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Európa legszebb virágos falva
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A jobboldali fiatalokat tömörítő

közösségeknek szervezetek Tranzit

konferenciát Tihanyban. Az au-

gusztus legvégén rendezett fóru-

mon többek között téma volt a kö-

zel-keleti keresztényüldözés, az isz-

lám világ, a társadalmi nemek és a

magyar sport is. 

Több mint ötszázan vettek részt a

konferencián, amelyen beszélgeté-

seken és vitafórumokon folytattak

diskurzust a résztvevők a Magyar-

ország előtt álló lehetőségekről és

kihívásokról.

Szó esett többek között a magyar

gazdaság teljesítményéről, a társa-

dalom helyzetéről, a visegrádi

együttműködés esélyeiről, Budapest

fejlesztésének lehetőségeiről. Téma

volt ezeken kívül a közel-keleti ke-

resztényüldözés, az iszlám világ, a

társadalmi nemek és a magyar sport

is. 

Az előadók között egyaránt voltak

jobb- és baloldali közéleti szemé-

lyiségek. A Tranzit rendezvényso-

rozat szervezői továbbra is elköte-

lezettek abban, hogy erősítsék a

párbeszédet a közéletet érintő leg-

fontosabb kérdésekben.

Konferencia a fiataloknak

Tihany ebben az évben is indult a települési önkormányzatok

számára kiírt szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz adható támo-

gatásokról szóló pályázaton.  

A település 14000 forint/erdei m3+áfa támogatásban részesülhet,

a pályázat feltételeként megszabott önrészt a képviselő-testület

határozata alapján az önkormányzat vállalta. 

Az igényelhető mennyiséget az önkormányzat által 2016-ban

foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám átlaga, illetve a telepü-

lésen élő 80 év felettiek száma alapján határozták meg. Így Tihany

146 m3 tűzifára nyújtott be igényt.

A támogatásban részesített önkormányzatoknak rendeletben

kell szabályozniuk a szociális rászorultság kritériumait, az igénylés

részletes feltételeit.  

Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve sze-
net 2018. február 15-ig osztja ki a rászorulók részére.

Tűzifa a rászorulóknak

A Tihanyi Piac Lángos Sütői immár negyedik éve hozzák
el egyhuzamban a Vénusz Lángos Voks különdíját, így ismé-
telten megőrizték a kedvenc balatoni lángosozó címet. 

– Nem terveztük, hogy idén is indulunk, egészen addig, amed-

dig a verseny kihirdetését követően oda nem jött hozzánk az

egyik legifjabb rajongónk, aki örvendezve mondta nekünk, hogy

ebben az évben is ránk szavaz. A lelkesedését látva döntöttünk,

hogy idén is versenyzünk. Nincs is annál nagyobb elismerés,

mint az, hogy egy közönségszavazáson negyedszer is mi kaptuk

a legtöbb bizalmat a balatoni régióból - mondta a nyertes, Sárközi

Ágnes, aki hozzá tette továbbra is a specialitásuk, azaz a juhtú-

rós-csülkös töltött lángos a legnépszerűbb.

A négyszeres különdíjas lángost, az érdeklődők idő függvé-

nyében kora tavasztól egészen késő őszig minden szombaton a

Tihanyi Piac Placcon kóstolhatják meg, de ezen kívül számos

Balaton környéki eseményen is megfordul a lángossütő csapata.

t-v

Tihanyi a legjobb balatoni lángos
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A környezetszépítő verseny – az

Entente Floral Europe, az elmúlt

két évtizedben igazi sikertörténet

lett. Az európai megmérettetés kez-

dete még a 70-es évekbe nyúlik

vissza, Magyarország részvételét

először 1994-ben jelentette be az

idegenforgalmi ágazat és a kerté-

szeti szakma.  Az európai verseny

olyan polgári kezdeményezés,

amely tizenkét ország, húszezer vá-

rosában, mintegy ötvenmillió em-

bert mozgósít, ezzel érdemben járul

hozzá egy élhetőbb környezet, egy

szerethetőbb világ megteremtésé-

hez. 

A díjkiosztó gálavacsorán Dirk

Vandromme, az Európai Virág- és

Tájvédelmi szervezet elnöke kö-

szöntötte a résztvevő települések

képviselőit. Beszédében elmondta:

már az is nagy megtiszteltetés egy-

egy településnek, hogy a hazája ne-

vezte Európa egyik legrégebbi és

legrangosabb versenyébe. Mindez

azt jelenti, hogy minden település,

amely a díjkiosztóig eljutott, győz-

tesnek mondhatja magát. Hangsú-

lyozta, ebben a sajátos versengésben

a csapatszellem a legfontosabb,

amit a felkészülés során minden

önkormányzat és közösség tanúsí-

tott is.

– Versenyünk a különböző euró-

pai államok polgárai közötti kap-

csolatot erősíti virágok és növények,

a természet segítségével. A vallási,

a faji, a nemzeti vagy a politikai kü-

lönbözőségek itt nem fontosak –

emelte ki Dirk Vandromme. Leg-

főbb célunk egy zöld Európa meg-

teremtése, zöld és egészséges váro-

sokkal, falvakkal. Az Entente Flo-

rale Europe segít annak felismeré-

sében, hogy az egyes települések

mit tettek eddig ennek a nemes cél-

nak az eléréséért és milyen teendőik

vannak még. 

Tihany, 2016-ban megnyerve

a Virágos Magyarországért ver-

senyt, jogot szerzett arra, hogy a

rangos európai megmérettetésen el-

induljon. Hosszú hónapok felké-

szülése után a nemzetközi zsűri jú-

nius 30-án látogatott Tihanyba, a

település mindössze négy órát ka-

pott a bemutatkozásra. 

Az európai versenyben idén ki-

lenc ország tizenöt települése ne-

vezett. Kilenc aranyérem és hat

ezüstérem talált gazdára. A másik

magyar induló, a városok kategóriá -

jában versenyző Kaposvár ezüst-

éremmel térhetett haza, ugyanak-

kor ők hozták el a szervezet elnöki

különdíját a legszebb főtér kategó-

riában. 

– Úgy gondolom, ismét elértünk

egy mérföldkőhöz - mondta a díj

átvétele után Tósoki Imre, Tihany

polgármestere- és egy újabb nagyon

fontos sikert tudhatunk a magun-

kénak. Jó érzés hazánkat ilyen si-

keresen képviselni egy nemzetközi

megmérettetésen. Meg kell, hogy

mondjam, nem számítottam erre a

sikerre, mert amikor júniusban az

európai zsűri nálunk járt, volt jó pár

kritikai megjegyzésük bizonyos fej-

lesztési pontokkal, növényesítéssel

kapcsolatban. Mondták ugyan,

hogy 90-95 százalékban elégedet-

tek voltak a látottakkal, de a kritikai

észrevételeiket elég erőteljesen

hangsúlyozták. Így teljes meglepe-

tésként ért a színpadon állva, hogy

sikerült az aranyérmet megnyer-

nünk. Itt is szeretném megköszönni

mindenkinek a munkáját, aki a fel-

készülésben részt vett és hozzájárult

Tihany újabb sikeréhez – véleke-

dett a polgármester.

