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• Nyertes pályázatok
(3. oldal)

• Új parkoló épülhet
(3. oldal)

• Mit hoz az új esztendő?
(4. oldal)
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A fejlesztések éve
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A balatonfüredi rendőrkapitányság iskolai bűnmegelőzési taná-
csadója, Szekeres Kornél tartott prevenciós tájékoztatót az idős-
korúak áldozattá válásának megelőzése érdekében. A helyi nyug-
díjasklubban rendezett előadást a Levendula Klub szervezte. 

Az előadó ismertette azokat a bűncselekmény típusokat és helyze-

teket, amelyek az idősekre fokozott veszélyt jelenthetnek, egyben

tájékoztatta őket arról, mit tehetnek saját maguk és társaik védel-

méért. 

A rendőrség munkatársa az alábbi, mindenki számára megszív -

lelendő vagyonvédelmi és otthonbiztonsági tanácsokat adta:

– Idegent soha ne engedjünk be lakásunkba, házunkba bármilyen

indokkal is próbálkozik.

– Ingatlanunk nyílászáróit mindig tartsuk zárva még akkor is,

ha a közelben tartózkodunk.

– Házalóktól semmilyen árut ne vásároljunk.
– Parkolást követően győződjünk meg mindig arról, hogy a jár-

művet bezártuk, ablakait lezártuk, és nem hagytunk az utastérben

semmilyen értéket.

– Vásárlás közben is figyeljünk személyes értéktárgyainkra.
– Bankkártyánk PIN kódját soha ne tároljuk, közvetlen a kártya

mellett, és pénzintézetünknél napi limitet állíttassunk be az

adott kártyához.

– Senkire sem tartozik, ha valaki egyedül él, vagy tartózkodik a

lakásában.

– Nem létezik olyan nyeremény mely átvételéhez előzetesen kel-
lene pénzt utalni, vagy telefonszámot feltölteni.

– Gáz-, villany-, víz szolgáltató nem ad vissza készpénzt az
ügyfélnek többletbefizetés esetén.
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Az idősek biztonságáért

A téli teljesítménytúrát február

3-án, szombaton immár kilencedik

alkalommal rendezik meg a Tiha-

nyi-félszigeten. 

A résztvevők a már közkedvelt

három távon (20, 15, 10 km) ismer-

hetik meg télen, hazánk első Tájvé-

delmi Körzetének természeti kin-

cseit és történelmi nevezetességeit. 

A rajt és a cél helyszínéül egya-

ránt a Tihany Belső-tó déli partján

felállított rendezvénysátor szolgál,

ahol reggel 8–11 óra között várják

a nevezőket. 

A leghosszabb táv útvonala:

Belső-tó–Akasztó-domb–Arany-

ház–Gejzírmező–Újlaki templom-

rom–Horgásztanyák–Csúcs-hegy–

Apáti-hegy–Kis-erdő–Óvár–Ba-

rátlakások–Hajóállomás–Kálvária–

Apát ság–Belső-tó. 

– A sikeres teljesítés érdekében

több helyen frissítést, a célban pedig

emléklap és jelvény mellett meleg

ételt kapnak a túrázók. Az elmúlt

évek szokásainak megfelelően a ti-

hanyi lakosok és az iskola tanulói

nevezési díj fizetése nélkül, vehet-

nek részt a rendezvényen – vála-

szolta kérdésünkre Csiba Ágoston

főrendező. 

Az elmúlt év tapasztalatit f igye-

lembe véve a szervezők azt kérik a

túrán indulni szándékozóktól, hogy a

www.telitihany.hu honlapon online

regisztráljanak január 31-ig! Ezzel

je lentősen megkönnyítik önma-

gunknak az indulást és a szerve-

zőknek is segítenek a rajtolás gyor-

sításában.

A tavalyi rendezvényhez hason-

lóan idén is a Belső-tó partján

(Tóparti Kávézó mellett) felállított

rendezvénysátorból indulnak és a

túra végén oda érkeznek a résztve-

vők, akik az iskola aulájában étkezni

illetve melegedni tudnak majd!

A rendezvény iránt érdeklődők a

következő elérhetőségeken kaphat-

nak bővebb felvilágosítást:

www.telithany.hu,
telitihany@balatontura.hu

0620 438 67 00.
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Téli Tihany teljesítménytúra
kilencedszer

Az idei Téli Tihany teljesít-
ménytúra rendhagyó módon ez-
úttal a művelődési házban kez-
dődik. Február 2-án, pénteken
a 2017. évi Prima Primissima
közönségdíjas csapata, a Haza-
járó televízió műsor készítői
tartanak közönségtalálkozót és
előadást. 
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Három részből áll a nagyszabású

fejlesztés, amelynek legmarkánsabb

eleme a jelenleg művelődési házként

funkcionáló, egykori apátsági mag-

tár 19. századi műemléki épületének

teljes rehabilitációja. Az értékes in-

gatlan visszakapja eredeti formáját,

a teljesen körbejárható épület föld-

szintjén turisztikai fogadóteret ala-

kítanak ki. Az emeleten nagyobb

kulturális rendezvények befogadá-

sára is alkalmas előadó termet léte-

sítenek, a tetőtérben pedig kiállító

tér lesz.

A program részeként megújul a

Visszhang-domb, rendezik a terüle-

tet, parkosítanak és kialakítanak egy

tetszetős, történeti játszóteret. A

meglévő nyilvános wc környékét is

átrendezik, a kőburkolatos épületet

információs ponttá alakítják át. Mel-

lette egy új, a Visszhang utcáról aka-

dálymentesen megközelíthető, fel-

színalatti nyilvános wc-t terveznek. 

Szintén a program keretében

díszburkolatot kap az Apátság előtti

murvás terület, amely a Pisky sé-

tányt köti össze a templommal. 

– A tervek szerint ez év szeptem-

berében kezdődnek el a munkálatok.

A Visszhang-domb fejlesztése, és a

Porta Pacis előtti tér jövő év tavaszra

elkészül. A műemléki épület mun-

kálatai azonban biztos, hogy több

időt vesznek majd igénybe – véleke-

dett Tósoki Imre polgármester.

Tihany jelentős, 720 millió forin-

tos vissza nem térítendő támogatást

igényelt. Az összeg a munkálatok

teljes költségét fedezi.

mt

Döntöttek a világörökségi hely-
színek fejlesztésére kiírt pályá-
zatokról. Tihany fejlesztési prog-
ramját elfogadták, így most már
biztos, hogy az utóbbi évek egyik
legjelentősebb turisztikai fejlesz-
tése valósulhat meg a települé-
sen. Megújul az egykori apátsági
magtár, a Visszhang- domb és
díszburkolatot kap a Porta Pacis. 

Nyertes pályázatok – Jelentős fejlesztések kezdődnek

A Magyar Turisztikai Ügynökség

elkészítette azt a stratégiát, amely a

következő tizenhárom évben meg-

határozza majd a turisztikai ágazat

főbb irányait. A stratégia talán leg-

fontosabb vállalása, hogy legkésőbb

2030-ra Magyarországot Közép-

Európa vezető turisztikai térségévé

emeljék. A tervek szerint a program

részeként idén korszerűsítenek több

mint tíz a Balaton mellett, többek

között Tihanyban található kaland-

parkot. A pályázatok már be is ér-

keztek. 

