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A vízjogi bírság megfizetése alól

a létesítő, a vízgazdálkodásról szóló

1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) be-

kezdése szerint akkor mentesülhet,

ha a 2016. június 04. előtt engedély

nélkül létesített vízkivételt bizto-

sító vízilétesítményre a vízjogi fenn-

maradási engedélyezési eljárást

2018. december 31-ig kérelmezi,
és az engedély megadásának felté-

telei fennállnak.

A törvényalkotó a rendelkezésé-

vel lehetőséget biztosít arra, hogy

a jelenleg engedély nélkül üzemel-

tetett kutak fennmaradását (legali-

zálását) bírságmentesen lehessen

engedélyeztetni egy meghatározott

türelmi időn belül.

Amennyiben az engedély nélkül

megépített vagy attól eltérően meg-

valósított vízilétesítményt az épít-

tető, a hatóság által megállapított

határidő alatt, az előírások betar-

tásával megszünteti, vagy az eredeti

állapotot visszaállítja, nem kell

fennmaradási engedélyt kérnie.

A lakosság által háztartási célokra

használt kutak kategóriájába azok a

magánszemélyek által, háztartási

igények kielégítése céljából üzemel-

tetett kutak tartoznak, melyek 500

m³/év vízigénybevétellel talajvizet,

vagy parti szűrésű vizet használnak

nem gazdasági célra. E kutak en-

gedélyezése a települési önkor-

mányzat jegyzőjének hatásköre,

amennyiben az ingatlan vízbázisvé-

delmi védőterületet érint, vagy e pa-

ramétereken túlmutat, az engedé-

lyező hatóság a területileg illetékes

katasztrófavédelmi igazgatóság.

A fennmaradási engedély kére-

lemhez műszaki tervdokumentáció

becsatolása is szükséges, melynek

tartalmát jogszabály írja elő.

A jegy ző előtt lefolytatott eljárás

illetéke 3 ezer forint. A vízgazdál-

kodási bírság összege az engedély

nélkül létrehozott építmények ér-

tékének 80 százalékáig terjedhet,

azzal a feltétellel, hogy a bírság

összege magánszemély esetében

nem haladhatja meg a 300 ezer fo-

rintot. 

A fentiekkel kapcsolatban to-

vábbi információ a hivatalban, a

vízügyi hatóságnál, illetve a kataszt-

rófavédelmi igazgatóságokon kér-

hető.

A kutak legalizálásával olyan jog-

szerű állapot alakulhat ki, ahol biz-

tosított a hatósági felügyelet, figye-

lemmel kísérhető a vízhasználat

pontos mennyisége, megvalósítha-

tók a vízgazdálkodási célok, meg-

őrizhetők a vizek jó állapota, mely

mindannyiunk közös érdeke.

N. T.

Engedély nélküli kutak legalizációja

Amennyiben jelenleg az öntözéshez, illetve egyéb vízellátást igénylő
munkákhoz szükséges vizet, vízjogi engedély nélkül létesített vízki-
vételt biztosító kutakból biztosítják, most lehetőséget ad a jogalkotó
e kutak legalizálására.

A 2016. október 02. napjára ki-

tűzött országos népszavazásra az

alábbi kérdésre kellett választ adni:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió

az Országgyűlés hozzájárulása nél-

kül is előírhassa nem magyar ál-

lampolgárok Magyarországra tör-

ténő kötelező betelepítését?”

A Helyi Választási Iroda öt tele-

pülésen működött közre a népsza-

vazás gördülékeny lebonyolításá-

ban. A választópolgárok számát,

megjelentek létszámát és arányát,

valamint a szavazatok megosztása

az alábbi táblázatban látható.

Veszprém megyében az érvényes

szavazatok aránya az összes válasz-

tópolgárhoz viszonyítva 44,97%

volt ennek 98,49%-a NEM szava-

zat volt.

Néhány országos adat: A szavazás

napján a választópolgárok száma:

8.272.625 fő, az érvényes szavaza-

tok száma 3.418.387 db volt, ami

százalékban kifejezve 41,32%.

A népszavazás végső eredménye

a következőképpen alakult: 

IGEN szavazatok száma és

aránya: 56.163–1,64%

NEM szavazatok száma és

aránya: 3.362.224–98,36%

A népszavazással kapcsolatos to-

vábbi adatok, statisztikák a valasz-

tas.hu honlapon megtekinthetőek.

Ezúton szeretném megköszönni

a Helyi Választási Bizottságok tag-

jainak és a Választási Iroda mun-

katársainak a népszavazás lebonyo-

lításában vállalt lelkiismeretes és

precíz munkáját.

NÉMETH TÜNDE

HVI vezető

Összefoglaló a népszavazás eredményéről

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó öt településen
a választópolgárok többsége az urnákhoz járult, az országos átlagnál
magasabb volt a részvételi arány. 

Település
Választó-polgárok

száma
Megjelent választó-

polgárok száma
Megjelent választó-

polgárok aránya
IGEN szavazatok

száma
Nem szavazatok

száma

TIHANY 1244 fő 710 fő 57 % 14 644

ASZÓFŐ 391 fő 245 fő 63 % 2 217

ÖRVÉNYES 153 fő 106 fő 69 % 1 96

BALATONUDVARI 330 fő 201 fő 61 % 2 187

BALATONAKALI 614 fő 330 fő 54 % 3 309
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A Magyar Labdarúgó Szövetség

látvány-csapatsportok pályázatán

nyert támogatás révén kezdődhet

meg az összesen 380 milliós beru-

házás, amelyhez az önkormányzat-

nak 30 százalék önrészt kell bizto-

sítania, a többi költséget pedig a

társadalmi adók összegyűjtéséből

fedezik.

A fejlesztés több részből áll, leg-

fontosabb eleme a 150 fős lelátóval,

öltözőkkel, kiszolgáló helyiségek-

kel, és egy kézilabdapálya méretű

játéktérrel tervezett csarnok meg-

építése. Az építkezéshez szükséges

engedélyezési tervek készen van-

nak, jogerős építési engedély is van.

– Régi vágyunk volt ez a fejlesz-

tés, amely mindenki számára elő-

nyös. Az iskola jelenlegi tornaterme

már nem alkalmas a diákok igé -

nyei nek kielégítésére, tehát időszerű

a sportcsarnok építése. Akkora lesz

a csarnok, hogy egyszerre két tor -

na órát is lehet benne tartani, ezek

a feltételek plusz vonzerőt jelent-

hetnek a szülők számára, több diák

iratkozhat majd be az iskolába.

A település és a helyi civil társada-

lom is profitál azonban ebből, hi-

szen ekkora létesítmény nincs Ti-

hanyban, így itt különböző rendez-

vényeknek tudunk helyet biztosí-

tani, ráadásul általa egy új közösségi

tér is kialakul. Végül a helyi sport-

egyesület is jól jár, itt tarthatják

majd az edzéseiket és rendezhetik

meg a hazai mérkőzéseiket – fo-

galmazott Tósoki Imre.

