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A Magyar Honvédség 2018. jú-
nius 10–22. között „ETAP-T”

nemzetközi szállító repülőgép gya-

korlatot hajt végre, amely érinti

Veszprém megye légterét. 

A gyakorlat során a repülőesz-

közök bázisául Pápa repülőtere

szolgál.

A végrehajtás során repüléseket

hajtanak végre nappal és éjszaka.

A gyakorlat keretében sor kerül  te-

her- illetve ejtőernyős dobásokra a

kijelölt repülőterekre valamint te-

rületekre.

A repüléseket nagyméretű szál-

lító repülőgépek hajtják végre a

megszokottnál alacsonyabb magas-

ságokon.

A feladatok végrehajtása során az

ország számos területe felett fel-

tűnhetnek, amely az átlagtól na-

gyobb zajhatással jár. 

A Magyar Honvédség kéri a la-

kosság megértését a gyakorlat során

megnövekedő zajterhelés miatt.

A Magyar Honvédség és a részt-

vevő nemzetek a vonatkozó jogsza-

bályok keretei között arra töreked-

nek, hogy a legkisebb mértékben

zavarják az állampolgárok megszo-

kott nyugalmát. 

A gyakorlattal kapcsolatos
lakossági észrevételekkel a
kijelölt honvédségi Összekötő
Csoporthoz lehet fordulni, a
06-89-513-662 telefonszámon. 

Repülési gyakorlatok

Megrendezték a Tihanyi Foci

Egyesület II. Családi napját.

A tavaly életre hívott kezdemé-

nyezésre komoly igény van a

szülők és a játékosok részéről

egyaránt. Mivel az egyesület iga-

zolt gyermekeinek száma szépen

növekszik, kellett egy játékos

forma, ahol találkozhatnak egy-

mással az ifjú labdarúgók, a szü-

lők és a klub vezetése. 

A családi napon mindenki fo-

cizhatott mindenki ellen, gyere-

kek a felnőttek ellen, majd finom

harapnivalók mellett megvitat-

ták a közös játék tanulságait. 

Az egyesület 7–8 éves focistái

léptek műfűre elsőnek és látták

vendégül Alsóörs hasonló korú

csapatát. Majd következtek a

9–10 éves focistapalánták, kö-

zöttük számos vállalkozó kedvű

anyukával, apukával. A nap talán

legjobban várt pillanata az volt,

amikor az edzőkből-szülőkből-

egykori játékosokból álló csapat

megmérkőzött a jelenlegi játé-

kosokkal. Vetődött az elnök, cse-

lezett az edző, és adott kötényt

a 14 éves focista.

Az érdeklődők láthatták a

büntető rúgó verseny győztesét,

és megtapsolhatták a célba gu-

rító csöppségeket. Már erősen

délutánba hajlott az idő, mikor

a kellemesen elfáradt társaság

asztalhoz ült, és hamar elfo-

gyasztotta a Stáhl-féle pörköltet. 

MÁTYÁS ZOLTÁN

Családi sportnap 

Móka és kacagás töltötte be má-

jus utolsó vasárnapján a Mádl Fe-

renc teret, ahol idén új helyszínen

ünnepelte a település apraja nagyja

a gyereknapot. Arcfestés, kézmű-

veskedés, csillámtetkók, lufihajto-

gatók, fajátékok, bubifújók, zsong-

lőrök, móka-járgányok, bűvész, mu-

tatványos, és még egy guruló zon-

gorista is mosolyt csalt a gyerkőcök

arcára. 

R.É.

Vidám gyereknapi buli 

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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A Himnusz hangjai után Aradi

István alpolgármester mondott ün-

nepi beszédet. Kiemelte: az ünnep

gyökerei 1917-re nyúlnak vissza,

ebben az évben foglalta törvénybe

a magyar Országgyűlés, hogy meg

kell emlékezni az éppen zajló há-

ború magyarhoni hősi halottairól.

Magáról az emléknapról egy 1924.