Guller Zoltán, a Magyar Turizmus

Ügynökség vezérigazgatója tájékoz-

tatása szerint évről évre folyamato-

san nő a vendégéjszakák száma és

a szálláshelybevétel az országban,

a balatoni régió az egyik legnépsze-

rűbb. Tavaly mintegy harmincmillió

vendégéjszakát regisztráltak éves

szinten, ezzel jelentős lépést tettek

a 2030-as cél, az 50 millió felé. Míg

tavaly a hazai turizmus a bruttó ha-

zai termék (GDP) tíz százalékát

adta, ezt 2030-ig tizenhat százalékra

szeretnék növelni.
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Célkeresztben
a kalandparkok

A Club Tihannyal szemközti in-

gatlanon pályázati forrásból egy

nagy kapacitású parkolót illetve egy

turisztikai fogadóépületet szeretne

kialakítani az önkormányzat. A ter-

vezett elkerülő út és a DRV telepe

közötti területen egy 300–350 fé-

rőhelyes parkolót alakítanának ki,

a beruházás részeként a Bala-

ton mellett húzódó sétányt is

felújítanák.

– Évek óta nagy gondja a tele-

pülésnek, hogy a főszezonban, il-

letve a kiemelt rendezvények idején

nem kínál megfelelő számú parko-

lót, a látogatók nem tudják letenni

az autóikat, ezért nagyon fontos

lenne a terület kialakítása. Azt sze-

retnénk, hogy akik komppal érkez-

nek, itt tegyék le az autóikat, persze

ehhez az is kell, hogy megkapják

a megfelelő információkat arról, mi

mindent találnak Tihanyban,

mennyi féle időtöltési lehetőséget

kínálunk számukra.  Mivel ez a te-

lepülés egyik fogadókapuja, a par-

koló mellé egy turisztikai fogadó-

épületet építenénk, ahol az ideér-

kezők tájékozódhatnak a tihanyi

programokról, látnivalókról, érde-

kességekről. Már látjuk azt a pályá -

zati forrást, amit igénybe vehetünk

erre, hiszen komoly beruházásról

van szó – nyilatkozta lapunknak

Tósoki Imre polgármester.

Mivel a komppal érkezők nemcsak

Tihanyra, hanem adott esetben a

Káli-medencére, a Balaton-felvidékre

is kíváncsiak, a tervek szerint a tu-

risztikai fogadóépületben az egész

térséget kínáló, átfogó program aján-

latokat is találhatnak majd a turisták. 

Várhatóan az év második felében

kezdődhet el az öthektáros terület

tervezése.
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Az önkormányzat ötven évre
szóló bérleti szerződést kötött az
Erdőbirtokossági Társulattal, az
egyezség egy fontos lépés ahhoz,
hogy a társulat kezelésében álló,
mintegy öthektáros területen
központi parkoló létesülhessen.

Parkoló épülhet

Ahhoz, hogy a jelentős turisz-
tikai fejlesztés megvalósuljon, új
helyre kell költöztetni a műem-
léki épületben működő intézmé-
nyeket. A kiszemelt helyszín
a Belső-tó közelében lévő régi
pékség épületébe. A beruházás
közbeszerzési eljárása már folya-
matban van, három héten belül
várható az eredmény. Az a cél,
hogy augusztusra elkészüljön
a Civilek háza.

A rossz állapotú épületet ösz-
szesen 250 millió forintból újít-
ják fel, részben pályázati pénzből,
részben magánberuházásban.
Mint arról korábban már írtunk,
itt kap helyet majd a könyvtár,
a művelődési ház igazgatósága,
a TDM iroda, a Tihany tévé stú-
diója illetve az épület földszintjén
kialakítandó levendula lepárló és
bemutatóterem. Az épület új hő-
szigetelést kap, kicserélik a nyí-
lászárókat, kialakítják az új fűtés
rendszert, a belső helyiségeket
pedig az új funkciónak megfele-
lően átalakítják. 
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Kontrát Károly, országgyűlési
képviselő

– Mennyire elégedett a 2017-es

változásokkal, mit emelne ki ezek

közül és mit tart a legfontosabb ered-

ménynek?

– Magyarország tovább erősödött

az elmúlt évben és a gazdaság tel-

jesítőképessége révén még több for-

rás jut fejlesztésekre. A választóke-

rületem és így Tihany is sokat fej-

lődött 2017-ben. Jelentősen nőtt

a település bevétele, tovább emel-

kedett a vendégéjszakák száma és

egyre több látogató utazik ide. Ti-

hany költségvetése stabil, tavalyhoz

képest nőttek az adóbevételek, de

a vendégéjszakák után fizetett adó

mértéke is gyarapodott. Tihany fej-

lődik, a település gazdálkodása sta-

bil. Tihany évről évre szebb lesz.

– Mi lesz az idei év legnagyobb

fela data? 

– 2018 a családok éve lesz, a csa-

ládok megerősítéséről és támoga-

tásáról fog szólni. Veszprém

megyé ben különösen fontosnak

tartom, hogy még jobban odafi-

gyeljünk a kistelepülésekre és a csa-

ládokra Tihanytól Küngösig, mert

az itt élők számára is ugyanazokat

a feltételeket kell biztosítanunk,

mint a nagyobbaknak. Mindezek

mellett Tihanyban a tavalyi Leven-

dula Fesztivál és a Gardália nép-

szerűsége újra rávilágított egy régi

problémára: meg kell oldani Tihany

közlekedési nehézségeit és ki kell

dolgozni egy közlekedés-fejlesztési

stratégiát, hogy megoldást találjunk

a parkolási gondokra. Idén 180 mil-

lió forintot kap a település közle-

kedésfejlesztésre, várhatóan már -

cius ban pedig elkezdődhet az új

sportcsarnok megépítése is. 

– Mit vár  2018-tól? 
– Bízom benne, hogy a közös

munkát folytatni tudjuk. Fontos

célkitűzésünk, hogy a Balaton és

térsége Európa legbiztonságosabb

üdülőövezete legyen. Az idei évtől

több kisebb település számára fon-

tos beruházás kezdődhet el. Tihany

önkormányzata több pályázatot is

beadott tavaly és a megnyert pá-

lyázatok révén látványos, nagy be-

ruházások kezdődhetnek el idén:

megújul az egykori apátsági magtár

és a Visszhang-domb, amely turisz-

tikai fogadótér lesz, valamint dísz-

burkolatot kap az Apátság Turisz-

tikai Fogadóépülete előtti közterü-

let is. A tervek szerint az egykori

pékség épületében kialakítják majd

a civilek házát. Várakozással tekin-

tek az előttem és a választókerüle-

tem előtt álló feladatokra. Bízom

benne, hogy az új kihívásokhoz tá-

mogatást kapok a választópolgá-

roktól, hiszen csak ők dönthetik el,

hogy bizalmat szavaznak-e a foly-

tatáshoz: ahhoz, hogy a következő

négy évben is a választókerületem-

ben élők, így a tihanyiak még jobb

életkörülményeiért és biztonságáért

dolgozhassak. 

Tósoki Imre, polgármester

– Mire számíthatunk 2018-ban?