Az önkormányzat az idei és a

jövő évi költségvetés terhére fedezi

a beruházás önrészét – mondta la-

punk kérdésére a polgármester, aki

hozzá tette: nem volt egyszerű ösz-

szeszedni a fejlesztéshez szükséges

társasági adókból származó fede-

zetet, sőt a teljes összeg még min-

dig nem áll rendelkezésre, az elő-

zetes tárgyalások alapján decem-

berre gyűlhet össze a keret. A minél

gyorsabb beruházás érdekében

azonban még az év végén kiírják

a feltételes közbeszerzési eljárást,

a jogerős építése engedély illetve

a kivitelezési tervek pedig már ké-

szen vannak. 

Szintén a pályázati pénzből a

sportcsarnok megvalósítása mellett

kiépítik még az új műfüves futball-

pálya kerítését, illetve 15 millió fo-

rinttal támogatják a tihanyi sport-

egyesület éves működését. A pá-

lyázatnak köszönhetően nyolc mil-

lió forintot költenek majd a mű-

füves pálya körbekerítésére, ezzel

szeretnék megóvni az állatok

okozta károktól a pályát, illetve a

mérkőzésekre való kulturált és el-

lenőrzött beléptetést is szolgálná a

kerítés. 

– A sportcsarnok építését még

egyeztetnünk kell az általános is-

kola vezetőségével, az a cél, hogy

minél kevesebb felfordulást okoz-

zon a tanintézmény életében. Vár-

hatóan fél évet vesz igénybe a be-

ruházás, így úgy gondolom, hogy

előreláthatólag jövő májusban már

neki kell állni a munkálatoknak,

hogy októberre, novemberre elké-

szüljön az új sportcsarnok – tette

hozzá a polgármester. 

mt

A helyi általános iskola udvarán
épül meg a modern kivitelezésű,
új sportcsarnok, ezzel a telepü-
lésen élők egyik régi vágya válik
valóra. A mintegy 400 milliós
beruházás a jövő év legfonto-
sabb tihanyi fejlesztése lesz. 

Jövőre elkészül az új sportcsarnok

Újabb százmilliós fejlesztés

2017-ben, szintén a társasági adó sportcélú felajánlási rendszer keretében (TAO), szeretné az önkormányzat fejleszteni az új műfüves labdarúgó
pályához tartozó, mára már korszerűtlenné vált sportházat. A száz milliós beruházás részeként jelentősen bővítenék illetve átalakítanák a jelenlegi
épületet. A tervek szerint új öltözőket és egy közösségi teret alakítanának ki, valamint egy 20-25 férőhelyes szállást is építenének. 

A fejlesztés révén a jelenleginél színvonalasabb körülmények között lehetne sporteseményeket rendezni a településen, de a beruházás lehetőséget
adna arra is, hogy a sport pályát és a megújult épületet utánpótlás edzőtáborok illetve más sportrendezvények lebonyolítására bérbe adhassák.  –
A sportturizmus egy új lehetőség Tihany számára, ebben sokat tudnánk előrelépni a fejlesztésnek köszönhetően, ezért mindenképpen beadjuk a
pályázatunkat. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a különböző események befogadása bevételt is jelentene a helyi sportklub számára –
tette hozzá Tósoki Imre, polgármester.

A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatása esetén kezdődhet majd meg a beruházás, amelyhez az önkormányzatnak harminc százalék önerőt
kell biztosítania.

A Tihanyi FC felnőtt futsal csa-

patát jelenleg 17 igazolt, amatőr já-

tékos alkotja, edzőjük Németh

Gábor, aki egyben a veszprémi fut-

sal klub másodedzője is.

– Egy éves előkészületi munka

után alakítottuk meg a szakosztályt.

Van igény a futsalra, ráadásul a me-

gyében csak Veszprémben működik

ilyen szakosztály, tőlük kértünk

szakmai segítséget. Az együttmű-

ködési megállapodásnak köszönhe-

tően most szeptemberben el tud-

tunk indulni a másodosztályú baj-

nokságban. A játékosaink és az

edző is Veszprémből érkezett- vá-

laszolta lapunk kérdésére Horváth

Béla, a Tihanyi FC elnöke.

A futsal csapatnak jelenleg nincs

igazi otthona, az alsóörsi csarnok-

ban játsszák a meccseiket, itt tarta-

nak edzést is, de heti egy alkalom-

mal a veszprémi egyetem csarnokát

is ki kell bérelniük, hogy tudják tar-

tani a lépést a bajnokságban sze-

replő többi csapattal.

A település a futsal szakosztály

révén pályázhatta meg a Magyar

Labdarúgó Szövetség látványsport-

ágakat támogató rendszerének ke-

retében a sportcsarnok építését, így

annak megvalósítása után, ott tart-

hatják majd az edzéseiket és persze

a hazai mérkőzéseknek is az új lé-

tesítmény ad majd helyet.

– A célunk az, hogy bent ma-

radjunk a másodosztályú bajnok-

ságban. De a futsalnak az után-

pótlásképzésben is nagy szerepe

van, hiszen amint az infrastruktu-

rális lehetőségünk meg lesz, a 9–13

éves közötti korosztályoknak is

tartunk majd rendszeresen futsal

edzéseket, ennek a nagypályás lab-

darúgásban is hasznát veszik a já-

tékosok – tette hozzá Horváth

Béla.

mt

Futsal – Új szakosztály a sportegyesületben

Lejátszotta első mérkőzéseit az
NB-II nyugati csoportjában a
Tihanyi FC futsal csapata. Az
új szakosztály létrehozása egy -
értelmű sportszakmai fejlődést
jelent az egyesület számára.
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Az óvónői végzettség mellett

nyelv-és beszédfejlesztő diplomával,

valamint gyógypedagógia és köz-

oktatási vezető szakvizsgával ren-

delkező Sóvári Attiláné az intéz-

mény vezetése mellett a szintén új

óvónővel, Bótáné Mezei Ágnessel kö-

zösen a kiscsoportot is viszi.

– A férjem, aki rendőr, a füredi

kapitányságon kapott munkát, így

kerültünk el a Borsod megyei kis-

városból Szikszóról. Tulajdonkép-

pen régóta szerettem volna a Bala-

tonnál élni, mert nagyon szeretem

a tavat és a környezetét, így ebben

a költözésben egy kicsit én is benne

vagyok. Az önkormányzat keresett

meg, hogy adjam be a pályázatomat

a tihanyi óvoda vezetői posztjára.

Elsősorban óvónőként akartam el-

helyezkedni, nem ambicionáltam a

vezetői állást, tartottam tőle, hiszen

nagy felelősség egy intézmény ve-

zetése, de végül úgy döntöttem,

megpróbálom.

– Tavaly decemberben érdekes hely-

zet állt elő. A képviselő-testület elfo-

gadta pályázatát, és kinevezte intéz-

ményvezetőnek, ön azonban várat-

lanul visszalépett. Mi történt?

– Azzal a tudattal adtam be a pá-

lyázatomat, hogy a korábbi vezető

óvónő elmegy az intézményből,

ami aztán nem történt meg. Egy-

szerűen nem szerettem volna ebből

kellemetlenséget, feszültséget, ezért

léptem vissza. Aztán pár hónap

múlva az óvoda dolgozói jelezték,

hogy megváltozott a helyzet, pá-

lyázzak újra. 