A díjkiosztót követő napon a

rendezvény folytatásaként a pod-

četrteki sportcsarnok előterében

megrendezték a „European Mar-

ket-et”, ahol a versenyben résztvevő

települések kaptak lehetőséget a be-

mutatkozásra. A tihanyi standon

nagy sikert arattak a levendulás ter-

mékek, a lekvárokat, szörpöt, kek-

szet meg is kóstolhatták az érdek-

lődők. A Vynitores Tichomienses

Borrend jelen lévő tagjai közben fi-

nom tihanyi borokkal járultak

hozzá a jó hangulathoz. Tihany és

a település termékek iránt is egy -

aránt nagy volt az érdeklődés, több,

a versenyben résztvevő önkormány-

zat is jelezte szándékát, hogy a ké-

sőbbiekben szeretne kapcsolatot ki-

alakítani a településsel. 

Hogy mit profitál Tihany a le-

gújabb elismerésből? Mint ahogy

Tósoki Imre elmondta: ezzel a díjjal

nagyon magasra került a mérce, hi-

szen a jövőben is ezt a szintet várják

el tőlünk a helyi lakosok és az ide-

látogató turisták is. Mostantól még

nagyobb gondot kell fordítanunk a

közterületeink tisztaságára, a mi-

nőségre. A valódi sikert az jelen-

tené, ha nem csak egy újabb díszes

tábla kerülne fel a polgármesteri

hivatal falára, hanem Tihany nap,

mint nap bizonyítaná, hogy méltó

volt az aranyéremre.

RÓZSA ÉVA

A legfényesebb minősítéssel
tért haza a népes tihanyi dele-
gáció a szlovéniai Podčetrtek-
ből, az Entente Florale Europe
környezetszépítő verseny díj -
kiosztó ünnepségről. Az elmúlt
időszak rengeteg munkája meg-
hozta gyümölcsét: a nemzetközi
versenyen Tihany Európa leg-
szebb virágos falva lett, a másik
magyar induló, Kaposvár pedig
ezüstöt és egy elnöki különdíjat
kapott. 

Ha Tihany, akkor arany

Az European Entente Florale versenyen Ausztria szerepelt a legjobban, két településük kapott aranyérmet. A Magyarországot képviselő Tihany
aranyat, Kaposvár ezüstöt illetve a Legjobb főtér elnöki-díjat hozta haza. Írországba is egy arany, egy ezüst és egy különdíj jutott, Csehország és
Szlovénia egy-egy arany és egy-egy ezüst elismerést kapott, Németországba valamint Hollandiába egy-egy arany került, míg Olaszországba két
ezüst, Belgiumba pedig egy ezüstérem jutott.

FOTÓK:  SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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– A komplex program fontos

eleme a megszokott környezetből

való kiszakadás, ami fejleszti a gyer-

mekek önállóságát, alkalmazkodási

képességét. Az itt eltöltött napok

erősítik a diákok közösségi életét is

– folytatja Vers Réka a magyarázatot,

akivel a Levendula Látogatóházban

találkozunk. A kezdetekről meg-

tudjuk, hogy a Tihanyi Levendula

Erdei Iskola a 2000-es évek elejétől

rendelkezik önálló szálláshellyel, bár

egy időre a forráskút kiszáradása

miatt Tihanyban tudták csak fo-

gadni a gyerekeket. Több, elvetélt

kísérlet után az Igazgatóság Küsz

Mariannban találta meg az ideális

szervező partnert, aki a szakmai

programon kívül minden szükséges

dologról – szállás, étkezés, szállítás

– gondoskodik. A Szarkádi erdőben

lévő erdei iskolában egyszerre egy

iskolai csoportot tudnak fogadni,

ezért a falusi szálláshelyeket is

igénybe veszik. Mostanra azonban,

úgy látszik, elfogytak a diák-szál-

láshelyek Tihanyban, és ez komoly

akadálya a fejlődésnek.

Vers Réka büszke arra, hogy az

erdei iskola minősített programok-

kal rendelkezik. Barangoló néven

három természetismereti, egy

gyógy növény-ismereti, egy kézmű-

ves és egy kultúrtörténeti tananya-

got dolgoztak ki. A gyerekek a te-

rep bejárása után az adott útvonal-

hoz tartozó tapasztalatokat feladat-

lapok segítségével dolgozzák fel.

– Miközben a gyerekek megtapasz-

talják a terepen mindazt, amit az is-

kolában tanultak, Ön milyen tapasz-

talatokat szerzett a mai gyerekek és a

természet viszonyáról? – kíváncsis-

kodunk.

– A mai gyerekek okosak – csak

másképp. Sok mindent tudnak, de

a természet komplexitását, az ál-

latok, növények élőhelyeken való

elhelyezését nem ismerik. Itt a fel-

adat az, hogy elfogadtassuk: mi is

vendégek vagyunk a természetben,

ahol mindennek megvan a maga

helye. A kellemetlen szúnyognak

is, hiszen ő is a tápláléklánc, vagyis

az élet nagy folyamának része.

A diákok a terepen megfigyelhetik,

megérinthetik az állatokat, és meg-

értik, hogy a természetben minden

mindennel összefügg.

– Az útvonalakat elnézve felmerül

a kérdés: hogy bírják a változatos te-

repet, a gyaloglást a f iatalok?

– Az elmúlt tizenöt év tapaszta-

lata alapján elmondhatom, hogy

már látszik az állóképesség csök-

kenése, a mozgáskoordináció rom-

lása. Ez még inkább aláhúzza az

erdei iskola fontosságát. 

– Hogyan lehet motiválni a gyere-

keket? 

– A legfőbb hajtóerő a gyerekek

kíváncsisága. A motiválásban segít

egy játék, a fabatkázás, amit itt ta-

láltunk ki. Minden okos kérdésért

és okos válaszért jár egy – korábban

fából, manapság parafa dugóból ké-

szült – fabatka. Ezt apró ajándé-

kokra, kecskekörömre, képeslapra,

matricára, térképre lehet beváltani.

Ezzel mindig sikerül feldobni az is-

meretanyag feldolgozását.

– Mennyire népszerű az erdei is-

kola intézménye?

– Nagyon. Évente 35–40 iskolás

csoport érkezik hozzánk. Lassan el-

fogynak Tihany diákszállásai; több di-

ákot már nem tudunk elhelyezni.

A program sikerét jelzi az is, hogy

90%-ban visszatérő vendégeink van-

nak. Sok pedagógus évekre előre beé-

píti tantervébe az itteni napok anyagát.  

– Mikor érez elégedettséget?

– Minden nap, amikor sikerül

végrehajtani az aznapra tervezett

programot. Amikor látom a gyere-

kek arcán a csodálkozást, a megér-

tést, az örömet. Annak is örülök,

hogy vannak erdei ovisok is. Re-

méljük, idővel belőlük lesznek az

erdei iskolások, később pedig a ter-

mészetet értő felnőttek. 

