltek még

a legkisebbek is. Mindenkinek

nagy élmény volt az egy órás elő-

adás.

H. KOVÁCS IZA

Koncert az óvodában

Nem mindennapi meglepetésben
és örömben volt részük a Vissz-
hang Óvodába járó gyerekeknek,
Gryllus Vilmos, a Kaláka együttes
alapító tagja, Kossuth-díjas ze-
neszerző és előadóművész adott
koncertet az óvodában. 

Márciusi programok
Március 1–Április 24.
Dante Az Isteni Színjáték műve három művész értelmezésében
(Kogart Galéria)

Március 5. szombat, 13.00
I. Tihanyi Kolbászgyúró Mulatság (Garda Vendéglő és Halterasz)

Március 7. hétfő
Miért meséljünk? – Baba-Mama Klub a könyvtárban
Az elaboráció hatása, a fantázia fejlesztése gyermekkorban

Március 9. szerda
Olvasólámpa Irodalomkedvelők Köre a könyvtárban

Március 11. péntek, 17.00
Tetőtéri esték. Wacha Imre: A stílus: az ember (Bencés Apátság)

Március 12. szombat, 10.00
Vetítés Európa Vulkáni Geoparkjairól majd geofoglalkozás.
(Levendula Ház Látogatóközpont)

Március 15. kedd, 11.00
Ünnepi megemlékezés (Németh László Művelődési Ház)

Március 16. szerda
Biblioterápiás élménycsoport – Foglalkozás nyugdíjasoknak
a Levendula Klub keretén belül (Könyvtár)

Március 19. szombat
Húsvéti ünnepváró játszóház (Levendula Ház Látogatóközpont)

Március 26–27. szombat–vasárnap
Húsvéti nyuszibuli és tojástánc
(Parasztgazda Háza és Mádl Ferenc tér) 

Március 26. szombat 10.00–13.00
A Levendula Ház levendulás kézműves foglalkozása
a PIACC PLAC-on.

– Az első alkalommal mindenki

a saját kedves könyvéről mesélt, fel-

olvasott belőle. Az alakuló találkozó

sikeres volt, az olvasók lelkesen ké-

szültek a folytatásra. A bemelegítő

játék után mindenkinek könnyebb

volt megszólalni. Örkény István:

Meddig él egy fa című novellájáról

beszélgettük, a téma kapcsán sok

kérdést megvitattunk. A találkozót

mindenki örömére egy mókás, já-

tékos feladattal zártuk – tudtuk

meg Horváthné Tóth Ivettől.

Az Olvasólámpa összejöveteleit

havonta egy alkalommal tartják a

könyvtárban. A következő talál-

kozó március 10-én lesz, amikor

irodalmi élménycsoportot hoznak

létre. A szervezők várnak minden-

kit, aki szeret családias körben iro-

dalomról beszélgetni. 

t-v

Irodalomkedvelők köre

Olvasólámpa címmel könyvklu-
bot indított a művelődési ház
könyvtára. Az irodalomkedvelők
régi vágya teljesült ezzel, hiszen
személyes olvasmány élményeik-
ről beszélgethetnek egy-egy iro-
dalmi mű kapcsán kötetlenül, egy
csésze tea mellett.

Tihany Község Önkormányzata,  
a Tihanyi Bencés Iskola
és a Németh László Művelődési Ház

tisztelettel meghívja Önt

2016. március 15-én 11.00 órára 
A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
167. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
rendezendő ünnepi megemlékezésre
a Németh László Művelődési Ház színháztermébe
és az azt követő koszorúzásra a Pisky-sétányra

Ünnepi beszédet mond: Tósoki Imre, Tihany község polgármestere

Program: A Kisudvarnoki Pünkösdi Rózsa népdalkör március
15-i emlékműsora



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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