– Érzékelte, hogy felelős vezető hiá -

nyában az óvoda működése nem volt

zökkenőmentes az elmúlt időszakban?

– Tudtam a problémákról, aztán

amikor elkezdtem dolgozni szem-

besültem is néhánnyal. Voltak jelek,

hogy nem működik jól a kollektíva,

de úgy érzem, megtaláltam a han-

got mindenkivel és az önkormány-

zat is mindenben támogat. Az biz-

tos, hogy meg kell újítanunk az

óvoda pedagógiai programját és

egyéb dokumentumait. Vannak új

feladataink is, hiszen 2018-tól böl-

csődei csoportot kell indítanunk. 

– Szűk két hónapja dolgozik, mire

volt elég ez az idő? 

– Egyelőre ismerkedek a körül-

ményekkel, kezdem átlátni az

óvoda működési rendszerét. Úgy

érzem elfogadtak, a szülőkkel köz-

vetlen és aktív a viszonyom, bármi-

vel megkereshetnek, ezzel élnek is.

Sok egyszerre az újdonság szá-

momra, új munkahely, új környezet

és most először vagyok intézmény-

vezető. Ráadásul csoportot is kell

vezetnem, ami egyrészt öröm, mert

nagyon szeretek a gyerekekkel fog-

lalkozni, ez éltet, másrészt megter-

helő, hiszen az óvoda vezetése sok

energiát elvisz. Voltak és vannak

még nehéz pillanatok, de most úgy

érzem, hogy ennek a feladatnak a

megoldása olyan kihívás számomra,

ami megvalósítható.
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Megtaláltam a hangot
mindenkivel

Szeptember óta új vezetője van
a Visszhang Óvodának. Sóvári
Attiláné Bakos Ágnes harminc
éve dolgozik a pályán, a Borsod-
megyei kis városból, Szikszóról
érkezett a Balatonhoz. A több
diplomás pedagógus először ve-
zet intézményt, mint mondja,
sok az újdonság és a feladat is.

– Követjük a trendeket, figyeljük

a vendégek igényeit és folyamato-

san bővítjük a kínálatot. A Balaton

Best Card (BBC) kártya használa-

tával egy-egy nyaralás során akár

több 10 ezer forintot is megspó-

rolhatnak az aktív családok, baráti

társaságok, hiszen a strandok, a ka-

landparkok, a különféle közlekedési

eszközök üzemeltetői, beleértve a

hajózási társaságot is, jelentős en-

gedményt adnak az árból és akkor

a vendéglőkről, cukrászdákról, nép-

szerű galériákról és a bónuszként

járó e-bike-ról még nem is beszél-

tünk – nyilatkozta lapunknak Gere

Henriette, TDM menedzser.

Egyértelműen ösztönzi a szállás-

helyek igénybevételét, foglalását a

Balaton Best térségben (Balatonal-

máditól Tihanyig) a kártya, amely-

nek statisztikai adatai hozzájárul-

nak a turizmus fejlődéséhez. A tér-

ség népszerűsége töretlen, a kártya

felhasználók száma is évről évre nö-

vekszik. Míg tavaly 18 129 vendé-

géjszakát regisztráltak a szálláshe-

lyek a kártyarendszerben, addig

idén már 22 390 vendégéjszakát. A

panziók, kempingek, szállodák és

más szállásadók a kártya használa-

tával egyértelműen előnyre tehet-

nek szert a vendégekért folytatott

piaci versenyben.

– Jelenleg mintegy hetven elfo-

gadóhely kínál kedvezményt a ven-

dégek részére, de folyamatosan

dolgozunk a hálózat bővítésén. Az

engedmények zöme nem szezoná-

lis, az év során különböző tartal-

mak ke rülnek előtérbe. Most ősszel

a kedvezményes kerékpáros és

gasztro- kalandok állnak a kínálat

középpontjában Balatonalmáditól

Tihanyig” – mondta Gere Henri-

ette a térségi szervezet munkatársa.

A tapasztalatok szerint a nyáron

egyértelműen a strandokon igény -

be vehető kedvezmények voltak a

legnépszerűbbek, de a turisták sze-

retik az ingyenes tömegközlekedést

és a kedvezményes hajózást is. Elő-

szeretettel keresik fel az élmény-

parkokat, a Balaton Felvidéki

Nemzeti Park látogatóhelyeit, a ga-

lériákat. A környezetbarát öko-tu-

rizmus terjedésével a kártyával

használható e-bike-ok és a velük

megtehető túraútvonalak is egyre

népszerűbbek.

t-v

Kártyával a Balatonnál 

Egyre többen fedezik fel a Ba-
laton Best Card turisztikai ked-
vezménykártya előnyeit a stran-
dokon, közlekedésben, élmény-
parkokban, gasztronómiában és
a galériákban. Mintegy hetven
elfogadóhely nyújt kedvezményt
az északi-parton a vendégek
számára, Tihanytól Almádiig, és
a kínálat folyamatosan bővül.

Tovább szépült az óvoda udvara

Egy kedves kis fából készült "KUCKÓ"-val szépült, gazdagodott az óvoda játszóudvara.
A gyerekek nagy örömmel fogadták a házikót, mely a homokozó szomszédságába került,
s itt kedvükre süthetnek, főzhetnek majd mindenféle homokfinomságokat.

A Visszhang óvodások és az alapítvány nevében köszönjük a Tihanyi Erdőbirtokossági
Társulat elnökének, Hamar Lászlónak, a vezetőségnek és a tagságnak a támogatást.

VÉGHNÉ SOMOGYI ZSUZSANNA
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Tihany eredetileg a kétezer lé-

lekszám alatti kategóriában indult

a versenyen, ám a főzsűri a nyári

időszakban tapasztalható jelentős

idegenforgalom miatt az úgyneve-

zett nagy falu kategóriába emelte

ki a települést.  A szakmai zsűri el-

sősorban az épített és természeti

környezet kialakítását vette figye-

lembe a megmérettetésen, ezen be-

lül is fontos szempont volt az új

zöldfelületek, parkok létesítése,

a kulturált környezet kialakítása,

a közterek, utcák, épületek, intéz-

mények virágosítása, továbbá a te-

lepülés műemlékeinek és kulturális

értékeinek megőrzése, fejlesztése.

– 2009-ben egyszer már indul-

tunk a versenyen. Idén úgy éreztük,

lehet esélyünk, hiszen az elmúlt

években sok, a településképet nagy-

mértékben befolyásoló fejlesztés

valósult meg. Szerencsénk is volt,

hiszen a verseny főzsűrije éppen ak-

kor látogatott el hozzánk, amikor

az  Európai Falumegújítási Díj ün-

nepségre készültünk és alaposan

rendbe tettük az egész települést.