KONCZ MÁRIA

Az erdei iskola többnapos, lakó-
helytől távol töltött, a gyermekek
élettani sajátosságainak megfe-
lelő program, melynek célja a te-
rület természeti és kultúrtörté-
neti értékeinek megismerése,
szorgalmi időben – világosít fel
Vers Réka, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Ökoturisztikai és
Környezeti-nevelési Osztályá -
nak oktatási szakreferense, akivel
a tanév kezdetétől többnyire a te-
repen lehet találkozni.

Iskola az erdő mélyén – Vendégek a természetben

A hagyományok szerint a Belső-

tó partjáról az Apátság előtti térig

vonult a szüreti menet. A látványos

sokadalomban idén is huszárok, be-

tyárok, mazsorettek, reneszánsz ru-

hás lányok vonultak fel. Hatalmas

sikert aratott a betyárok lovasbe-

mutatója a Pisky-sétányon. 

Az apátság előtt Korzenszky

Richárd megáldotta a szőlőt és a ke-

nyeret. Idén is több helyszínen, szá-

mos program várta az érdeklődőket.

Az első napon az utcabálhoz a

Bówly Roll zenekar húzta a talpa-

lávalót. Másnap a Tihanyi Tájházak

udvarán az apróságok szüreti témájú

játszóházban tölthették az idejüket,

nap közben a Tihanyi Népzeneok-

tatás zenészei utcazenéltek, majd a

Főtéren a Blackriders zenekar kon-

certezett, ami után az érdeklődők

időutazáson vehettek részt Arató

András discója segítségével. A ren-

dezvény szüreti bállal zárult.  A jó

szüreti hangulathoz elengedhetetlen

a finom bor. A rendezvényen öt he-

lyi és környékbeli borosgazda kí-

nálta a portékáját. Salánki Sándor, a

Vinitores Tychonienses Borrend el-

nök nagymestere elmondta: ígéretes

a várható idei termés, hiszen a nyár

időjárása optimális volt a jó termés-

hez, sok volt a napsütés és elmarad-

tak a természeti csapások sem súj-

tották a szőlő területeket. A korai

szőlőfajták szürete már elkezdődött,

a kékszőlő- Cabernet Franc, Sau-

vignon- szüretelésére októberben

lesz. 

RÓZSA ÉVA

Három napig a szőlő és bor volt
a főszereplő, szeptember köze-
pén, Tihanyban. A jó hangulatú
hétvégén, a szép számú látoga-
tók előszeretettel kóstolták meg
a tihanyi és környékbeli boros-
gazdák nedűit. A rendezvény-
sorozat keretében ezúttal átad-
ták a Virágos Tihanyért verseny
díjait is.

Ígéretes termés – jó hangulatú szüret

A Virágos Tihanyért 2017. évi versenyébe mintegy 30 nevezés
érkezett, legtöbb a vendéglő kategóriában. Íme, a nyertesek: 

Ablak-balkon kategória: 1. Apró Zoltánné 2. Fejes Gáborné
Üzlethelyiség: 1.Bodza fagyizó 2. Erzsike fagyizó
Közintézmény: 1. Visszhang Óvoda  2. MTA ÖK BLI
Előkert: 1. Dobos Gyuláné 2. Varga Tünde
Udvar, kert, utcafront: 1. Juhász Balázsné 2. Balázs Istvánné
Vendéglő: 1. Kecskeköröm csárda 2. Garda halterasz

FOTÓ:  SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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A szeptember elején rendezett

ünnepélyes átadón Kontrát Károly

a Belügyminisztérium államtitkára,

a fejlesztés fontosságát hangsú-

lyozta, mondván:  a családok hely-

zete, a gyerekszületések száma egya-

ránt lényeges kérdések az országban,

márpedig az új konyha kapcsolódik

ezekhez – vélekedett a térség or -

szág gyűlési képviselője, aki kiemel -

te: Tihany folyamatosan fejlődik,

hamarosan például egy új sportcsar-

nok épül majd a településen.

– Nagy szükség volt a beruhá-

zásra, hiszen naponta mintegy 300

adag étel készül a konyhán, a diá-

kok mellett a nyugdíjasok, az óvo-

dások és az önkormányzat dolgozói

is ezt veszik igénybe – fogalmazott

Tósoki Imre polgármester, akihez

csatlakozva Radó László az iskola

igazgatója hangsúlyozta: ideje volt

a fejlesztésnek. 

– Egyre növekszik az iskolában a

tanulók létszáma, utoljára 2001-ben

volt ennyi diák, mint most. Jó érzés,

hogy a 160 tanuló jó körülmények

között étkezhet – monda az intéz-

mény vezetője.

A Belügyminisztérium pályáza-

tán nyert Tihany, 85 százalékos tá-

mogatással 36 millió forintot. Az

elnyert támogatásból az építési célra

25-, míg eszközbeszerzésre 11 mil-

lió forintot költhettek. 

Az önkormányzati tulajdonban

lévő épületben található konyha

minden helyisége megújult, kicse-

rélték az elektromos és vízvezeték

hálózatot, új burkolatot és nyílás -

zárókat kapott a helyiség és bőví-

tették az étkezésre használt teret.

A pályázati pénzből új, modern

konyhai berendezéseket is vásárol-

tak. A munkálatok még júliusban

kezdődtek.

mt

Átadták a Bencés Iskola ötven
millió forintból felújított új
konyháját. Modern konyhai esz-
közök, kibővített étkező és kul-
turált környezet várja az iskola
tanulóit. A konyha naponta min-
tegy háromszáz fő étkeztetéséről
gondoskodik.

Megújult az iskola konyhája

Az évforduló alkalmából rendezett

tudományos ülésen, csaknem há-

romszáz résztvevő előtt G.-Tóth

László igazgató kiemelte: az intézet-

ben a szellemi élet és a kutatási vágy

teljesedhetett ki, ennek következté-

ben már a háború előtt világhírűvé

vált. A tudomány nem ismer hatá-

rokat, kutatóik előtt nyitott a nagy-

világ, így mind a mai napig külföldön

ismerkednek a fejlett technikákkal,

átveszik azokat, és visszatérve itt

hasznosítják őket. Jelenleg azt vizs-

gálják, hogy a Balaton magasan tar-

tott vízszintje milyen hatással van a

víz ökológiájára, figyelemmel kísérik

a klímaváltozás hatásait, a délről ér-

kező szubtrópusi algák, kagylók és

halak invázióját, az angolna-busa

problémát, valamint a Balatonban és

annak vízgyűjtő területén 53 mérési

ponton folyamatosan ellenőrzik a

gyógyszermaradványok és hormo-

nok jelenlétét. 

Az ünnepség alkalmával Lovász

László, a Magyar Tudományos Aka-

démia elnöke úgy fogalmazott, hogy

a tihanyi az első, legidősebb és leg-

patinásabb intézetük, aminek a te-

vékenysége a jövőt tekintve is meg-

kerülhetetlen. Lovász László az in-

tézmény egyik legfontosabb felada-

tának nevezte a hazai vizek fenn-

tartható kezelésének elősegítését.  