– Nagyon bizakodó vagyok; lesz-

nek pozitív fejlemények. Mint

ahogy azt az államtitkár úr el-

mondta, újabb fejlesztésekbe kezd-

hetünk. Ezek közül – példaként –

csak egyet emelnék most ki, a Ma-

jor utca szakaszos felújítását, hogy

ezzel illusztráljam az előkészítő

munkálatok összetettségét és idő-

igényességét. A Major utca és az

Aranyház utca iskola melletti sza-

kasza új útburkolatot kap, de úgy,

hogy a DRV – saját költségén – ki-

cseréli a gerincvezetéket is. Ebből

is látszik, hogy az ilyen felújítások –

már csak a sok érintettel való

egyeztetés, tervezés miatt is – hosz-

szú előkészítő munkát igényelnek.

A Major utcában 2019 tavaszán

kezdhetünk. Reménykedem a plusz

pályázati forrásokban, hogy a társ-

közművekkel – az EON-nal és a

Telekommal – is tárgyalhassunk,

így a légkábelek helyett földkábe-

leket telepíthetnénk. A Major utcát

szeretném egy „minta utcává” tenni.

Az előkészítést a Tihany Fejlesz-

téséért Nonprofit Kft. mellett mű-

szaki osztályunk végzi. A progra-

mok tervezési, egyeztetési és bo-

nyolítási feladatinak elvégzésére

növeljük az osztály létszámát, és

a Csokonai utcai önkormányzati

épületben helyezzük el őket.

Az épület felújítása már folyamat-

ban van. 

– Sikeres éveket hagytunk magunk

után; Tihany számos elismerést és dí-

jat nyert. Kimaradt volna valami?

– Vannak elképzeléseim. A Ma-

gyar Turisztikai Ügynökség hívta

fel a figyelmem a virágosítási vi-

lágversenyre, amelyet Kanadában

szerveznek. Magyar település még

sosem indult ezen! Az európai pá-

lyázat során már megismertük

a nemzetközi zsűri szempontjait,

így azt gondolom, fel tudunk ké-

szülni a világversenyre is. A másik

a Magyar Táj díj. Ehhez a pályá-

zathoz társak is kellenek, de ezek –

például a Balaton-felvidéki Nem-

zeti Park – adottak. Majd a képvi-

selő-testület eldönti, hogy részt

akar-e venni valamelyiken.  

– Tihanyban valami mindig vál-

tozik, fejlődik. Mi a folyamat szemé-

lyes, belső hajtóereje?

– Kell a kihívás. Nem? Ez viszi

előre a települést és az embereket is. 

Korzenszky Richárd perjel

– Mennyire elégedett a 2017-es

változásokkal? Mit emelne ki ezek

közül, mit tart a legfontosabb ered-

ménynek? 

– Lényeges változást nem tapasz-

talok a község életében. Szép ter-

veket látok, időről időre nagyon is

pezsgő életet, amit nem egyszerű

az illetékeseknek kezelni. Olykor

kihaltnak tűnik a település, máskor

szinte mozdulni sem lehet. Híre

van Tihanynak, jó híre – és ez min-

denképpen jó a községnek. Kevés

település büszkélkedhet nemzet-

közi elismeréssel – Tihany – remél-

hetjük – nem csupán virágos, de vi-

rágzó hely lehet.

– Mi lesz idei év legnagyobb

felada ta?

– Az előttünk álló év nagy kihí-

vása, hogy ha a pályázataink – az

önkormányzat, az apátság által be-

nyújtott pályázatok – elbírálása

kedvező lesz, hogyan fogunk meg-

birkózni a bonyolítás, kivitelezés

embert próbáló feladataival. Össze-

fogásra lesz szükség, egymásra fi-

gyelésre, amit örömmel tapasztal-

tam már az elmúlt esztendőben is. 

– Személy szerint mit vár 2018-

tól?

– Azt remélem, hogy mindenki

egy irányba húzza a szekeret. Ti-

hany csak egyetlenegy van, és ez az

egy Tihany mindannyiunké. Na-

gyon személyes, amit várok: a csú-

nyán eltörött, de nagyszerűen meg-

operált bokám teljes gyógyulását,

hogy ismét olyan munkaképes le-

gyek, mint amilyen voltam a bal-

esetem előtt. S nem utolsó sorban:

tihanyi bencés közösségünk további

erősödését.  

Radó László iskolaigazgató

– Mennyire elégedett a 2017-es fej-

lesztésekkel, változásokkal?

– Több olyan fejlesztés, újítás és

változás történt az elmúlt évben,

ami örömmel tölthet el mindenkit,

akinek fontos a tihanyi iskola ügye:

Barkó Ágoston atya és Csizmazia

Kenéz tanár úr segítségével az iskola

mellett működő alapítvány meg-

szervezte az első Tihanyi Bencés

Bált az iskola aulájában. Az igényes

rendezvény tartalmas szórakozást

Mozgalmas évre számíthatunk:
márciusban elnökválasztás lesz
Oroszországban, áprilisban pe-
dig esedékes a hazai parlamenti
választás. Vannak azonban olya-
nok is, akiket majd a májusi her-
cegi esküvő nyűgöz inkább le,
amikor is Harry herceg nőül ve-
szi párját. Június közepén a foci
világbajnokság hozza majd
lázba a magyar férfiakat. Októ-
berben űrturisták kerülik meg
a Holdat, így talán választ ka-
punk az ősi, nagy kérdésre is: mi
van a Hold sötét oldalán? Most
azonban a kozmikus távolsá-
gokból visszatérünk szűkebb
pátriánkba! Nézzük, milyen
évünk lesz Tihanyban! 

Mit hoz az új esztendő?
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biztosított a szép számú résztvevő-

nek. Az alapítvány támogatásának

(és az alapítvány támogatóinak) kö-

szönhetően két új interaktív táblá-

val gazdagodott az iskola informa-

tikai eszközparkja. Már csak egy

olyan osztálytermünk van, ahol

nincs ilyen eszköz. Tervben volt,

hogy a nyáron az iskola épületét

működtető önkormányzat felújítja

a konyhát, és új sportcsarnokot épít

az iskolaudvarra. A konyha felújí-

tása megtörtént, sőt még az étke-

zőbe is új bútorok kerültek – mind-

kettőnek ideje volt már. A sport-

csarnok építése nem tudott időben

elkezdődni, ezért azt kértük az ön-

kormányzattól, hogy ezt halasszuk

az idei évre. Az iskola egyre nép-

szerűbb a környékbeli települése-

ken. Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly

és Dörgicse környékéről olyan sok

diák jár a Tihanyi Bencés Iskolába,

hogy az iskolabuszra már nem fért

fel mindenki. Az önkormányzatnak

és a falugondnokságnak köszönhe-

tően sikerült egy mentesítő járatot

is indítani reggelente, így továbbra

is tudjuk biztosítani ezt a népszerű

szolgáltatást. Mivel az iskola diák-

jainak alig több mint egyharmada

tihanyi, az iskola biztos jövője

szempontjából fontos, hogy nép-

szerűségünket megőrizzük a kör-

nyéken, és ehhez hozzájárul az is-

kolabusz is.

– Mi lesz az idei év legnagyobb fel-

adata?