Nagy tanulság is volt ez egyébként

számunkra: be kell látnunk, hogy a

fejlesztéseknek köszönhetően annyi

új zöldfelület, park és tér született,

amit már képtelen karbantartani a

Falugondnokság, ezért a jövőben

külső vállalkozókat is fel kell kér-

nünk a munkálatok elvégzésére –

válaszolta lapunk kérdésére Tósoki

Imre, polgármester. 

A Magyar Turisztikai Ügynök-

ség, mint a Virágos Magyarország -

ért program szervezője felajánlotta

szakmai segítségét az önkormány-

zatnak. Szakembereik segítenek a

településnek felkészülni a jövő nyári

európai versenyre, ezért egy-egy

kertészeti, tájépítészi, településren-

dezési és turisztikai szakértőből álló

felkészítő bizottság érkezik majd

Tihanyba. A bizottság tagjai is-

merve a nemzetközi verseny elvá-

rásait és fő szempontjait gyakorlati

javaslatokkal tudják segíteni a mun-

kát, a tervek szerint még idén ellá-

togatnak Tihanyba.

– Boldogok vagyunk, hogy meg-

nyertük a versenyt. Ismét egy meg-

mérettetés, ami azt bizonyítja, jó

úton járunk a településfejlesztésben,

a közterületek tervezése, a burko-

latok megválasztása sikeres volt.

A díj egyébként a közterek, parkok

tervezőinek is szól, visszaigazolás,

hogy jó ízléssel végezték a munká-

jukat. Nem aggódom az európai

verseny miatt, felkészült csapatunk

van, tisztességgel helytállunk majd

abban a versenyben is. A település

már így is sokat nyert, hiszen az

országos elismerésnek illetve a

nem zetközi porondon való részvé-

telnek jelentős marketing értéke

van, ezáltal is újra figyelmet kap

Tihany – vélekedett Tósoki Imre. 

Tihany nem először kapott elis-

merést az épített és a természeti

környezetért, tájépítészetéért, hi-

szen egyetlen magyar településként

megnyerte az Európai Falumegújí-

tási Díjat, ebben az évben pedig a

Hild-díjat ítélték oda a település-

nek.

mt

Virágos Magyarországért verseny: Tihany fődíjas
Tihany nyerte meg a Virágos Magyarországért verseny fődíját a nagy
falu kategóriában, a település képviseli majd az országot a jövő évi
Entente Florale Europe nemzetközi versenyen. Tihany turisztikai
potenciálja, szépsége és az utóbbi évek fejlesztései révén emelkedett
ki a falvak közül.

A Virágos Magyarországért több mint két évtizede az ország legsi-
keresebb környezetszépítő versenye, a megmérettetést idén huszon-
harmadik alkalommal hirdették meg, a versenykiírásra összesen 285
település jelentkezett, Veszprém megyéből 23 nevezés érkezett.

Az Európai Virágos Városok és Falvak (Entente Florale Europe)
versenyben mintegy 15 nemzet vesz részt, Magyarország 1990 óta vesz
részt a nemzetközi versengésben. 2017-ben város kategóriában Ka-
posvár, falu kategóriában pedig Tihany képviseli majd az országot. 

A Virágos Magyarországért Verseny díjátadó ünnepségét november
18-án, Budapesten rendezik meg. 

FOTÓ: STEVE BALOGH



6. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

2016. november 4. péntek:
16.00 Szoboravatás a Csokonai u.�Major u. keresztezõdésében
17.00 Pro Tihany díj átadása a Németh László Mûvelõdési Ház
színháztermében
18.00 A várpalotai értéktár bemutatkozó kiállításának megnyitója
a Németh László Mûvelõdési Ház tetõterében

2016. november  5. szombat
Tihany hajóállomás 
9.15 Bandiera zászlóforgató csoport mûsora
10.00 Nosztalgia sétahajózás a Tihanyi Kúthoz, a garda �vermelõ -
helyének� megtekintése
11.30 A hal fogadása a Hajóállomáson  
12.00 A menet felvonul az Apátság elé 
13.30 A hal és az újbor megáldása a Bencés Apátságban
Tihanyi Tájházak( Pisky sétány):
10.00 Geotúra a vulkánok és hévforrások világába 
Találkozási hely: Tihanyi Tájházak (Pisky sétány 15.)
11.00 Nordic Walking túra Galambos Lászlóval
11.00 Mesedélelõtt Csizmazia Csöngével
Népi játszóház a Tallabille zenekarral
Utcazenélnek a Tihanyi Népzeneoktatás növendékei és barátaik
Kádár Ferkó fotószínháza
14.00 Visszhang-domb: Kezdetét veszi a Gardasütés 

Rendezvénysátor
14.00 A Tihanyi Asszonykórus fogadja a vendégeket
14.30 Borrendi avatás 
15.30 A Tihanyi Hegyenjárók Néptáncegyüttes, a Tihanyi Népzene -
oktatás és az Echo Citerabanda közös mûsora     
16.30 Country Linedance Family (Felsõörs) mûsora
17.00 A díszvendég város mûsora
18.00 A színpadon: Kasza Tibor
19.30 Garda bál a Búgócsiga zenekarral

2016. november 6. vasárnap
Mádl Ferenc tér 
11.00 Gyerekprogramok
Mûanyag korcsolyapálya
A Kincses Színház meseelõadása: Bözsi bohóc barátai
Gyerektáncház, arcfestés, lufihajtogató, kézmûves bütykölde, óriás bábok

Tihanyi Tájházak (Pisky sétány)
11.00 Népi játszóház a Tallabille zenekarral
Utcazenélnek a Tihanyi Népzeneoktatás növendékei és barátaik
Kádár Ferkó fotószínháza
Nordic Walking túra
Visszhang Domb
9.00 Kezdetét veszi a halászlé- és halételfõzõ verseny a Visszhang
dombon � A rendezvény díszvendége: Várpalota városa
14.00 A Díszvendég város mûsora 
15.00 A halászlé és halétel- fõzõ verseny eredményhirdetése
16.00 Régi Dallamok új köntösben � Király Kitti és Tempfli Erik
nosztalgiamûsora
17.15 Retro Disco: A Tihanyi Musical Stúdió mûsora
18.00 Gájer Bálint mûsora
20.00 Rakonczai Imre zenés estje

Kísérõprogramok: 

2016. november 5. szombat�november 6. vasárnap
Tündérsziget-Nagyi sütödéje
Szombaton, és vasárnap halászlé fõ az udvarban, amit vargabé-
lessel, vagy szórt rétessel kínálnak. Ezenkívül mind a két nap sok
édes finomsággal, és forró italokkal vár mindenkit a �nagyi�.

2016. november 5. szombat
Tihany Agora Piac (Akasztó domb) 
8-tól 17 óráig várják a vendégeket, ebédre bográcsban halászlé fõ,
üstben karácsonyi lekvár, aminek az üvegeit a gyerek dekorálhatják.
Sült gesztenyével és jó hangulattal várnak minden érdeklõdõt!