– A Balaton megfoghatatlan

kincs, mindenki szereti, odafigyel-

nek a róla szóló hírekre, az itt folyó

munka érdekli az embereket, ezáltal

a Limnológiai Intézet jelentősen

hozzájárul a tudomány széles körű

népszerűsítéséhez - fogalmazott az

elnök, hozzáfűzve, hogy a tihanyiak

együtt gondolkodnak a klímavál-

tozás, az árvizek, a szárazság és a

folyószabályozás problémakörét

vizsgáló Nemzeti Víztudományi

Kutatási Program résztvevőivel is. 

Báldi András, az MTA Ökológiai

Kutatóközpontjának főigazgatója

kiemelte, a jubiláló intézmény szé-

leskörű feladatainak ellátásához és

eszközök beszerzéséhez több száz-

millió forint értékű pályázatokat

nyert el, ezek megvalósítása folya-

matban van. Fésüs László, a bioló-

giai tudományok osztályának el-

nöke felidézte: a Limnológiai In-

tézet eredményének tudható be,

hogy megszűnt a 60-as 70-es évek-

ben jelentkező rohamos halpusz-

tulás, és javult a tó vízminősége.

móroczanikó

Kilencven év a Föld történeté-
ben egyetlen szempillantásnak
tűnik, ám ha a globalizációra, és
az egyre égetőbbé váló vízkér-
désre gondolunk, akkor az el-
múlt kilenc évtized rendkívül
meghatározó időszaknak szá-
mít. Ezt a csaknem évszázadnyi
időt öleli át a Balatoni Limno-
lógiai Intézet története, ahol ma
is a jövő lényegi kérdéseire ke-
resik a válaszokat. 

Kilencven éves a
Limnológiai Kutatóintézet

A kutatóintézet alapkövét
1926. augusztus 25-n helyezték
el, az eseményen a kor teljes po-
litikai és tudományos elitje fel-
vonult, köztük az alapító, Kle-
belsberg Kuno vallás- és közok-
tatásügyi miniszter. A vendége-
ket különvonat szállította Buda-
pestről Balatonfüredre, és onnét
hajóval érkeztek az új kikötőbe.
Mai szemmel nézve talán elkép-
zelhetetlen, de egy évvel később,
az 1927. évi nemzetközi zooló-
giai kongresszus alkalmával több
száz külföldi tudós jelenlétében
át is adták a Magyar Biológiai
Kutatóintézetet.  

Szép atlétikai siker

Országos bajnoka van a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájának. Szabó Márk, a Kis Iskolák Országos Diákolim-
piáján 600 méteres síkfutásban, az előző napi előfutamokhoz hasonlóan, a döntőben is nagyszerű hajrájának köszönhetően első helyen végzett és
ezzel, országos diákolimpiai bajnoki címet szerzett Miskolcon. Ezt követően Debrecenben, a III. korcsoportos országos diákolimpián ezüstérmet
akasztottak a nyakába ugyanebben a versenyszámban. Felkészítő tanára: Cseh Tibor. A sikereit követően a VEDAC leigazolta Márkot és az
egyesületi országos bajnokságon szintén a dobogó tetejére állhatott. 

SOMOGYI JUDIT
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– 1983-ban végeztem el az egész-

ségügyi főiskola védőnői szakát, a

diplomaátvétele után a balatonfü-

redi körzetbe kerültem. Néhány

évig ott dolgoztam, gyerekeim szü-

letése után, 1990-től Tihanyban

végzem a munkám. Négy község –

Tihany, Aszófő, Örvényes, Balaton -

udvari – tartozik a körzetembe. Az

ÁNTSZ járási vezető védőnőjének

felterjesztése alapján ítéltek meg

nekem ezt az elismerést, amelyet

Semmelweis Egyetemen adtak át

– meséli Pradaricsné Kántás Mária. 

– Miből áll a védőnői tevékenység?

– Ez egy nagyon sokrétű munka,

amit inkább hivatásnak tartok, mint

munkának. A feladat komplex és

folyamatos. A védőnőknek a váran-

dós anyák, az újszülöttek, csecse-

mők, a kisgyermekek, az iskolásko-

rúak egészségének védelmében és

egészségfejlesztésében kiemelt sze-

repük van. Mindenki számára elér-

hető segítséget nyújtunk a legfon-

tosabb életszakaszokban: a gyer-

mekvárás alatt, az újszülött fogadá-

sakor, támogatjuk a családokat a

gyerekek óvodába, iskolába mene-

telénél. Tanácsot adunk, felkészí-

tünk a fogantatástól a kisgyermek

hét éves koráig védőnőként, utána

tizennégy éves korig iskolai védő-

nőként. Már az óvodában, később

az iskolában is szűrjük a gyerekeket.

Az orvosi szűrés mellett a védőnők

is végeznek szűrést: látás, hallás vizs-

gálat, mozgásszervi rendellenessé-

gek, valamint a testméretek követése

tartozik ide. Mostanában nagyon

sokaknál találok mozgásszervi prob-

lémát. A kisgyermekek esetében ki-

fejezetten fontos, hogy már egészen

kis kortól figyeljünk a helyes test-

tartásukra, a boka dőlésére, a lá-

bakra, a gerincre és a csípőre. A vizs-

gálat után szakorvosi beutalót kap-

nak az érintett gyerekek. 

– Véleménye szerint mi okozza ezt

a növekedést? 

– Úgy vélem, nem vele született

rendellenességek ezek, hanem a

mozgáshiány miatt alakulnak ki.

Sok a lúdtalpas gyermek, hiszen a

boltozatos ívek kialakulása megfe-

lelő ingerek hatására jön létre.

Gene tikai adottságaink is felelősek

érte, de megfelelő odafigyeléssel mi

is sokat tehetünk azért, hogy meg-

előzzük a betegségek kialakulását.

Fontos, hogy minél korábban el-

kezdődjen a terápia.

– Mi okoz nehézséget a munkájá-

ban?

– Nehezen élem meg, hogy egyre

több időt kell tölteni az adminiszt-

rációval. Jelenleg papír alapon és

digitálisan is párhuzamosan készít-

jük a jelentéseket, mivel a program

harmadik éve nem működik biz-

tonságosan. Az időm kétharmada

ezzel telik el. A munkám minőségét

és mennyiségét az ÁNTSZ ellen-

őrzi. 

– Voltak, vannak-e változások a

védőnői munkában, amióta a pályán

van?

– Igen, mélyebbre merülünk a

gondozásban. Egyre több felada-

tunk van ebben, amit előírások sza-

bályoznak. Például a várandós gon-

dozásban, minden fázisnak van egy

ütemterve. Ezt megismertetjük az

anyukákkal, gyakorlatilag egy szer-

ződést kötünk egymással a baba

egészségéről. Ez a pontokba ren-

dezett folyamat segítség és hatal-

mas elvárás is, hogy minden lépést

megtegyünk, azonkívül ezt admi-

nisztráljuk is. Minden évben több

továbbképzésen veszünk részt, így

naprakészek vagyunk a feladatunk

ellátásban. 

– Miként változott Tihanyban a

születések száma az elmúlt két évti-

zedben?

– A statisztikai adatok szerint,

míg 1990-ben 19 gyermek, addig

2016-ban 9 született. Az eltelt évek

alatt a legmagasabb születési szám

29 volt 1992-ben, míg a legalacso-

nyabb 2010-ben 8 csecsemővel. Sok

tényező hat ezekre a számokra.