– Több nagy feladat is előttünk

áll a következő évben, nem szívesen

állítanék fel sorrendet, mert nehe-

zen összehasonlítható dolgokról

van szó. Az 1997/98-as tanévben

kezdte meg működését a tihanyi

zeneiskola. A 20 éves tihanyi zene -

oktatást egy nagyszabású koncerttel

ünnepeljük meg az apátsági temp-

lomban, április 8-án. Ezen fellép-

nek az iskola volt és jelenlegi ze-

neiskolás növendékei, és az iskola

zenetanárai. Felkérést kaptunk,

hogy iskolánk rendezze meg az

Éneklő Ifjúság hangversenysorozat

területi fordulóját. Erre is a tavasz

folyamán kerül majd sor. Ha ta-

vasztól elkezdődik az új sportcsar-

nok építése, az alaposan felforgatja

majd az életünket. Nagy feladat lesz

a testnevelés órák és az udvaros szü-

netek megszervezése. Reméljük,

hogy sor kerül az aulába tervezett

felülvilágító ablakok beépítésére is.

Folytatni szeretnénk az IKT esz-

közök fejlesztését is. Új informatika

szaktanterem kialakítását tervez-

zük, és az utolsó osztályteremben

is felszereljük az interaktív táblát.

– Személy szerint mit vár 2018-

tól?

– Azt várom, hogy ugyanolyan

színvonalon dolgozzunk, mint az

elmúlt években. Ennek a munká-

nak az eredménye, hogy családias

hangulatú, mégis eredményes isko-

lánk egyre népszerűbb a környéken.

Azonban nem elég csak várni a to-

vábbi eredményre, tenni is kell érte.

Várom, hogy a településünk to-

vábbra is fejlődjön. Végül pedig

nyugalmat remélek a közéletben,

mindannyiunknak szüksége lenne

rá.

Bujtor Judit, a Tihanyi
Szabadtéri Játékok vezetője

– Milyen év volt 2017? Hogyan

értékeli a Bujtor István Szabadtéri

Színház szezonját? 

– Tavaly már a 14. évadot tartot-

tuk meg. Az előadások számát

26-ra növeltük, ezzel is segítve cé-

lunk elérését: az előző évek néző-

számainak felülmúlását. A Bujtor

István emlékesttel indítottunk. Saj-

nos, e kitűnő műsor sikere elmaradt

a reményeinktől, hiszen már hét óra

körül elkezdett szemerkélni, az

utolsó félórában pedig már szakadt

az eső. Ennek ellenére még az ide-

genek is megosztották egymással

esernyőik védelmét, és kitartottak

az előadás végéig. Ez nagyon meg-

ható volt, és egy kicsit kárpótolt

minket a balszerencséért.  Két má-

sik előadásunk, a Budapest Bár és

a Csík koncertet is fél órával ko-

rábban be kellett fejeznünk. Ebből

is látszik, hogy milyen nagy szükség

lenne, a már évek óta várt beruhá-

zásra, a nézőtér lefedésére. Tavaly

először vendégszerepelt színpadun-

kon a Madách Színház társulata.

Teltházas előadás volt. Ez is mu-

tatja, hogy csak minőségi – és talán

mondanom sem kell – ennek meg-

felelően drága előadásokkal lehet

megtölteni a nézőteret. Összesen

13 ezer néző tekintette meg a Já-

tékokat – ami nézőcsúcs.

– Mi várható az idén? Milyen vál-

tozásokra készüljünk?

– Még nincsenek részletes infor-

mációink, hiszen a téli szezon da-

rabjaiból is válogatunk. Ami biz-

tosnak látszik, az a Budapest Bár

fellépése, és az, hogy a színházi elő-

adásoknál követjük a jól bevált

irányt. Igyekszünk a legjobb, a leg-

keresettebb darabokat Tihanyba

hozni.  Mint már eddig is, a Játék-

szín, a Belvárosi Színház, a Ka-

rinthy, a Thália előadásait terveztük

be; a Madách Színházból pedig

legalább két darabot szeretnénk el-

hozni. Felvettük a kapcsolatot

a József Attila Színházzal, rájuk is

számíthatunk. 

– A bevált színházak bevált pro-

dukciói és a Tihanyban még nem

ismert előadásai mellett még mit ter-

veznek?

– Az meglepetés. Nyitó prog-

ramként valami igazi kuriózumot

tervezünk. Úgy tűnik, meg is való-

sulhat, de ez még titok. 

Rutai Andrea a Tihanyi Hajós
Egylet, a Tihanyi Vitorlás Iskola
Kft. ügyvezetője

– Mi volt 2017 legkiemelkedőbb

versenye, eseménye?

– 2017-ben három igen nagy ver-

senyt rendeztünk a THE-ben, ezek

voltak a legfontosabbak, amelyek a

legnagyobb feladat elé állítottak

minket. Örömmel mondhatom,

hogy nagy sikerrel végződtek. Az

első nagy verseny júniusban a Finn

Masters Európa Kupa volt, csak-

nem 100 indulóval, 13 országból.

A második az Optimist Magyar

Bajnokság 150 induló gyerekkel, és

rögtön ezt követte a 420, Laser Or-

szágos Bajnokság, ugyancsak közel

150 indulóval.   Soha ennyi hajóval

nem versenyeztek a kikötőnkben

egy időben, így nagy feladat volt

a versenyzők elhelyezése, a parkolás,

étkezés, hajótárolás megoldása.

Sikerült, és a vitorlázás mellett sok

vidám, érdekes programmal, ese-

ménnyel szórakoztattuk a résztve-

vőket.

– Mit tart az idei év legnagyobb

feladatának? 

– 2018 legnagyobb terve a kikötő

épületének újjáépítése. Ezt szeret-

nénk időben, május végére befejez -

ni, és persze, utána a kikötővendé-

gek és a sportolók igényeinek meg-

felelően, hangulatosan berendezni,

elindítani.

– Személyes vágya és kívánsága is

van még emellett?

– Igen, természetesen először

a családommal kapcsolatos: férjem-

mel, gyerekeimmel, szüleimmel él-

jünk együtt olyan békében, egész-

ségben és vidámságban, mint tavaly.

A kikötőben, a vitorlás klubban pe-

dig folytatódjon az a közös munka,

és a velem dolgozókkal az a jó kap-

csolat, ami eddig is megvolt.  Sok-

sok vidám vitorlázó gyerekarcot és

felnőttet szeretnék idén is látni

a kikötőben.

KONCZ MÁRIA
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– Gyermekkorom Tihanya sok-

kal kisebb volt. Nagy szegénység

volt akkoriban, az itt lakók föld-

művelésből, halászatból, állattartás-

ból éltek – így Illyés Mária. A mi

szerény kis nyaralónk Tihany ha-

lásztelepi részén épült, amit ma Ko-

paszhegynek hívnak. Az ötvenes

években 7–8 kis üdülő állt arrafelé.

Ma már szinte elképzelhetetlen, de

sem víz, sem villanyáram nem volt

akkoriban a házban. Nálunk még

kút sem volt, a szomszédba jártunk

át ivóvízért. Mosakodáshoz a Ba-

latonról hoztuk fel a vizet, de az

esővizet is összegyűjtöttük a tetőről

két ciszternába, azzal mostunk.

A Balaton partján végig nádas hú-

zódott, olyan tiszta volt a víz, hogy

a térdünkig is leláttunk, amikor be-

lementünk. Ezt furcsállottuk is,

mert a faluból a tehéncsordát a Ha-

lásztelepre hajtották le itatni. Gye-

rekkorom nyarai csodálatosan tel-

tek, a faluban kevés turista járt,

csöndes és nyugalmas hely volt. Vi-

szont a nyaralónk szomszédságában

álló házak tele voltak gyerekekkel,

így nagy társaságban lehettem.