2016. november 5�6.
Garda Pecsenyés és halterasz
Speciális halételek mellé levendulás forralt bor kóstoló

A rendezvény fõvédnöke: 
Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára, országgyû-
lési képviselõ

A rendezvény védnökei: 
Talabér Márta, Várpalota polgármestere
Tósoki Imre, Tihany polgármestere
Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

A programsorozat szoboravatóval

kezdődik. Tavaly a Vinitores Tycho-

nienses borlovagrend kezdeménye-

zésére a szőlőműveléshez kapcso-

lódó szobrot helyezték el a szüreti

menet útvonalán, ezúttal Beretvás

Csanád Szőlőművelő nő című alko-

tását avatják a József Attila és a Ma-

jor utca kereszteződésében. 

Idén a rendezvény díszvendége

Várpalota városa lesz, egyik véd-

nöke pedig Talabér Márta polgár-

mester. Nagy lelkesedéssel készül a

település a tihanyi vendégeskedésre,

pénteken be is mutatkozik a Vár-

palotai Értéktár, és több művészeti

csoportjuk is fellép majd. 

Ahogy az már megszokott, a fő

helyszínen, a Visszhang Dombon

november 5-én, szombaton kez-

dődnek a programok. Itt csak étel-

lel, itallal kitelepülő vendéglátósok

kapnak helyet, a nagy érdeklődésre

való tekintettel a kézműves kira-

kodó vásár az Apátság közelében,

a Pisky-sétányon lesz, mintegy húsz

kézműves árulja majd portékáját.

Megtelik élettel a Tihanyi Tájházak

udvara is: gasztronómiai különle-

gességekkel, fotószínházzal, folklór

és gyerekprogramokkal várják az

érdeklődőket.

Változás, hogy a vasárnapi gye-

rekprogramokat a Mádl Ferenc té-

ren rendezik meg. Várhatóan nép-

szerű lesz a műanyag jégpálya, de

lesz bábszínház, gyerek táncház,

kézműves foglalkozás és óriásbábok

is.

R.É

Gardália előtt
November 4–6. között 15. alka-
lommal rendezik meg Tihany
egyik emblematikus eseményét,
a Garda Fesztivált. Ezúttal is
színes programok, újdonságok
várják a látogatókat.

Az általános iskolások műsora

után Tósoki Imre polgármester

mondta el ünnepi gondolatait. Be-

szédében feltette a kérdést: milye-

nek voltak azok a hétköznapok?

Egyáltalán: egy forradalomnak le-

hetnek-e hétköznapjai? Vajon ho-

gyan gondolkodtak, miben remény-

kedtek, mitől féltek a forradalom

napjaiban? Vajon hittek-e a forra-

dalom győzelmében? Hogyan látták

saját jövőjüket ezekben a napokban? 

– Egy történelmi időszak hét-

köznapjai: tele félelemmel, nélkü-

lözéssel, a bizonytalanság gyötrel-

mével – és tele reménnyel. Félelem

a fiú, a férj, a barátok elvesztésétől,

rettegés attól, hogy egy eltévedt

vagy célzott golyó kiolthatja az élet-

üket – és reménykedés abban, hogy

sok-sok békés hétköznap, egy jobb

élet követi a harcokat- hangsú-

lyozta beszédében Tósoki Imre.

– A jobb jövőben való hit, a re-

mény ezekből a gyötrelmes napok-

ból, órákból született meg - a csata-

téren és a pincében, a kórházakban,

az utcákon: de mindig az emberek

lelkében. És ez a hit és a lelkesedés,

ami 1956 csodáját megteremtette.

Sose felejtsük el, hogy a nagy ese-

1956:
A szabadság
vágya áttörte a
hallgatás falát

A vasárnapi szentmise után, a
Németh László Művelődési
Házban tartották az október
23-i események hatvanadik év-
fordulója alkalmából rendezett
ünnepséget. Mint minden évben,
az idén is a Tihanyi Bencés Is-
kola felső tagozatosainak műsora
repítette vissza a forradalom nap-
jaiba a megemlékező közönséget. 
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A nagyszabású tárlat ezúttal ösz-

szekapcsolja a Borsos emléktermet

a galéria időszaki kiállítótereivel,

ahol kuriózumként azt a két bronz-

reliefet is láthatja a közönség, ame-

lyek az elmúlt hónapokban kerültek

a Kovács Gábor Művészeti Alapít-

vány birtokába. 

A kiállítás nagy hangsúlyt fektet

Borsos Miklós Tihannyal, a Balaton-

nal, illetve az ide kötődő művész-

társaival való szoros kapcsolatára.

A kurátor újabb fejezetet szentel a

művész klasszikus műveltségének

alapjául szolgáló bibliai és mitoló-

giai történetek illusztrációinak, vé-

gül külön egységet képeznek a mű-

vész zenei témájú alkotásai, a he-

gedülő alakok, kamarázó figurák,

illetve az egyetemes zenetörténet

emblematikus alakjai. 

A művész ars poeticájában alap-

vető jelentősége volt ember és ter-

mészet elválaszthatatlan egységé-

nek, ezt a világot újabb terem mu-

tatja be a grafikákat kiegészítő

szobrok segítségével. Végül Borsos

itáliai körútjáról származó korai ké-

peivel egyfajta reneszánsz világba

kap betekintést a látogató.

– Borsos Miklós a 20. századi ma-

gyar képzőművészet egyik legsokol-

dalúbb egyénisége, aki minden kép-

zőművészeti műfajban maradandót

alkotott. Az elsősorban szobrászként

ismert művész egész életén át jelen-

lévő élménye a zene szeretete és a

zenélés, a hegedülés volt. Szobrászi

pályája és életműve is leginkább egy

harmonikus, formailag és gondola-

tilag tökéletesen megkomponált, ki-

egyensúlyozott zeneműhöz hason-

lítható, amelyben minden hang és

minden ütem önálló karakterrel bír,

mégis alárendelődik a partitúra egé-

szének – válaszolta kérdésünkre

Szalay Ágnes művészettörténész.

A szobrászaton kívül a rajzolás

szeretete volt az, ami Borsos Miklós

egész pályáját végigkísérte. Grafi-

káit a részletezést mellőző, a

monda nivaló lényegének képi meg-

formálását előtérbe helyező kifeje-

zésmód jellemzi. Lavírozott tus -

rajzai többnyire monokrómok, csak

egy-egy szín tónusértékeivel teremt

plaszticitást, fény-árnyék hatást, és

ezzel a visszafogottsággal ad gon-

dolatgazdag, sajátos világot képei-

nek. Grafikái a minimálisra redu-

kált vonal- és színhasználat ellenére

sem tűnnek vázlatosnak, sommázva

fejezik ki a művész érzelmeit, han-

gulatát vagy az ábrázolt témához

kapcsolódó élményeit – tette hozzá

a kiállítás kurátora. 

A Borsos 110 című tárlat november

5. és január 29. között látogatható a

KOGART Tihany Galériában.

mt

A pannon szellem –
Borsos Miklós kiállítása 

A 110 évvel ezelőtt született szobrászművészre, Borsos Miklósra em-
lékezik egy tematikus kiállítással a KOGART Galéria. A tárlat az al-
kotó legjelentősebb munkáin keresztül mutatja be rendkívül
változatos életművét, így festmények, rajzok, kisplasztikák, szobrok,
érmek, plakettek és reliefek egyaránt láthatók a galériában. 