Amikor felnő egy népesebb számú

generáció, akkor több gyermek szü-

letik náluk is. Továbbá jelentősen

befolyásolja a születések számát,

hogy a gyermeket vállalók találnak-

e itt éves munkát, meg tudják-e

helyben oldani a lakhatásukat. Úgy

látom, akik ezt nem tudják megva-

lósítani egyéni, vagy szülői támo-

gatással, azok más, nagyobb tele-

pülésekre, városokba költöznek, és

már nem is jönnek vissza ide.

SOMOGYI JUDIT

Pradaricsné Kántás Mária vé-
dőnő a magas színvonalon vég-
zett hivatásáért miniszteri elis-
merést vehetett át. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
elismerő oklevélét minden év-
ben a Magyar Védőnők Napja
alkalmából adják át a védőnői
szolgálat legjobb dolgozóinak.
A díjazottat pályafutásáról,
munkájáról, illetve a tihanyi
körzet születésszámának válto-
zásáról kérdeztük.

Védőnő miniszteri elismeréssel
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A Club Tihanyban Károly Tamás

igazgató szerint 8–10%-kal emel-

kedett a vendégéjszakák száma idén

nyáron. Az elmúlt évek trendje foly-

tatódott: ismét emelkedett a bel -

földi forgalom, ugyanakkor a kül-

földi érdeklődés sem esett vissza, és

közel 60%-ban magyar vendégek

keresték őket. Az orosz vendégek

száma stagnál, a német turisták idén

némileg kevesebben jöttek, de pó-

tolták őket a lengyel és a cseh láto-

gatók. 

Az igazgató úgy véli, hogy a

15–20 évre visszanyúló törzsvendég

programjukkal sokakat sikerült

megszólítaniuk és megtartaniuk: a

nekik kiállított sorszámozott kár-

tyák bőven elhagyták már a háro-

mezres számot. Ezek a családok ko-

moly bázist jelentenek, hisz rend-

szeresen felbukkannak a hotelben.

Az alkalmazottaik között szintén

van egy törzsgárda: a munkavállalók

közel egyharmada 20–30 éve lojális

a Club Tihanyhoz. Közülük többen

tihanyiak, balatonfürediek vagy

veszprémiek, és az igazgató szerint

bár nem tudnak ausztriai bért fi-

zetni nekik, mégis megtalálják a

számításukat, mert a kollégák össze-

tartása kárpótolja őket. 

Nincs megfelelő munkaerő

Az álláshelyek fennmaradó két-

harmadát nehezen, egy részüket

pedig egyáltalán nem tudják feltöl-

teni szakképzett munkaerővel. Va-

káció idején nagy segítséget jelen-

tenek nekik a diákmunkát vállalók.

Az iskolaszünet előtti és utáni idő-

szakot alkalmi munkavállalókkal

igyekeznek áthidalni. – Nincs más

választásunk, vendég van, az üzlet

megy, felszálló ágban van a legtöbb

turisztikai vállalkozás, de mindez

munkaerővel nem lekövethető, ez

komoly probléma - állítja Károly

Tamás, aki szerint megoldást jelen-

tene egy áfa-csökkentés, mert azzal

nőne a bérre fordítható keretük, és

vissza lehetne csábítani a külföldön

munkát vállalók egy részét. 

A 13 hektáros területen fekvő

Club Tihany a Balaton-parton

minden bizonnyal egyedüliként ké-

pes négy csillagos körülmények kö-

zött 1,450 főt elszállásolni. A ke-

resletet követve márciustól október

végéig teljes házzal működnek, no-

vember-decemberben előre lekö-

tött, nagyszabású rendezvények

idejére nyitnak ki, a tényleges leállás

január-februárban van. 

Az Apátsági Rege Cukrászda

üze meltetését idén vette vissza az

apátság, márciusban nyitottak.  Több

mint ötvenezer vendéget szolgáltak

ki a nyáron, kétharmaduk magyar

volt – tudtuk meg Panyi Zsolt üze-

meltetőtől, aki tartalmasnak, moz-

galmasnak ítélte az idei szezont. 

– Nem panaszkodhatunk az idő-

járásra, folyamatosan nyitva lehet-

tünk. Alapelvünk, hogy csak minő-

ségi termékeket kínálunk. A reper-

toárt elsősorban apátsági termékek-

kel bővítettük: megjelent a karak-

teres András gyógylikőr, és lágyabb-

édesebb változata, az Anasztázia.

Bekerült a választékba a levendulás

krémes és a levendulás mandula- és

mogyorótorta, az apátrétes, valamint

a szerzetesházban élő Gellért atya

gyógyteája. Pannon  halmáról remek

borokat kapunk, a kismarosi cisz-

terci apáca-kolostorból érkező házi

szörpök szintén nagyon népszerűek.

A főszezonban reggelizni is lehetett

nálunk.

Egyre több vendég

A nemrég bevezetett kóstoló-

jeggyel a vendégek végignézhették

az apátság kiállítását, a cukrászdába

érve pedig kóstolót kaptak annak

kínálatából. A Szerzetesek asztalá-

nál című kiállításhoz kapcsolódva

szintén kóstolhatóvá tették a kü-

lönféle szerzetesrendek étkezési

kultúrájában szereplő ételeket. 

A Rege Cukrászda egy 14 fős,

teljesen új csapattal nyitott ki, közel

felük környékben élő munkavállaló.

Panyi Zsolt hangsúlyozta, az apát-

ságon belül minden legálisan mű-

ködik, az ezzel járó kiszámíthatóság

és megbízhatóság vonzó lehet az

alkalmazottak számára. Október-

ben átalakítás kezdődik a cukrász-

dában, nagyobb lesz a pult, és meg-

újul a belső tér, hogy ne csak a te-

rasz legyen csábító a vendégek szá-

mára, így reményeik szerint jövőre

egész évben nyitva tartanak majd. 

Az Aquilo Hotel Panoráma 5700

vendégéjszakát tudhat maga mö-

gött idén, ami az elmúlt tíz év leg-

jobb eredménye – mondta Juhász

Gábor igazgató. A májustól szep-

temberig teljes kapacitással mű-

ködő hotel 39 szobájában és apart-

manjában összesen 110 főt tudnak

fogadni három csillagos színvona-

lon. A nyári szállóvendégek 70%-a

magyar volt, a külföldiek között

legnagyobb számban németeket

láttak vendégül, de nekik is egyre

több cseh és lengyel nyaralójuk van.

Leginkább a 40 év fölötti korosz-

tály és a kisgyermekes családok ke-

resik a hotelt: vonzó számukra a

nyugodt, zsúfoltság nélküli környe-

zet és a saját strand.

Illúziók nélkül

– Füred és Tihany környéke ked-

velt úti cél, egymást erősítik, de ál-

talános trend, hogy a Balaton kör-

nyékén szinte kivétel nélkül emel-

kedett a vendégéjszakák száma.