évi törvény rendelkezett, a nemzeti

ünnepek közé sorolva azt. A meg-

emlékezést 1942-ben kiterjesztet-

ték az 1938 óta elesett katonákra

is. A kommunista diktatúra évtize-

dei alatt nem volt lehetőség a nyílt

emlékezésre, mígnem 1989-től is-

mét szabadon lehet megemlékezni

elesett hőseinkről.

– Itt állunk az apátság falánál el-

helyezett emléktábláknál, melyekre

a tihanyi hősök neve van vésve.  És

azon jár az eszem, hogy ezek az

emberek milyenek lehettek. Ők va-

jon hősként gondoltak-e magukra?

Tudták-e, amikor a harcba, csatába,

halálba indultak, hogy amit tesznek

az hőstett? Azt hiszem, ez meg sem

fordult a fejükben.  Miközben tisz-

telettel szólunk róluk, miközben ál-

dozatukról beszélünk, ne feledkez-

zünk meg róla: nem születtek hős-

nek - ők is emberek voltak, akárcsak

mi.  Talán eszünkbe se jut, hogy bi-

zony nekik is voltak hétköznapi

gondjaik, voltak vidámak, szomo-

rúak, könnyeztek a meghatottság-

tól, szerették az életet, családjukat,

keresték a boldogságot. Akikről a

mai nap szól, azok is hozzánk ha-

sonló, egyszerű, hétköznapi ember-

ekként éltek mielőtt katonák, hő-

sök, vértanúk lettek, mielőtt élet-

üket adták volna a hazáért –

mondta Aradi István

Az alpolgármester beszédében

hangsúlyozta: fontos, hogy ne fe-

ledkezzünk meg a háborúk áldo-

zatairól, és emlékműveket állítsunk

tiszteletükre.  Az első és második

világháború helyszíneinek túl-

nyomó többsége nem magyar föl-

dön zajlott és az elesettek nagy ré-

szét idegen országban, jeltelen

sírok ba temették. A hozzátartozók-

nak, szerettük elvesztése iránt érzett

fájdalmát tovább növelte, hogy nem

tudták, rokonuk hol van eltemetve,

sírt nem gondozhattak. Nekünk, a

hálás utókornak a legfontosabb fel-

adatunk, hogy soha ne merüljön fe-

ledésbe az, amit ezek a hétköznapi

hősök tettek értünk, a következő

generációkért, és imádkozzunk

azért, hogy mi is és az utánunk kö-

vetkezőknek ne kelljen hétköznapi,

boldog emberekből háborús hő-

sökké válniuk – zárta beszédét

Aradi István.

A megemlékezésen Bősze Péter,

a Tihanyi Bencés Iskola tanulója

játszotta el a Takarodót, majd az

önkormányzat, a Bencés Apátság

és a református egyházközség kép-

viselői helyeztek el koszorút az em-

léktáblánál. 

RÓZSA ÉVA

Minden év májusának utolsó
vasárnapján a magyar történe-
lem hőseire, hősi halottaira, el-
sősorban a két világháborúban
elesett katonáinkra emléke-
zünk. Ebben az évben is a Ben-
cés Apátság falán elhelyezett
emléktáblánál tartották a meg-
emlékezést.

Hétköznapi hősök 

– A zsűrizésre szánt idő - ellen-

tétben a tavalyi Entente Florale ver-

seny szabályaival, amikor csak négy

óra állt Tihany rendelkezésre – ez-

úttal nem meghatározott, ezért sok-

kal több mindent tudunk megmu-

tatni a félsziget értékeiből- mondta

Petróczi Orsolya, a Tihanyi Legenda

Kft. ügyvezetője, aki a versenyre tör-

ténő felkészülést is koordinálja.

– Így bemutatkozhat az apátság új

beruházása, a majorság, de megnéz-

zük a kilátót és a Belső-tó partján is

több időt töltünk. A zsűri megláto-

gatja a Limnológiai Intézetet is, mely

tavaly az idő rövidsége miatt kima-

radt. Természetesen nem maradhat

ki a település központja sem, így vé-

gigsétálunk a Pisky sétányon, meg-

tekintjük az apátságot, a Borsos Mik-

lós teret és a Mádl Ferenc teret is –

fogalmazott az ügyvezető. 