A hegy fala, ahol a nyaraló áll löszös

talajú, onnan vájtuk ki a kezünkkel

az agyagot, összetörtük, és formáz-

tunk meg különféle tárgyakká.

A falusiaknak arrafelé volt a kuko-

ricása, szőlője, legelője, teljesen sza-

badon lehetett rohangálni. Olyan

kevés autó járt, hogy az országút

aszfaltján napoztunk, amikor a Ba-

latonba sokáig fürödtünk, átfázva

kirohantunk és ott száradtunk meg

a forró úton. De kapcsolatban áll-

tunk a falusiakkal is. Erre az is mó-

dot adott, hogy helyileg a köze-

lünkben volt a halásztelep, az ottani

mólóról indult reggelenként ha-

lászni két hatalmas bárka. A halá-

szok mindig kaptak zsákmányból

fejadagot, amit hazavihettek. Mivel

nem mindig volt rá szükségük, rá-

adásul a hazafelé tartó útjuk a há-

zunk előtt vezetett el, így gyakran

kaptunk tőlük belőle. Nagyon sok-

szor ehettünk így halat a halászok

jóindulatából. 

– Úgy hallottam, akkoriban nem

volt Tihanyban bolt, hol tudták be-

szerezni az élelmiszert?

Illyés Mária: Úgy emlékszem,

csak egy kis vegyes bolt volt, ahol

alapvető dolgokat árultak, például

lisztet, petróleumot. Mi egész

nyárra költöztünk le, ezért az itt

tartózkodásunkhoz szükséges élel-

miszereket otthonról hoztuk. Ami-

kor vége volt az iskolának, az egész

család, szülők, nagyszülők, gyerekek

leköltöztünk ide. Az utazásnál vagy

száz, de lehet, hogy csak kilencven-

kilenc csomagunk volt. A poggyá-

szok között volt egy kosárban ötven

fehér és ötven fekete naposcsibe.

A kertünk végébe ácsoltak egy kis

ólt, ahol mi neveltük fel őket, és

kerültek idővel a mi, vagy a rókák

asztalára. A kert be veteményt is ül-

tettünk, és abból táplálkoztunk,

amit megtermeltünk. 

– Hogyan jutottak le Budapestről

Tihanyba a gyerekkorában?

Illyés Mária: Nem volt könnyű

azzal a rengeteg csomaggal, kiscsi-

bével ideutazni. A Déli pályaud-

varról vonattal Aszófőig utaztunk,

mert akkoriban még nem volt au-

tóbusz közlekedés Balatonfüredről.

Aszófőn egy lovas kocsit béreltünk,

ami elhozott minket Tihanyba. Ké-

sőbb volt az a boldog időszak, ami-

kor Füredig vonatoztunk, onnan ta-

xival jöttünk át ide. 1956 után lett

buszjárat Balatonfüred és Tihany

között. 

– Az akkori, vagy a mai gyerekek-

nek jobb az élete?

Illyés Mária: Nem tudom, hogy

milyen a mai gyerekeké, vagyis az

unokáimon azt látom, nagyon el

vannak kényeztetve, rengeteg játé-

kuk van. Nekünk nem volt játé-

kunk, mi magunk csináltunk egyet-

kettőt, és ezt nagyon élveztük. Én,

mint gyerek annak ellenére, hogy

az élet nehezebb volt, – nem ettünk

olyan jól, nem volt ennyi szórako-

zás, nem volt televízió, komputer,

okostelefon, mint manapság – nem

voltam ezek hiányától boldogtalan. 

Kodolányi Gyula: Sokkal több

időnk volt akkoriban, nem volt eny-

nyi különóra, nekünk a fél nap

a rendelkezésünkre állt szabadon,

ezt az időt a barátainkkal tölthet-

tük. A házasságom révén kerültem

ide, kedvenc tihanyi időtöltésünk a

félsziget bebarangolása volt. Tihany

a világ egyik legszebb helye és a

sok itt töltött idő alapján félig ti-

hanyinak is érezzük magunkat. 

Illyés Mária: Én úgy mondha-

tom, nekem Tihany az otthonom. 

– Édesapja mióta és hogyan élt itt,

mennyi időt töltött Tihanyban?

Illyés Mária: A házunk 1930-as

években épült. A családunk úgy ter-

vezte, hogy Budapest bombázása

idején Tihanyba költözünk, de no-

vemberben kiürítették az egész part-

szakaszt, mert ott alakult ki a front.

A Balaton egyik oldalán a németek,

a másikon az oroszok álltak. Az

egész partot szögesdróttal vették

körbe, hogy csónakkal senki ne tud-

jon kikötni. A mi házunkat, amely

védett helyen volt, magas fák taka-

rásában, feltörték és két ágyút tettek

a szobák ablakába onnan lőtték az

ellenséget. Szerencsénk volt, hogy

nem rombolták le a házunkat, de az

egész berendezése teljesen tönkre

ment, ezért hosszú ideig nem is jöt-

tünk ide, mert rendbe kellett tenni

a házat. 1949-től apám el akart tá-

volodni a köz- és irodalmi élettől.

Keresett magának egy helyet, ahová

el tudna vonulni nyugodtan dol-

gozni. Ebben a kis tihanyi nyári ház-

ban találta ezt meg. Harminc évig,

1979-ig rengeteg időt töltött itt té-

len is. Nagyon sok verse született

Tihanyban. Ezekben a művekben

mindig jelen van a balatoni környe-

zet, az itteni táj. Például a Levél a

vízgyűjtőről és a fenyőről című köl-

teménye az esővizet felfogó ciszter-

nákról szól, amelyek egyikéből min-

dig eltűnt a víz.  Töprengett rajta,

vajon hová szivároghat? Kalapáccsal

kopogtatva kereste, hol kong más-

ként a fala, míg meg nem találta.

Kibontásakor egy gyökeret talált,

Húsz évvel ezelőtt vette fel Illyés
Gyula nevét a tihanyi általános
iskola. A jubileumi egész napos
ünnepség záróeseményeként
Illyés Máriával és férjével, Kodo-
lányi Gyulával találkozhattak,
beszélgethettek az iskola diákjai
a múlt év végén. A gyerekek kí-
váncsian, ámulattal hallgatták
a régi tihanyi nyarakról szóló tör-
téneteket. Kérdeztek, érdeklőd-
tek, Illyés Máriáék pedig mesél-
ték az élményeiket. 

Nekem Tihany az otthonom –
Illyés Mária látogatása a Bencés Iskolában
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amely további gondolatokat szült

benne. Vajon minek a gyökere lehet

ez? A vadszőlőé? Nem, hanem a ház

melletti nagy fenyőfáé, ami három-

szor olyan terebélyes volt, mint a kö-

rülötte lévő többi fenyőfa. De azáltal,

hogy visszavonultan élt Tihanyban,

nem szűntek meg a kapcsolatai.

Nemcsak Budapestről jöttek le a ba-

rátai, hanem külföldről is megláto-

gatták őt. Tehát azokkal az ember-

ekkel, akikkel találkozni akart, meg

tudta teremteni a kapcsolatot.

– Miért szeretett Tihanyban lenni

édesapja?

Illyés Mária: A falu csöndes és

szépséges volt, és főleg azért, mert

annyira kívül esett a világtól. Nem

volt telefon, tömegközlekedés, nem

tudták utolérni őt. Apám szerette

a nyugalmat, ahhoz, hogy dolgozni

tudjon, teljes nyugalomra volt szük-

sége. Ezt itt mindig megtalálta. Saj-

nos ez a Tihany már eltűnt. 