Ezért mi is bővítésben gondolko-

dunk. A Panoráma a Nemzeti Bank

üdülője volt egykor, ráfér a moder-

nizálás: a tél során szeretnénk egy

nagyobb rendezvénytermet építeni,

ami elő- és utószezonban esküvők-

nek, céges rendezvényeknek adhat

otthont, bővítjük a jelenleg 90 fős

éttermünket, felújítjuk a fürdőket,

a lobbit és a recepciót. 

A növekvő vendégszám mellett

náluk is komoly gondot okozott a

munkaerőhiány. Több posztot egyál -

talán nem tudtak betölteni. – Pró-

bálkoztunk helyi munkaerő-kere-

séssel, de letettünk róla. A következő

szezonra inkább a keleti országrész-

ből és a határon túlról érke ző mun-

kavállalóknak adunk lehetőséget,

akiknek igyekszünk szállást bizto-

sítani. 12–14 főre lenne szükségünk.

Nincsenek illúzióink, hisz rövid idő

múlva ők is nyugatra mennek to-

vább, vissza pedig még senki nem

tért – állítja Juhász Gábor. 

A Sajkodban lévő Apáti Étterem

tulajdonosa, Kölcsényi Zita szintén

a kedvező időjárásra hivatkozva jó-

nak ítéli a nyarat. 2014-ben nyi-

tottak, tapasztalataik szerint évről

évre több a vendégük. Szerencsére

az alkalmazottak száma is emelke-

dik: nyár elején volt némi bizony-

talanság, de aztán gyorsan összeállt

a 12–15 fős csapatuk. A vendéglá-

tóhely nem tud szállást biztosítani

az alkalmazottaknak, ezért java-

részt füredi és veszprémi munka-

vállalóik vannak, illetve a nyári idő-

szakban Tihanyban nyaraló diákok

dolgoztak náluk. Hét–nyolc fő

szinte éves munkán van, hisz a

fősze zonon kívül – időjárástól füg-

gően – majdnem minden hétvégén

kinyitnak. 

A terasz melletti játszótér miatt

sok kisgyermekes család keresi fel

őket, vendégkörüket elsősorban a

belföldi turisták adják. Komoly

vonzerejük a balatoni kilátás, hogy

közvetlenül a nemzeti park mellett

vannak, és a térség nyáron sem zsú-

folt. Pizzával indultak, amiből egy

fúziós konyhába léptek át, és alap-

vetően szezonálisan friss alapanya-

gokból dolgoznak. 

móroczanikó

Vendég volt és lesz is Tihany-
ban, szakképzett munkaerőből
azonban évek óta hiány van, és
e tekintetben nem bizakodóak
a helyi szállásadók és vendéglá-
tók. Körképünkből kiderül:
egyre több magyar vendég ér-
kezik a félszigetre, a külföldiek
közül pedig a cseh és a lengyel
turisták száma emelkedik.

Felemás nyári szezon
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Az idei tanévben a Tihanyi Bencés Iskola több fontos mér-
földkőhöz is elérkezett. Húsz évvel ezelőtt vette fel az iskola
Illyés Gyula nevét, és szintén húsz éve indult el itt a zeneoktatás.
Öt évvel ezelőtt pedig az önkormányzat és az apátság megálla-
podásának értelmében újra egyházi, bencés iskola működik
Tihanyban. Az évfordulókról az Illyés-nap és egy koncert kere-
tében emlékezik meg az intézmény.

Az iskola továbbra is népszerű a környéken, idén már 163 tanulóval

indul a tanév. (Legutóbb 2001-ben lépte át a létszám a 160 főt.) Össze-

sen 18 településről járnak Tihanyba gyerekek, az idei tanévtől Csopakról

és Zánkáról is.

A létszám bővülése újabb feladatokat ad az iskola és a település ve-

zetése számára. Minden alsós osztály külön napközis csoportban tanul

délutánonként, az önkormányzat pedig az iskolabusz mellett egy kis-

buszt is indít reggelente.

Személyi változások is történtek a nyáron, a másodikosok napközis

csoportját régi-új kolléga, Hamar Adrienn vezeti, aki a napközi mellett

magyar nyelv és irodalom tantárgyat is tanít az ötödikeseknek. Teleki

Gergő Csizmaziáné Mali Katalin szülési szabadsága idejére látja el a

zongoratanári feladatokat. Dénes Gabriella férjével hosszabb külföldi

tartózkodásra rendezkedett be, ezért az óráit két vendég fuvolatanár

vette át, Ozvaldik-Török Ágnes és Bernáth Balázs.

Bizonyára sokan értesültek már a médiából arról, hogy egy kor-

mányhatározat értelmében a 2017/18-as tanévtől az 1–9. évfolyamon

minden tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Az ingyenes tan-

könyvellátás sajnos nem azt jelenti, hogy a tanulók minden tankönyvü -

ket ajándékba kapják az államtól, hanem azt, hogy a tanulók tankönyveit

az iskola vásárolja meg, és adja használatra a gyerekeknek. Az állam

ugyan biztosít normatív támogatást az iskolának a tankönyvvásárlásra,

de ez az összeg nem fedezi minden tanuló minden tankönyvének az

árát. Ezzel próbálják az iskolákat a takarékosságra ösztönzi. Mindezek

miatt a tihanyi iskolában az a döntés született, hogy – a munkafüzetek,

munkatankönyvek kivételével – az összes tankönyv az iskolai könyvtár

állományába kerül, és a tanév végén a könyvtári könyvekhez hasonlóan

ezeket is vissza kell majd adni.

Fontos újítás, hogy az iskolában az idei tanévben bevezetik az elektro -

nikus napló használatát. Az e-napló segítségével a szülők az interneten

tudják nyomon követni gyermekük iskolai előmenetelét. Az e-naplóban

láthatják gyermekük osztályzatait, a tervezett témazáró dolgozatok

időpontjait és a dicsérő, valamint a fegyelmező intézkedéseket. Ellen-

őrizhetik az esetleges igazolt vagy igazolatlan hiányzásokat, késéseket.

Az iskola vezetése bízik abban, hogy az új naplót örömmel fogják

használni a szülők és a pedagógusok egyaránt.

RADÓ LÁSZLÓ

Új tanév az évfordulók jegyében

Az elmúlt évtizedek egyértelmű

nyertese a természetvédelem, azért

kell dolgozni, hogy a természet is

nyertessé váljon – hangoztatta a

Föld  művelésügyi Minisztérium

kör nyezetügyért, agrárfejlesztésért

és hungarikumokért felelős állam-

titkára a Balaton-felvidéki Nemzeti

Park létrehozásának 20. évfordulója

alkalmából rendezett ünnepségen,

a Salföldi majorban.

V. Németh Zsolt kiemelte, hogy a

jelenlegi uniós ciklusban 2800 mil-

liárd forintot fordítanak környezet

és természetvédelemre, ami 500

milliárd forinttal több, mint az

előző uniós ciklusban erre szánt

összeg. Hozzátette: az elmúlt hét

évben 45 százalékkal növekedett a

nemzeti parkok állatállománya,

mellyel hozzájárultak őshonos ha-

szonállat fajaink génmegőrzéséhez,

illetve 79 új országos természeti te-

rülettel gazdagodtak a meglévő be-

mutatóhelyek folyamatos megújí-

tása mellett.