Németh Lajos így fogalmazott
a művészről egy 1968-as írásá-
ban: „Borsos a magyar művészet
sokat hangoztatott jellemvoná-
sának, az úgynevezett pannon
szellemnek az egyik fő képvise-
lője. A pannon szellem a magyar
múlt és a görög-római alapokon
nyugvó európai tradíciónak
nászából született, és egyik él-
tetője a Balaton, nemcsak mint
varázsos táj, hanem mint a nem-
zet kultúrájában fontos szerepet
játszó jelentés-egész. … Művé-
szete elképzelhetetlen a Balaton
ihlető ereje nélkül. A Balaton,
mint mítoszt és eposzt sugalló
világ élteti művészetét, és ebből
az élményből fakadóan a görög
mitológia alakjai, a titokzatos
szirének, a tragédiát látó Orfe-
usz élednek újjá szobraiban.”

mények mögött mindig hétköznapi

életek, hétköznapi emberek állnak,

akik hisznek az igazságban, és hi-

tükkel, lelkesedésükkel valóban meg

tudják változtatni a világot. 60 évvel

ezelőtt a forradalom hősei és hét-

köznapi magyar emberei új vágányra

állították az ország történelmét –

emlékezett a polgármester.

Az ünnepség után az önkor-

mányzat, a Bencés Apátság és a re-

formátus egyházközség képviselői

helyezték el a megemlékezés virág-

ait a Pisky sétányon található kop-

jafánál.

R.É

Csernák János

Pesti Srácok
Mi is történt ötvenhatban…

Emlékszik e még a világ, 
Hogy miért hullott Pest-Budán, 

Véres ősszel az ifjúság? 
Vagy mint futó, rossz emléket 
Feledte London, Róma, Grác? 
Hogy hazáért, szabadságért, 
Akkor halt meg sok pesti srác!

Emlékeznek még a népek, 
Hogy volt egy zsarnok hatalom, 

Mely átfogta a világot, 
Mint tépni kész, vad saskarom, 
S hogy nekünk betelt a pohár, 

Csak ámult angol, latin, rác…
Tankjaikkal mint szállt szembe

Szabadságért, a pesti srác!

Nem tanulták iskolában,
Hogy „szeresd a magyar hazát!"

De szívükbe plántálva, tán
Érezték az ősök szavát.

S szétfoszlottak lelkükből a
Rút, mérgező hamis tanok,

Így gyúlt bennük a tudat, hogy
Nem mások ők… csak magyarok!

S felkeltek a szabadságért... 
Eltörölni az elnyomást! 
A veszélytől mit se félve, 
A halállal kötöttek nászt. 

S mentek táncba, véres harcba... 
Szívükben, nagy elszántsággal, 

A hazáért ha kell halni, 
Igaz magyar bátorsággal!

Mi magyarok, nem felejtünk... 
Jaj mert nekünk maradt a gyász. 

Nem szabadságot, csak halált
S hősöket szült, a véres nász. 
Együtt sír az egész nemzet, 

Pécs, Győr, Eger, Szeged. és Vác, 
Emlékezzünk... ötvenhatban, 
Miértünk halt sok pesti srác!

Tihany, 1971. október 23-án
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A Club Tihany nem csak a falu

életében, hanem annak költségve-

tésében is fontos szerepet játszik,

az innen befolyó idegenforgalmi

adó nélkül sok millióval lenne sze-

gényebb a település. Ezért igen szo-

ros kapcsolat, együttműködés ala-

kult ki az önkormányzat és a szál-

loda között, amelyet a nemrégiben

lebonyolított Európai Falumegújí-

tási díjátadó ünnepség is tanúsított. 

Károly Tamás, igazgató elmon-

dása szerint – bár működésük sze-

zonális jellegű –, valójában csak ja-

nuárban és februárban nem üze-

melnek; a tavaszi és az őszi idő-

szakban nagyrendezvényeket szol-

gálnak ki. Idén 25 ezer vendég több

mint százezer vendégéjszakát töl-

tött el a Club Tihanyban. Minden

hétre esett egy-egy komolyabb és

néhány kisebb rendezvény: konfe-

rencia, továbbképzés, ünnepség, ta-

lálkozó – és nagyon reméli, hogy

ez jövőre is így lesz. A rendezvény-

turizmus piaca 2012-től kezd ma-

gára találni, ami igen fontos szá-

mukra, hiszen bevételük jelentős

része ebből származik. 

– A nagyrendezvények részará-

nya szépen fejlődik, de tenni kell

érte – foglalja össze az igazgató.

Úgy látja, hogy az egyéni vendégek

jelentősége is egyre nő, főképp a

belföldi turizmus fellendülésének

köszönhetően. Figyelemre méltó-

nak tartja, hogy náluk megmaradt

a régi, hagyományos küldő orszá-

gok súlya: a hűséges határon túli

vendégek elsősorban Németország-

ból és Ausztriából érkeznek. Öröm-

teli jelenségnek, hogy Oroszország-

ból is sokan jönnek, és dinamikusan

emelkedik a lengyel, cseh és szlovák

vendégek száma is. Szerinte a ke-

let-európai piacban van még tarta-

lék, van hová fejlődni.

A turizmusban szinte kötelező a

szolgáltatások folyamatos fejlesz-

tése. A Club Tihany is keresi ennek

lehetőségét. Szálláshelyfejlesztésre

– sajnálatos módon – már nincs pá-

lyázati lehetőség, de szolgáltatás-

fejlesztésre igen, és ezt szeretnék is

kihasználni. A közeljövő tervei kö-

zött szerepel a szobabelsők felújí-

tásának folytatása. – Ne feledjük el

azonban, hogy nálunk ötszáz szoba

van, ezért például, ha a televíziókat

akarjuk kicserélni, akkor ez ötszáz

új készüléket jelent – figyelmeztet

az igazgató, aki hozzá tette, szeret-

nének egy kint és bent egyaránt

használható, új medencét is építeni,

hogy a népszerű wellness-szolgál-

tatások köre is bővüljön.

Az Aquilo Panoráma Hotel mé-

reteiben nem hasonlítható a Club

Tihanyhoz, de a hozzá tartozó „fél-

sziget”, a yachtkikötő valamint a

családias légkör vonzóvá teszi. –

A szezon minden szempontból,

pénzügyileg és gazdaságilag is jobb

volt a tavalyinál. Bár az augusztusi

esős hétvégék miatt visszaesett a

forgalom, a június kimagasló ered-

ménye kompenzálta a veszteséget.

Összességében 15 százalékkal több

vendégünk volt, annak ellenére,

hogy célul tűztük ki az egy éjszakás

tartózkodás korlátozását, és a visz-

szatérő vendégek arányának eme-

lését – így Juhász Gábor igazgató. 

Összeszokott, lelkes csapat

Az idény kezdetén már beszámol-

tunk arról, hogy új profillal gazda-

godott a vízparti üdülőhely kínálata.