Kodolányi Gyula: Tudni kell, hogy

egy művésznek nagy szüksége van

arra, hogy a világból különféle be-

nyomást szerezzen, legyenek bará-

tai, de ahhoz, hogy alkotni tudjon,

ahhoz sok csend kell. Az alkotás

nagyon elmélyedt munka, amihez

magány kell, és a természet. Itt

mindez adott volt, a tó, a dombok,

a tél, a nyár.  

– Milyen szülő volt Illyés Gyula?

Illyés Mária: Apám inkább en-

gedékeny volt, édesanyám szigorú.

A szüleim törődtek velem, nagyon

szerettek, de nem sokat tudtak fog-

lalkozni velem. Nem ült le velem

sakkozni, kártyázni, nem is mesélt

nekem. Érezte, hogy nem tud ve-

lem úgy foglalkozni, mint egy át-

lagos édesapa, de a vasárnap dél-

előttöt mindig velem töltötte. Vi-

szont nagyon sokan jártak hozzánk

vendégségbe, és ezeken a beszélge-

téseken én is ott lehettem a társa-

ságban, gyakran az asztal alatt

játszva hallgattam őket. 

– Járt-e édesapja szülőfalujában?

Illyés Mária: Igen, eljutottam oda,

még láthattam a szülői házát is,

amit az ötvenes években bontottak

le.  Előttem van a kép a pusztáról

is. Éppen olyan, mint apám leírta:

mint egy tenyér, egy mély völgy,

amelyet körbevettek a házak. 

– Hogyan szembesült azzal, hogy

édesapja híres költő, író?

Illyés Mária: Nagyon sokáig nem

volt erről tudomásom, mert a szü-

leim úgy gondolták, hogy meg kell

hagyni minden egyénnek azt a sza-

badságot, amivel egyenrangú a töb-

biekkel. Nem szabad egy gyereket

megterhelni azzal, ami más gyerek-

nek nem adatik meg. Amikor isko-

lás voltam, ő már nagyon ismert

volt, de én úgy tudtam, hogy hiva-

talnok. Az is volt, hosszú éveken át

a Magyar Nemzeti Bankban dol-

gozott. Amikor iskolás lettem, az

olvasókönyvemben láttam egy ver-

set, Illyés Gyula: Megy az eke cím-

mel. Feltűnt a névazonosság, de

nem gyanítottam, hogy vele lenne

azonos. Az osztálytársaim mondták,

hogy ezt a verset a te édesapád írta!

Amikor hazamentem és megkér-

deztem őt erről, igennel válaszolt.

Akkor szembesültem először azzal,

hogy ő költő, de úgy tekintettem

erre, mint egy bármilyen más fog-

lalkozásra, olyan, mint egy orvos,

vagy mérnök. Tulajdonképpen

olyan is, csak egy költő nagyobb

érzékenységet kap, amivel sokkal

nehezebb megbirkóznia. Amikor

eljutottam a kamaszkorba, gyakran

kértem apámtól segítséget, hogy mit

olvassak. Mindig javasolt valamit,

de sosem a saját műveit ajánlotta.

Kérdeztem tőle, olvashatnék-e va-

lamit, amit Te írtál? Azt válaszolta,

- hagyjad, majd később olvass. Úgy

gondolom, igaza volt! Azzal a vi-

lággal, ahonnan ő származott, sok-

kal később, érett fejjel szembesül-

tem. Számomra ez könnyebbé tette,

hogy fel tudjam dolgozni, mindazt,

amit ő megélt, az egész életútját.  

– Írt Önnek verset az édesapja?

Illyés Mária: Több gyerekverset

írt, nem kimondottam nekem, de

van néhány olyan verse, ami rólam

szól. Az Újszülött című versét a

születésemkor írta. Egy másik ép-

pen itt Tihanyban született; leült

mellém a lépcsőn, a vállamra tette

a kezét, és elcsodálkozott azon,

hogy egy kisgyerek válla elbírja az

ő felnőtt, nehéz kezét. 

– Tudja-e hány verset írt az édes-

apja?

Illyés Mária: Nem, nem tudom a

pontos számát. Sok százat, az biz-

tos. Azért sem lehet pontosan meg-

számolni, mert bár vannak olyan

költők, akik a versek vázlatait, - mi-

után késznek nyilvánították a ver-

seket – összetépik, de az én apám

más volt, ő minden vázlatot, jegy-

zetet megtartott. Tehát sokszor

egy-egy versből, három-négy vál-

tozat is született. Végül mindig

egyet publikált, de a többi is meg-

van. A hagyatékát én gondozom,

még vannak kiadatlan művei.

LEJEGYEZTE: SOMOGYI JUDIT 



A Németh László Művelődési

Ház és a Tihanyi Legenda Köz-

hasznú Nonprofit Kft. együttmű-

ködésével 2017-ben sok és sikeres

rendezvény valósult meg. A ren-

dezvények, hasonlóan az előző évi-

ekhez, két fő csoportba oszthatóak,

egy részük elsősorban a helyieknek

szól, míg másik részük az ideérkező

turisták igényeit szolgálja. 

A rendezvények sora a Húsvéti

nyuszi-bulival kezdődött, melyhez

ezúttal is csatlakozott a Tihanyi Táj-

házak, így már két napon keresztül

tudtak színvonalas programokat

biztosítani az idelátogatók számára.

A rendezvény látogatottsága kima-

gaslóan jó volt, elsősorban a csalá-

dok érdeklődtek a programok iránt

– hangzott el a beszámolóban,

amelyből kiderült: a Kecskeköröm

Ünnep a zord időjárás miatt kevésbé

volt sikeres, ugyanakkor nagyon so-

kan voltak kíváncsiak a májusfa ál-

lításra, a bálagurító versenyre és a

pörkölt főző versenyre. Mint Rózsa

Éva elmondta, ez a rendezvény tu-

lajdonképpen betölti a falunap sze-

repét Tihanyban, nagyon szeretik a

helybeli baráti társaságok, családok,

ezért idén mindenféleképpen meg-

rendezik az elmaradt népzenei

találkozót is.

A Tihanyi Pünkösdi Pálinka

Fesztivált immár hetedszer rendez-

ték meg. Bár a kétnapos fesztivál

sokakat csábított a településre, az

tapasztalható, hogy kezd elfáradni

a rendezvény. Rengeteg ötlet van a

fesztivál megújítására, a tervek sze-

rint ebben az évben már a megújult

formában egy még jobb pünkösdi

rendezvény várja majd az érdeklő-

dőket – fogalmazott Rózsa Éva. 

– Úgy gondolom, nem kell bizo-

nyítani, a Levendula Fesztivál Ti-

hany legjelentősebb eseményévé vált.

Egy hetes programsorozattal készül-

tünk, amelyhez nem csak a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park csatlakozott,

hanem számos helyi vállalkozó és

étterem. A rendezvény ugyanakkor

elérte azt a kritikus pontot, amikor

már több vendéget egyszerűen nem

képes befogadni. Nagy öröm, hogy

ilyen sokan jönnek Tihanyba a fesz-

tivál ideje alatt, de sajnos a parkolási

és közlekedési nehézségekkel szem-

besülve nem tudni, hogy lesz-e ked-

vük a látogatóknak újra eljönni

a fesztiválra. A megoldás körvona-

lazódik, de ehhez még sok egyeztetés

szükséges, elsősorban a társszervező

Nemzeti Parkkal – mondta az igaz-

gató a Levendula Fesztivál program-

sorozatról. 