Az államtitkár emlékeztetett:

nagy lépés a nemzeti park életében,

hogy egy GINOP beruházás jóvol-

tából elindult a Kis-Balaton Láto-

gatóközpont fejlesztése is. 

Puskás Zoltán, a park igazgatója

elmondta, hogy a nemzeti park ki-

alakításával, 56 ezer hektáron, lét-

rejött a Balaton-felvidék teljes te-

rületére kiterjedő védett ökológiai

rendszer. Az elmúlt időszak ered-

ményei közül kiemelte, hogy a Ba-

kony-Balaton Geopark három éve

az UNESCO globális geoparkjának

részévé vált. Az igazgató szólt arról,

hogy 1997-ben 13 szürkemarha élt

a területen, mára 168-ra emelkedett

a számuk. Húsz évvel ezelőtt 50 bi-

valy volt a nemzeti parkban, ma 242

él belőlük itt, illetve a gépesítés is

jelentősen fejlődött, hiszen húsz éve

egy traktora volt a parknak, mára

viszont tizenkét erőgép dolgozik a

területen – részletezte az igazgató.

tv

Húsz éves a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Az 1997-ben alakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park a tó északi partján, mintegy 57 ezer hektáron terül el. Hat tájvédelmi körzetet ölel fel, a Kis-
Balatont, a Keszthelyi-hegységet, a Tapolcai-, a Káli-, és a Pécselyi-medencét illetve a Tihanyi-félszigetet. Utóbbi 2003-ban Európa Diplomás területté
vált. A Bakony-Balaton Geopark, amelynek területe részben a nemzeti parkhoz tartozik, 2012-ben az Európai Geoparkok hálózatának a tagja.
A nemzeti park fő tevékenysége a természetvédelem, a természetvédelmi gazdálkodás, a szemléletformálás és az ökoturizmus. 
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A Kempinski Hotel  mintegy

ezer, főleg kortárs magyar műalko-

tást számláló képzőművészeti gyűj-

teményéből 37 alkotás látható a ti-

hanyi galériában. A kezdeményezés

úttörő jellegű, a fennállásának 25.

évfordulóját ünneplő gyűjtemény

tulajdonosa ugyanis a jubileum

kapcsán döntött a művek kiállítá-

sáról. Tihany az első helyszín, a

gazdag kollekcióból készült válo-

gatás itt látható először. (A tervek

szerint a gyűjteményt más hazai

városok mellett Berlinben is kiál-

lítják majd.)

– Egy gyűjtemény bemutatása

mindig problémás, hiszen a szer-

teágazó művek között nem mind-

egy hova helyezzük a hangsúlyt.

A Corvinus gyűjtemény is többféle

ízlésvilágot ölel fel, a művekben

annyi azonban feltétlenül közös,

hogy magyar képzőművészek al-

kották őket. Itt Tihanyban elsősor-

ban a tájképek és csendéletek lát-

hatók, főként huszadik századi ma-

gyar festők, szobrászok művei, csu-

pán egyetlen 19. századi tájkép van

mutatóba, Ligeti Antal egyik orien -

talista stílusban készült alkotása –

fogalmazott Marosvölgyi Gábor

művészettörténész, aki tárlatveze-

tést tartott a galériában.

Orientális, hagyományos, impresz-

szionista, posztimpresszionista, ku-

bista, absztrakt vagy nonfiguratív stí-

lusban festett, finom, könnyed ecset-

vonásokkal készült alkotásokat láthat

a KOGART közönsége. Barabás

Miklós, Ligeti Antal,Ferenczy Valér,

Czigány Dezső, Márffy Ödön,

Amerigo Tot, Tettamanti Béla, Kádár

Béla és Scheiber Hugó csak néhányan

a kiállítók közül.

– Ferenczy Valértól például az

egyik legfontosabb, az egész élet-

műben meghatározó szerepet be-

töltő festménye látható. Márffy

Ödöntől két olajfestmény is szere-

pel a tárlaton, az 1920-as években

készült posztimpresszionista alko-

tások egyike a Cirkusz, az egész

gyűjtemény egyik gyöngyszeme. De

kiemelném a tragikus életű Czigány

Dezső képét is, ami a zaklatott, kri-

minális életével éppen ellentétben,

egy letisztult világot ábrázol. A tár-

lat betekintést enged a legjobb kor-

társ hazai művészet palettájába –

vélekedett Marosvölgyi Gábor.

A kiállítás november 12-ig láto-

gatható.

mt

Csendéletek és tájképek, pop-art,
neoavantgárd, nonfiguratív al-
kotások. Márffy Ödön, Amerigo
Tot, Czigány Dezső és Pauer
Gyula egy helyen. Különleges ki-
állítás nyílt a KOGART Galéri-
ában. A Corvinus Gyűjtemény
gyöngyszemei című tárlaton
egymástól merőben eltérő stílusú
művészek alkotásai láthatók. 

Sajátos gyűjteményes tárlat 

A Kempinski Hotel Corvinus Budapest éppen idén szeptemberben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A pesti belvárosi hotel alapítása óta
kiemelt hangsúlyt fektetett a kultúra támogatására, az évek során egy ezer darabból álló kortárs magyar műalkotást felölelő képzőművészeti gyűjteményt
hozott létre. A gyűjtemény alkotásaiból a luxushotel földszintjén működő Galéria rendszeresen kiállít, de a legjobb művek az állandó kiállítási térként
is funkcionáló szállodaépületben is láthatók. A Corvinus Gyűjtemény hangsúlyosan kapcsolódik a művészettörténeti hagyományhoz, melyet már a vá-
lasztott név is tükröz Corvin Mátyás reneszánsz udvarára utalva, mondta el a kiállítás megtekintését követően Dudás Ildikó, a hotel PR-menedzsere. 

A „legmagyarabb Habsburg” el-

nevezést még József nádor kapta a

kortársaitól, aki közel fél évszáza-

dos nádorsága alatt sokat tett az or-

szág modernizálásáért. Róla mond-

ták, hogy Habsburgnak született és

magyarként halt meg. 1847-ben

bekövetkezett halálakor nem kisebb

személy mondott róla méltató

megemlékezést, mint Kossuth

Lajos.

Tihany egyik legismertebb és

legszebb épülete az az apátság alatti

partszakaszon épült nyaralókastély,

amely Kotsis Iván tervei alapján

1924–25-ben épült József nádor

unokája, Habsburg József főherceg

számára. A főherceg kapcsolata Ti-

hanyhoz elég közismert, s jelenléte

a félszigeten nagyban növelte az ér-

deklődést Tihany felé a két világ-

háború között. 

Általában elmondható, hogy is-

mert személyek, családok megjele-

nése, letelepedése egy-egy helyen

pozitívan járult hozzá az adott hely

fejlődéséhez. Így volt ez néhány év-

tizeddel korábban Erzsébet ki-

rálynő tervezett balatonfüredi lá-

togatásának hírére is. Bár a látoga-

tás végül elmaradt, számos főrend

vásárolt ingatlant, fogott építke-

zésbe a környéken. 