Az értékelés szempontjai nagy-

jából megegyeznek az elmúlt évi

versennyel, így már gyakorlott csa-

pat készül a zsűri érkezésére. Idén

is segíti Tihanyt a felkészülésben

két szakember, akik tapasztalata tu-

dása nélkül nehezebb lenne a fo-

lyamat. Sok még a tennivaló, de az

önkormányzat és a falugondnokság

dolgozói mindent megtesznek a si-

kerért. 

Petróczi Orsolya azzal a kéréssel

fordult a lakossághoz, az intézmé-

nyekhez és a vállalkozókhoz, hogy

a saját környezetét igyekezzen min-

denki a lehetőségeihez képest tisz-

tán tartani, hogy a zsűri egy igazán

szép, virágos, élhető és takaros arcát

láthassa Tihanynak.

R.É.

Nemzetközi zsűri érkezik Tihanyba
Tihany ebben az évben sem
marad nemzetközi megmé-
rettetés nélkül. A felkészülés
javában folyik a Communi-
ties in Bloom verseny zsűri-
zésére, a szakmai bíráló bi-
zottság június 21-én érkezik
és a települést másnap járják
körbe.
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Június 15-től, péntektől lehet egy

héten át szedni a kijelölt parcellák-

ban a levendulát, magát a feszti vált

pedig június 29–július 1. között

ren dezik meg. 

A szokatlanul nyárias májusi idő-

járás felgyorsította a levendula vi-

rágzást, ezért a rendezvény törté-

netében először, már két héttel a

fesztivál előtt lehet szedni a leven-

dulát. 

– Visszatérő probléma az igények

kielégítése. Tavaly napi parcellázás-

sal igyekeztünk kijelölni a levendula

ültetvényen azt a területet, amelyet

aznap le lehet aratni. Ezzel sikerült

valamelyest szabályozni az aratást,

ezért idén is így tervezünk. Eddig

szerencsénk volt a levendula virág-

zásával, hiszen nagyon nehéz pon-

tosan kiszámítani az idejét. Most

az évszakhoz képest melegebb idő

valamint a szokásosnál jóval eny-

hébb tél megtette a hatását, a szo-

kottnál korábban nyílik a levendula.

Az időjárás viszont kedvezett a nö-

vénynek, nagyon erős virágzásra le-

het számítani – válaszolta lapunk

kérdésére Vers József, a Balaton-fel-

vidéki Nemzeti Park tájegységve-

zetője. 

Kétféle méretű aratózacskót lehet

majd vásárolni, ezzel is igyekszik a

Nemzeti Park szabályozni a leven-

dula aratását. (A kisebb méretű

(22×17,8×8 cm) darabjának díja:

1500 forint, a nagyobb méretűé

(22x28x11 cm) 2500 forint).

A SzeddMagad akció illetve a

hétvégi fesztivál ideje alatt a Le-

vendula Háznál egy ipari lepárlót

helyeznek el, bárki megnézheti, ho-

gyan nyerik ki a levendulából az

olajat, sőt kézműves foglalkozások

is várják itt a gyerekeket. 

A helyszínen levendula tövek vá-

sárlására nincs lehetőség. Ültetésre

alkalmas levendula tő, valamint a

többi népszerű termék, mint pél-

dául a levendula szappan, olaj, csoki,

szörp, lekvár, vagy éppen az aján-

déktárgyak illetve a levendula éte-

leket tartalmazó szakácskönyv a

Levendula Házban lesz kapható. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti

Park felkészült az idei fesztiválra.

A kilencvenes évek végén telepített

ültetvény mellett újabb három hek-

tárt telepítettek be levendulával az

Aranyház alatti területen, erről il-

letve az egy évvel ezelőtt ültetett

15 ezer tőről még nem lehet ugyan

aratni, de a jövőre nézve bíztató az

utánpótlás.