Az aktív pont elnevezésű, új szol-

gáltatás - legalábbis a mai, koncep-

cionális formájában – Tihanyban

egyedülálló. De vajon díjazták a ven-

dégek is? – Az áttörés még várat

magára, de ez természetes, hiszen a

bevezetéshez idő kell – fogalmazott

Juhász Gábor. 

– A programot jól

megalapoztuk, ezért

már eltartja az ezzel

foglalkozókat. Változ-

tak a vendégek igényei

is: felfutott a kerékpár-

kölcsönzések száma,

nagyon sok külsős,

nem szállóvendég veszi

igénybe. Sok csoport

érkezett, ezek között

volt hatvan fős is, és

sok külföldi. Ez a réteg

főleg az elő- és utósze-

zonban jelentős, ami a

szálloda és a szolgálta-

tás májusi-szeptemberi

kihasználását teszi le-

hetővé számunkra.  Ez

jórészt a Facebookos

kampányunknak kö-

szönhető, de külön öröm számomra,

hogy a tihanyi szálláshelyeken is

ajánlanak minket. Nagyon népszerű

volt és jó eredménnyel zárt a ví-

zisporteszköz kölcsönzés. Óriási

igény volt vitorláztatásra, csaknem

minden nap kivittük a vendégeket.

A túravezetés azonban visszaesett

– összegzett Juhász Gábor.

A Panoráma hotel, fekvésének

köszönhetően, szinte információs

állomásként is működik. Bár ez

újabb költségekkel jár, az igazgató

nem bánja, mert az érdeklődőkből

egyszer vendég is lehet, amellett

fontosnak tartja, hogy összeszokott,

lelkes és nyelveket beszélő, fiatal

csapata ezen a módon folyamatosan

kapcsolatban van a vendégekkel, és

megismeri igényeiket.

Megcáfoltak egy hiedelmet

A Tündérkert idén volt két éves,

és a mostani volt a harmadik nyara.

Egy kezdő vállalkozásnak legalább

ennyi idő kell ahhoz, hogy ismertté

váljon és kiderüljön: van-e helye a

nap alatt. A rövid nászútról haza-

térő tulajdonos házaspár hölgytagja,

Farkas Szilvia szerint évről évre

jobban megy a vállalkozás. Nyáron

különösen népszerű a reggeli, ezért

ők nyitnak a faluban legkorábban,

vagyis ők jelentik a biztos pontot a

korán kelő kávéfüggők életében.

Népszerűek házi süteményeik is,

amelyek valóban házi recept alap-

ján, saját kezűleg készülnek. Spe-

ciális igényt elégítenek ki a cukor-

betegeknek és gluténérzékenyeknek

készülő édességek, sokan örülnek,

hogy nyaralás alatt sem kell lemon-

daniuk a desszertről. 

A Tündérkert – ha a kis családi

vállalkozások közé tartozik is –, bi-

zonyára a leg sokszínűbb Tihany-

ban. Sok lábon állnak: a kávézó-

cukrászda-reggeliző mellett teákat

gyártanak, lekvárt főznek, ruhákkal

és szuvenírrel foglalkoznak, ráérő

idejükben kekszet, kozmetikumo-

kat gyártanak, új receptekkel kísér-

leteznek. Ma már vannak segítőik,

akiket a csomagolásban, a kiszol-

gálásban, árusításban foglalkoztat-

nak. 

Álmuk az, hogy egyszer legyen

egy igazi, családi kisgazdaságuk. Ez

az álom részletekben valósul meg:

szőlőt már vettek, jövőre lesz házi

boruk. Szeretnék a vendéglátásra és

az árusításra szolgáló területet is

bővíteni, egy külön konyhát építeni.

A folyamatos fejlesztésnek és a

szívvel-lélekkel végzett munkának

köszönhetően egész évben van for-

galmuk. A csúcspontok, természe-

tesen a nagy rendezvények idejére

esnek, de az úgynevezett holtsze-

zonban is képesek gazdaságosan,

eredményesen működni. Ezzel Ti-

hanyban megdőlt egy régi babona:

bebizonyították, hogy télen is ér-

demes nyitva tartani. 

KONCZ MÁRIA

Milyen volt az idei szezon? – Nyár a félszigeten

A balatoni fejlesztésekre beígért
320 milliárdos pályázati forrás
sorsa ugyan még bizonytalan,
de az élet nem áll meg: a Bala-
ton-parti települések és vállal-
kozások jövőjüket a tó, a táj
adottságaira építik, és – támo-
gatással vagy önerőből – itt kell
boldogulniuk. Az, hogy a turiz-
mus teljesítményét hogyan ítél-
jük meg, mit tekintünk jónak,
kielégítőnek, az mindig szub-
jektív: függ az előző évek ered-
ményétől, de legfőképpen saját
várakozásainktól. Az idei ada-
tok még nem állnak rendelke-
zésre, ezért most csak néhány
fontos helyszínt jártunk körül,
hogy kiderüljön: milyen volt a
szezon Tihanyban.
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Korábban már történt említés a

korabeli szóhasználattal „vérhatal-

múnak” mondott Tihanyi Apátság

pallosjogáról, amellyel csak súlyos

bűncselekménynél élhettek. Egyéb

esetekben ott volt a börtön, amely-

nek gyakran volt lakója. Legtöbbször

betörés, verekedés, lopás, káromko-

dás, ritkábban gyilkosság miatt ke-

rültek ide az uradalom jobbágyai. 

Mivel az uradalom egyházi bir-

tok volt, különös gondot fordítottak

a börtönükben lévő rabok lelki gon-

dozására, amely a plébániai ügyeket

intéző rendtagok feladata volt. 

A tömlöc rendszeres karbantar-

tást igényelt, nehogy a lakói meg-

lépjenek. Thurszky tiszttartó, ami-

kor – 18. század végén – új vasru-

dakkal megerősíttette az apátsági

börtönt, kijelentette, hogy abból

most már nemcsak ember, de még

a „becsukott ördög” sem tudna ki-

törni. Nehéz is lett volna, mert a

rabokra még bilincset is tettek.

1838. második félévében egy ki-

mutatás szerint kilenc rab volt el-

szállásolva – mind fiatal, 20–30 év

közötti – a tihanyi börtönben az

uradalom területéről, de tihanyi la-

kos egy sem volt közöttük. Egy

endrédi gulyásbojtárt betöréses fa-

lopásért ítéltek két évre, félévente

32 botütéssel súlyosbítva. Ketten

az endrédi hegymester méhésze-

téből mézet loptak. Egy aszófői

zsellér véres verekedés miatt kapott

negyed évet, két ízben 25–25 bo-

tütést, valamint a gyógyítás költ-

ségének megtérítését (7 frt. 14 kr.

ezüstben). Hármat (mind szántódi

kanászbojtárok) sertés lopáson

kaptak. Egy még várt az ítéletére,

a másik kettőt – bűntársak voltak

– 4, illetve 3 havi elzárásra, vala-

mint 25–25, illetve 20–20 bot -

ütésre ítéltek. A súlyosabbat az

kapta, aki még verekedett is. Neki

még az áldozat gyógy kezelését

is felszámították (5 ezüst frt.). 