A nyári programokról szólva

Rózsa Éva elmondta, hogy az el-

múlt évek alatt bebizonyosodott,

hogy a Mádl Ferenc tér igazán ide-

ális rendezvényhelyszín. Központi

elhelyezkedése, az ott található

szolgáltatások színvonala biztosíték

a sikeres esti programok szervezé-

sére – főleg a hétvégeken. A tavalyi

stratégia az volt, hogy a hétvégék

pénteki napján elsősorban háttér-

zenét szolgáltassanak, a szombati

napokra tervezték a táncos progra-

mokat – mindez alkalmanként lá-

togatók százait vonzotta a térre.

Július elejétől augusztus végéig

minden hétvégén tartottak zenés

esteket, a jövőben arra is odafigyel-

nek majd, hogy tovább színesítsék

a zenei műfajok skáláját. 

A hagyományos Szüreti Napok

rendezvénysorozatát – az elmúlt

évek tapasztalatai alapján – tavaly

is három naposra bővítették. A ki-

váló időjárásnak köszönhetően ren-

getegen voltak kíváncsiak a rendez-

vényre, amelynek a fénypontja

ezúttal is a szüreti felvonulás volt –

vélekedett Rózsa Éva, aki szerint

összességében jó évet zártak.

t-v
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Soha ennyi vendég nem látoga-
tott el Tihanyba, mint a tavalyi
nagyrendezvényeken. Bizonyos
programsorozatok esetében
ugyan változásokra van szük-
ség, de összességében sikeres
évet tudhatnak magunk mögött
– mondta Rózsa Éva, a Németh
László Művelődési Ház igazga-
tója a legutóbbi testületi ülésen. 

Rekordszámú látogató a nagyrendezvényeken

A vendégek igényeit szem előtt

tartva nyomon követjük a trendeket,

folyamatosan bővítjük a kínálatot

úgy a szállásadói, mint az elfogadói

oldalon. Tapasztalataink alapján

egyre tudatosabban választanak

olyan szálláshelyet a vendégek,

amely csatlakozott a Balaton Best

Card (BBC) turisztikai kedvez-

ménykártya hálózatához. Ezeken

a szálláshelyeken ingyen jár a ven-

dégnek a kártya, amelynek haszná-

latával akár több 10 ezer forintot is

megspórolhatnak az aktív családok,

baráti társaságok. Hiszen a strandok,

a kalandparkok, a különféle közleke-

dési eszközök üzemeltetői, beleértve

a hajózási társaságokat is, jelentős

engedményt adnak az árból és akkor

még a vendéglőkről, cukrászdákról,

népszerű galériákról és a bónuszként

járó e-bike-ról nem is beszéltünk.

Egyértelműen ösztönzi a szálláshe-

lyek igénybevételét, foglalását a Ba-

latonalmáditól – Tihanyig tartó

térségben a Balaton Best kártya,

amelynek használata a turizmus

fejlődéséhez is hozzájárul. A térség

népszerűsége töretlen, a kártya fel-

használók száma évről évre növek-

szik, amit a térségben eltöltött, a

rendszerben regisztrált vendégéj-

szaka számok dinamikus növeke-

dése támaszt alá. Míg 2016-ban

több mint  18 ezer vendégéjszakát

regisztráltak a szálláshelyek a kár-

tyarendszerben, addig tavaly már

20 ezernél is több vendégéjszakát.

A szálláshelyek előszeretettel vál-

nak partnerévé a térségi szervezet-

nek, hogy biztosíthassák a kártyát

vendégeiknek. A panziók, szállo-

dák és más szállásadók a Balaton

Best használatával egyértelműen

előnyre tehetnek szert a piaci ver-

senyben a vendégeknek nyújtott

kedvezmények mellett azzal is,

hogy a Turisztikai Desztináció

Me nedzsment (TDM) Szövetség

minden lehetséges platformon se-

gíti az értékesítést.

2017-ben 86 elfogadóhely kínált

kedvezményt a térségben, ráadásul

az engedmények zöme nem szezo-

nális, az év során különböző tartal-

mak kerülnek előtérbe.

A kártyát üzemeltető Balaton Best

Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.

tapasztalatai szerint egyértelműen a

strandokon igénybe vehető kedvez-

mények voltak a legnépszerűbbek,

de kedveltek az ingyenes és kedvez-

ményes tömegközlekedést valamint

a kedvezményes hajózást biztosító

szolgáltatások is. A vendégek elő-

szeretettel keresik fel az élménypar-

kokat, a Balaton Felvidéki Nemzeti

Park látogatóhelyeit, a galériákat. 

A Balaton Best Card aduász a szál-

lásadó kezében, de a vendég is biz-

tos lehet abban, hogy a kártya

révén nemcsak a legfontosabb ese-

ményeket követheti nyomon, de

tudatosan irányíthatja a pihenését,

kikapcsolódását is. (x)

Évről évre nő a térségi turiszti-
kai kedvezménykártya népsze-
rűsége. Egyre többen fedezik fel
a Balaton Best turisztikai ked-
vezménykártya előnyeit a stran-
dokon, közlekedésben, élmény-
parkokban, gasztronómiában és
a galériákban. Több mint nyolc-
van elfogadóhely nyújt kedvez-
ményt az északi-parton, Ti-
hanytól Almádiig, de folyama-
tosan bővül a kínálat.

Balaton Best: A legjobbat kedvezménnyel!
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Már javában tart az alapozás a

tavaszi szezonra a Tihany labda-

rúgó csapatánál, heti négy edzéssel

és két edzőmérkőzéssel készülnek

Stáhl Krisztiánék a február 24-i

rajtra. A Zirc elleni bajnoki nyitá-

nyig azonban kemény munka vár

még a játékosokra, akik az előkelő

harmadik helyről várhatják a foly-

tatást.

– Az edzéslátogatottságot ille-

tően van némi hiányérzetem. Át-

lagosan tizenkét-tizenöt játékos jön

össze, ami ebben az osztályban nem

számít rossznak, de lehetne jobb is,

ha nem hátráltatnának minket be-

tegségek, sérülések, síutak és egyéb

elfoglaltságok – árulta el lapunknak

Lukács István, az együttes vezető-

edzője. – Az edzések minőségére

azonban nem lehet panasz, min-

denki keményen, becsülettel dol-

gozik, viszont a hosszú pihenőidő-

szak meglátszik a játékosokon, fo-

kozatosan újra kell építenünk az ál-

lóképességüket.

A kondíció újbóli megszerzésé-

hez nemcsak a nagypályás, hanem

a kispályás foci is hozzájárul, a fü-

redi teremlabdarúgó-bajnokságban

is megméretteti magát a csapat, il-

letve jó páran a klub futsal szak-

osztályának tréningjein is részt

vesznek. 

A szakembertől megtudtuk, hogy

két régi-új arc is erősíti majd a gárdát

az elkövetkező félévben, Nemes

Ádám és Burgyán Kristóf is visszatér

egykori sikereik helyszínére. 

– Szerencsére senkinek nem kell

bemutatni az új igazolásokat, nem

lesz gond a beépítésükkel. Tisztá-

ban vagyunk a képességeikkel, gó-

lokat, gólpasszokat várunk tőlük.