A Balaton fölértékeléséhez a fen-

tieken kívül nagyban hozzájárult az

a tény is, hogy az I. világháborút

követően számos korábbi ismert

fürdőhely – Karlsbad, Abbázia –

elveszett, s a hazai érdeklődők ek-

kor fordultak a Balaton felé.

József főherceget megelőzően már

az édesapja is többször megfordult

Tihanyban. Erről tanúskodik egy

1850-es évekbeli történet, amely-

ben József főherceg, a népszerű

nádor fia, aki akkoriban fiatal tiszt-

ként Veszprém mellett állomáso-

zott, érdekes kalandot élt át. Tiszt-

társaival és vendégével, Merán gróf-

fal Füredre látogatott, ahol Écsy

László volt az intézeti igazgató, aki

igyekezett a magas rangú vendégek

kedvében járni. A főherceg kitalálta,

hogy ránduljanak át Tihanyba, ahol

már többször megfordult, ahol sok

szép látnivaló van.

Écsy igazgató örömmel rendelt

oda hintókat, gondolván, azzal

mennek át Tihanyba. A főherceg

kívánságára még cigányokat is ho-

zatott, hogy vidámabb legyen a ki-

rándulás. Meg is jelent a híres győri

cigányprímás, Farkas Miska és ban-

dája szépen kiöltözve, frakkban.

A baj ezután ütött be, mert a fő-

herceg kívánságára a hintókat bil-

legő csónakokra kellett cserélni, ez-

zel indultak át Tihanyba. Egyik

csónakban az előkelőségek, a má-

sikban a cigányok, akiknek már ré-

gen elment a kedve az egésztől. 

Elöljárójában elmondható, hogy

a főherceg nagy barátja és pártfo-

gója volt a hazai cigányságnak,

sokat tett a kulturális felemelkedé-

sükért, saját birtokára is sokukat le-

telepítette, megtanult cigányul,

megírta az első cigány–magyar szó-

tárt, könyvet jelentetett meg a ci-

gány nyelvtanról és számos magas

helyen szólt az érdekeikben. A ci-

gányság körében terjedt el róla,

hogy ő a „cigányok királya”.

Az indulás után lassan kezdett a

víz beszivárogni a csónakokba,

ennek ellenére odafelé vidámam

énekelgettek a tiszturak cigánykí-

sérettel. Egyedül Farkas Miska ké-

kült-zöldült félelmében, s átkiáltott

a főherceghez: „Jaj! Fénséges főher-

ceg, ázsik a kordován csizsmám!

A fenség csak nevetett rajta.

Tihanyba érkezve az apátság ven-

dégszeretetét élvezte a társaság,

majd visszaindultak. Écsy a csónak

helyett a hintót javasolta, látván az

előtolakodó fekete felhőket az égen,

de a főherceg leintette: „Szebb a

portalan vízi út igazgató úr.” Miska

néhány társával a főhercegi csónak-

ban kapott helyet.

A vihar az út felénél kapta el

őket. Muzsikálásról szó sem lehe-

tett, hiába kérlelték a halálra vált

cigányokat. „Jáj! Hogy nem tudtam

á sárázson meghalni.” sóhajtozott

a prímás. Már a füredi part közelé-

ben voltak, amikor egy nagy hullám

oldalba kapta őket, s a csónak fel-

borult. Vízbe eset az egész társaság,

a főherceg, Merán gróf, az igazgató

és a velük utazó bandatagok. Sze-

rencséjükre a víz már csak hónaljig

ért, nevetgélve, könnyedén kievic-

kéltek a partra. Egyedül Miska ke-

sergett: „Fénséges uram egy élétém,

egy hégédűm, dé ázs utósónak víge

ván.” „Ne félj Miska! Majd befol-

tozzuk” – így a főherceg, s egy ma-

rék nedves bankót ragasztottak a

hegedűre, amitől Miska egyszerre

kigyógyult a tengeri betegségből.

HÉJJAS PÁL

A legmagyarabb Habsburgok Tihanyban
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Egy háromgyermekes kismama javaslatára hívta meg a helyi

könyvtár a győri Vaskakas Bábszínház felnőtteknek szóló bábelőa-

dását. Markó–Valentyik Anna bábszínésznőt Szabó T. Anna szövege

ihlette meg, ő rendezte és játssza a darabot, ez volt a vizsgaelőadása

nemrég az egyetemen. Az előadás olyan jól sikerült, hogy azóta

járja vele az országot, mindenhol nagy sikernek örvend. Keresett

hozzá egy jó bábkészítőt, Emőd Krisztinát, aki elkészítette a nyeklő-

csukló bábot, aki a társa a színpadon.

S hogy miről szól a darab? Elsősorban az anyaság mindennapjairól,

a terhességen át a szülésig, az azt követő nehézségekről, boldogságról,

és az ezáltal felmerült mindennapi kérdésekről. 

Mindezt remek zenei aláfestéssel élhettük át. Közben sírtunk és

nevettünk. Az idősebbek elmondták, hogy az előadás visszahozta

számukra fiatalságuk  pillanatait. A fiatalabbak  pedig megnyugvást

találtak, mert azokra a kérdésekre kaptak választ, ami őket is fog-

lalkoztatja.

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT

Bábozás felnőtteknek 

A székesfehérvári Comenius Iskola 5–6. évfolyamos tanulói a nyáron vették a
hátizsákjukat, és elindultak a sajkodi Levendula Erdei Iskolába, hogy megtöltsék
élményekkel azt. A 23 diák felejthetetlen élményekkel térhetett haza. 

A diákok több, mint tíz kilométeres túrák során megismerkedhettek a félsziget rejtett

kincseivel, kisvonatoztak, mini golfoztak, kirándulást tettek Balatonföldvárra, ahol a Hajó -

zástörténeti Múzeum kiállítását nézték meg és felmásztak az Őrtorony kilátóba is. 

Bár a diákok iskolaidőn kívül voltak, a programokon könnyed formában a földrajz, biológia,

történelem és a magyar irodalom ismeretek is előkerültek. A játékos feladatok végeláthatatlan

sora, illetve a gyönyörű táj biztosította, hogy észrevétlenül elsajátítsanak a tankönyvekben

nem megtalálható, önismeretüket és önbizalmukat erősítő ismereteket.

Vers Réka felejthetetlen kirándulásokon, játékos formában, érdekes történetekkel, könnye-

dén juttatta a gyermekeket a természet közelébe. Küsz Marianna pedig odaadással gondos-

kodott arról, hogy minden napot a szükséges energiával kezdjék a táborozók: meleg ételekkel,

hideg gyümölccsel, megfelelő mennyiségű innivalóval kedveskedett a gyerekeknek. 

A táborban töltött éjszakákat a diákok néha egy pele társaságával kiegészülve töltötték.

A táborozók rácsodálkoztak, milyen hangos is tud lenni egy ilyen kicsike állat az éjszaka

közepén. De nem a pele volt az egyetlen váratlan vendég, a tábor utolsó reggelén egy őz is a

tiszteletét tette. 

A vidám és hasznos táborozás igazi közösséggé kovácsolta a diákokat.

DOBOS KRISZTINA

Tini-tábor Sajkodon 



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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