A legsúlyosabb bűncselekményt

egy teleki házaspár követte el.

A férfi urasági hajdú volt, s a nála

elszállásolt keresztkomáját meg-

gyilkolta és pénzét elrabolta.

Az úriszék jobb kezének levágására,

továbbá akasztófára ítélte. Ügye, sú-

lyossága miatt, feljebb került, mert

ilyen bűncselekménynél végleges

ítéletet csak a Királyi Tábla hozha-

tott. A feleség bűnpártolás és a ra-

bolt pénz rejtegetése miatt negyed

év börtönt kapott. 

Ilyen és ehhez hasonló bűnesetek

voltak akkoriban az apátság birto-

kain. Természetesen a kisebb jelen-

tőségű, sűrűn előforduló kihágások,

mint pl. a súlyosabb sérüléssel nem

járó kocsmai verekedések napiren-

den voltak, de azok nem kerültek

az úriszék elé, ahová sem az elkö-

vető, sem a sértett nem szívesen

ment. 

HÉJJAS PÁL

Az apátság börtöne

Egy tanár feleség és egy infor-

matikus férj humoros, tartalmas,

fényképes előadását láthatta, hall-

hatta a művelődési házban össze-

gyűlt szépszámú közönség. Zita és

Árpi, egy héttel a házasságkötésük

után nászútként világ körüli kerék-

pártúrára indultak. Zita ötlete nyo-

mán együtt tervezték az utat, Árpi

javaslatára pedig végül fekvőkerék-

páron indultak neki.   

Összegyűjtött pénzük a tervezett

1,5–2 éves útra lett volna elég, így

hát újságcikket írtak, blogot vezet-

tek, falinaptárat adtak ki, így tar-

tották fenn magukat és hosszabbí-

tották meg utazásukat, amelyről

immár előadásokat tartanak szer te

az országban. 

– A Karakum-sivatag homokvi-

harában, Türkmenisztánban, a tró-

pusok néha elviselhetetlen hőségé-

ben, az Indiai szubkontinens szá-

mukra állandó ételmérgezéseket

okozó mocskában, a Himalája öte-

zer méteres magasságainak lég-

szomjában, a négy év alatt egyetlen

olyan pillanat sem volt, amikor azt

gondoltuk, feladjuk, mert azt vall-

juk, minden helyzet azon múlik,

hogyan állunk hozzá – fogalmazott

az esten a házaspár.

Az előadáson kiderült, manapság

mindennapjaikat a munka köti le,

szabadidejükben viszont Kéktúráz-

nak. Az őszi szünetben Nyílt Kék

túrát szerveznek, bárki csatlakozhat

hozzájuk Sümegtől Szombathelyig.

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT

Nászút a világ
körül biciklivel

Négy évig, negyvenhat ország-
ban, négy kontinensen jártak, fe-
jenként napi 3353 forintból.
2011. június 11-én indultak a
Hősök teréről, és 2015. szeptem-
ber 6-án értek haza. Zárug Zita
és Harkányi Árpád tartott elő-
adást rendhagyó nászútjukról
a művelődési házban. 

Októberben harmadszor ren-

dezték meg az iskola műfüves pá-

lyáján a Tihanyi Bencés Kupát.

Az intézmény diákjai mellett öt

másik egyházi iskola 4. korcso-

portos labdarúgócsapata is részt

vett a tornán. A kedvezőtlen idő-

járás ellenére jó hangulatú, szín-

vonalas és sportszerű mérkőzése-

ket játszottak a diákok.

A kupa eredménye: 
1. Szent István Király Római

Katoli kus Általános Iskola, Ajka                                             

2. Nepomuki Szent János Római

Katolikus Álta lános Iskola, Vár-

palota 

3. Padányi Katolikus Iskola, Veszp-

rém 

4. Szilágyi Erzsébet Keresztény

Álta lános Iskola, Veszprém

5. Református Általános Iskola,

Bala tonfüred

6. Tihanyi Bencés Iskola

CSEH TIBOR

Bencés Kupa
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Novemberi programok
November 1–13.
Tihany festői – festő Tihany a Bencés Apátságban. 

November 4. péntek, 20.00
Csend hangjai – esti-éjjeliséták a tihanyi apátságban

November 4–6.
XV. Garda Fesztivál 

November 5. szombat, 10.00
Geotúra a vulkánok és hévforrások világába a Garda Fesztivál keretében.
(Levendula Ház)

November 5.–január 29.
Borsos 110 – Borsos Miklós kiállítása a KOGART  Galériában.

November 9. szerda, 17.30 
Olvasólámpa (Könyvtár)

November 12. szombat, 10.00
Papírsodrás technika Csóka Klaudiával (Könyvtár)

November 17. csütörtök, 17.00 
Szent Ányos ünnepe az Apátságban

November 18. péntek, 17.00
Tetőtéri esték – Őrizd az embert!  Beszélgetés Kósa Ferenc filmrendezővel.
(Apátság)

November 25. péntek, 18.00
Egy este Hegyi Barbarával (Művelődési Ház)

Kellemes időben gyönyörű tájat

fedeztünk fel szeptember közepén.

Kisvonattal bejártuk a várost, ha-

jókáztunk az Öreg-tavon. A kilátó

csak a mi kedvünkért nyitott ki,

ahonnan beláttuk egész Tatát. 

A finom ebéd után a Kulturális

Örökség Napja alkalmából ingyen

megnézhettük a vármúzeumot, ami

után kiállítás résztvevőket még meg

is vendégeltek bennünket. Végül a

jó hírű Barta cukrászdában zártuk

a napot. Hazafelé egy sörfőzdéből

finom ajándékot vittünk az ottho-

niaknak.

Jövő év tavasszal újabb kirándu-

lást szervez a tihanyi könyvtár, vá-

runk minden érdeklődőt szeretet-

tel. 

HORVÁTHNÉ IVETT

A vizek városában, Tatán 

Az immár ötödik alkalommal

meghirdetett versenyen, a fogyasz-

tók értékelései alapján, mintegy

hétszáz lángosozó közül a balatoni

különdíjat ezúttal is a Tihanyi Piac

Lángossütői nyerték el, így egymást

követő harmadik évben érdemelték

ki a díjat. 

Kínálatukban a klasszikus ízek

mellett évek óta megtalálhatók a

juhtúróval és csülökkel töltött lán-

gosok, amelyekért sok esetben még

a túl partról is eljönnek a vendégek.

A háromszoros különdíjas lángost,

az érdeklődők kora tavasztól, egé-

szen késő őszig minden szombaton

a Tihanyi Piac Placcon megkóstol-

hatják, ezen kívül számos Balaton

környéki eseményen is megfordul

a lángossütő csapata.

t-v

Tihanyi a legjobb lángos 
A Tihanyi Piac Lángossütői ér-
tik a dolgukat – immár harmad-
szorra tudhatják magukénak a
„Vénusz kedvenc balatoni lán-
gosozója” címet, ami példátlan
a verseny eddigi történetében.



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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