Emellett bízom benne, hogy mi-

nőségi javulást eredményeznek

majd a csapat játékában, de legfő-

képp a támadóharmadban lesz

szükség a kreativitásukra – szögezte

le elvárásait az érkezőkkel szemben

a tréner.

Az említetteken kívül nagy moz-

golódás nem várható a csapatnál,

nagy erény lehet, hogy a minőségi

labdarúgók érkezése mellett sike-

rült egyben tartani a gárdát. Ennek

megfelelően az egyesületnél egye-

tértés van abban, hogy nem is lehet

más a cél, mint a dobogós helyezés

megtartása, netán a még fényesebb

érem megszerzése a megyei első

osztályban.

KOVÁCSFI BARNA

Gőzerővel készül a tavaszi nyitányra a Tihanyi FC
Az állandóság jellemzi a téli fel-
készülési időszakot a Tihanyi
FC-nél, minden a megszokott
ütemben halad, hála a műfüves
pályának hóban-fagyban sincs
megállás a csapat háza táján.

Cseh Tibor, 1996 óta dolgozik a

tihanyi általános iskolában, a

Veszprém Megyei Diáksport terü-

letén nyújtott kiemelkedő testne-

velői, edzői tevékenysége elismeré-

seként vehetett át díjat a Megyei

Diáksport Egyesülettől tavaly dec-

emberben. A díjat évente egyszer

ítélik oda, a megyében 13-an ré-

szesültek ilyen elismerésben. 

– Ezt megelőzően 2001-ben és

2011-ben is kaptam ilyen kitünte-

tést, valamint ezen kívül még há-

rom alkalommal jutalmaztak kiváló

sportmunkáért – meséli. A díjáta-

dón ünnepélyes keretek között ad-

ták át a kitüntetéseket az országos

sporteredményeket elért tanulók-

nak és edzőiknek. Az iskolánk di-

ákja, Márk labdarúgással foglalko-

zik, mivel azonban nagyon jó futó,

ezért atlétikai versenyeken is szo-

kott indulni. A diákolimpiai futó-

versenyre már két éve tudatosan ké-

szítem fel. Az első évben eljutott

az országos atlétikai versenyre, ta-

valy a miskolci Kisiskolák Országos

Diákolimpiáján 600 méteres síkfu-

tásban első lett. Két nappal később

az Országos Diákolimpián máso-

dik helyen ért célba. Ezek után le-

igazolta a VEDAC, ők benevezték

a budapesti Magyarország Serdülő

és Újonc Atlétikai Bajnokságára,

ahol a 600 méteres távon szintén

országos bajnok lett. Az eredmé-

nyeknek köszönhetően Márk lett

Veszprém megye legjobb sportolója

a gyermek fiú kategóriában, ami

igen szép siker, hiszen az összes

sportág eredménye alapján válasz-

tották ki a győztest. 

– Márk, mióta sportolsz, melyik

sportágat és milyen rendszerességgel

gyakorlod?

– Másodikos korom óta a Tiha-

nyi FC-ben focizom, jelenleg az

U16 korosztályban, hetente három

edzésünk van. Tavaly csatlakoztam

a Veszprémi Egyetemi és Diák At-

létikai Clubhoz, ahol egy ideig fu-

tottam. Mivel ebben a tanévben pá-

lyaválasztás előtt állok, nagyon fon-

tos, hogy jó legyen a tanulmányi

eredményem, ezért sokat kell ta-

nulnom. Sajnos nehéz volt a lakó-

helyemről, Balatonakaliból, a veszp-

rémi egyesület edzéseire bejárnom,

ezért kiléptem a VEDAC-ból, már

csak futballozom. A testnevelés

órákon is sokat focizom és futok,

továbbá otthon, ha az időm még

engedi, kocogok

2–5 kilométert. 

- Milyen érzés

elsőként befutni a

célba?

– Nagyon jó

érzés, de a leg-

jobb, amikor a

dobogó tetején

a nyakamba te-

szik az érmet.

Mivel nagyon

izgulok a verse-

nyek előtt, teljes

erőmből sprin-

telek, hogy mi-

nél hamarabb

véget érjen a

szenvedés.

Igyekszem az elején lehagyni a töb-

bieket, az izgalmi feszültség nagyon

sok energiát ad, így a célba már

könnyebben beérek. Vonz a győze-

lem lehetősége is, de az, hogy vége

lesz az izgulásnak az is sokat jelent.

A futball csapatjáték, ezért ott sok-

kal enyhébb az izgalom, hiszen

együtt vagyunk, és a társaim oldják

a feszültséget. 

– Szeretnél versenyszerűen spor-

tolni?

– Nem vagyok túl jó futballista,

a futás jobban megy, de most a to-

vábbtanulásra koncentrálok. Mivel

még nem döntöttem el, milyen

szakirányt választok, így nyelvi ta-

gozatos gimnáziumokba adom be

a jelentkezésemet. Később döntöm

el, lesz-e lehetőségem, időm spor-

tolni.

SOMOGYI JUDIT

Fut az izgalom elől – Megyei sport kitüntetések

Szabó Márk, a Bencés Apátság
Illyés Gyula Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola nyolca-
dik osztályos tanulója illetve
Cseh Tibor testnevelő tanár a
sportban elért egész éves ered-
ményeikért több megyei elisme-
résben is részesültek. A díjaik-
ról, sikereikről beszélgettünk.
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A tihanyi nyári népzenei táborok

immár hat éves múltra tekintenek

vissza, de a nagy sikerre való tekin-

tettel harmadik éve télen is tartunk

egy hétvégi népzeneoktatást, ezzel

kiegészítve rendezvénysorozatun-

kat. 

Az eseményeken énekelni, cite-

rázni, dudálni, tekerőzni és furu-

lyázni van lehetőségük az érdeklő-

dőknek. A foglalkozásokat népzene

pedagógusok tartják, akik a Zene-

akadémián is oktatnak. A január

végi összejövetelünkön remek han-

gulatban zenélhettünk együtt régi

és új barátainkkal. Táncházat tar-

tottunk, melyen kizárólag bourdon

hangszeres táncrendek szóltak, így

a bátrabbak ott is megmutathatták

tudásukat. A táncolni vágyókat

Imre Béla néptánc pedagógus taní-

totta.

Néhány vélemény a résztvevők-

től.

– A tavalyi téli táborban kezd-

Bourdon zenei hétvége

tünk mindketten zenélni. Én cite-

rázom, testvérem pedig furulyázik.

Farsangi dalokat tanultunk. Örül-

tünk, hogy sok olyan korú gyerek

volt, mint mi. Sokat játszottunk és

táncoltunk velük a táncházban.

(Raffay Viola és Gyöngyi, 10 éve-

sek)

– Nagyon jól éreztem magam a

hétvégén. Eddig még sosem raktam

össze farsangi dalokat, de most már

van egy ilyen blokk is, amit bárhol

el tudok játszani. A táncházat is él-

veztem. Zenéltem is és táncoltam

is. (Király Dávid, duda)

– Harmadik éve minden tihanyi

táborban és népzenei találkozókon

részt veszek. Először ismeretlenül

jöttem, de már családtagnak érzem

magam. Egy hibája van a táborok-

nak, hogy nem egész évben tarta-

nak. (Mokrai Tamás, furulya)

SALAMON SZILVIA



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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