– További, levendula telepítésére

alkalmas területek már nem nagyon

vannak a félszigeten. Az új parcel-

lák viszont szépen fejlődnek, úgy

számítunk, hogy jövőre már lehet

aratni rajtuk.  Az Őslevendulásban

idén sem lehet majd levendulát

szedni, itt még mindig a 20-as évek

telepítése látható, a terület kora mi-

att ez a rész már nem terhelhető.

Ettől függetlenül a turistákat be-

engedjük a területre, hiszen rend-

kívüli igény van a levendula kínálta

látványra, szabadon lehet majd itt

is fényképezkedni. Az aratás mellett

nagyon sokan azért jönnek ide,

hogy elkészíthessék a divatképeiket,

az esküvői felvételeket vagy akár az

egyszerű családi fotókat.  Itt mindig

nagy a kísértés, ezért őrök vigyáz-

nak majd a levendulásra. A fesztivál

egy jelentős turisztikai attrakció

lett, mint nemzeti park igyekszünk

kihasználni ezt a nagy érdeklődést,

és felhívni a figyelmet a természet

értékeire illetve példát mutatni arra,

miként lehet megóvni környeze-

tünket – így Vers József. 

A Szedd Magad akció június

15-től június 22-ig, minden nap ki-

lenc órától este hét óráig tart. A Ba -

laton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-

gatóság dolgozói várják a tihanyi

bekötőút mellett fekvő levendula

ültetvényen az érdeklődőket. Ezút-

tal is csak az szedhet levendulát, aki

a helyszínen megveszi a nemzeti

Negyvenezer levendulatővel, új-
donságokkal, parcellázott leven-
dula ültetvénnyel várják az idei
Levendula Fesztivál látogatóit.
Változás a korábbi évekhez ké-
pest, hogy a rendezvény egyik
slágerprogramja, a SzeddMagad
akció ezúttal két héttel a fesztivál
előtt kezdődik.  Idén is több tí-
zezer vendéget várnak a félszi-
getre, a változtatástól viszont a
szervezők azt remélik, hogy ke-
zelhetőbb lesz a település közle-
kedése, az érdeklődő turisták ké-
nyelmesebben tudnak szétnézni
Tihanyban.

Fesztivál levendulával

A tihanyi levendula története az 1920-as évek közepén kezdődött, ekkor Bittera Gyula, korának neves gyógynövényszakértője,
itt telepítette az ország első, ipari célú levendula ültetvényét, egyenesen Franciaországból hozott szaporítóanyaggal. A tihanyi
apátságtól bérelt területen francia mintára kezdte el a levendulatermesztést, amely hamar sikerrel járt, hiszen a sajátos tihanyi klíma
miatt az itt aratott levendula illóolaj tartalma magasabb volt, mint a franciáé. 

A Tihanyban telepített levendula világhírűvé vált, akkoriban még a tőzsdén is jegyezték. Bittera Gyula a sikereken felbuzdulva
mintegy 100 hektárra növelte a telepített levendula nagyságát. A 60-as évektől aztán a levendulás pusztulásnak indult, nagy részét
beszántották és szőlőt telepítettek helyére, a megmaradt 20 hektár pedig művelés hiányában elvadult. 1986-tól kezdődött a régi
levendulás felébresztése, 1995-től pedig már új telepítések kezdődtek. (A fénykép az 1940-s évekből származik.)
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A Csokonai utca az egészség-

háztól az iskola felé lesz egyirá-

nyú, a Major utca pedig az el-

lenkező irányba, vagyis a focipá-

lya felé lesz közlekedhető. 

– A Csokonai utca hármas ke-

reszteződése nagyon balesetve-

szélyes, az elmúlt években a sze-

zonban több koccanásos baleset

történt itt. Egyeztettünk a rend-

őrséggel, milyen változtatások ja-

víthatnának a helyzeten. Az új

forgalmi rend reményeink sze-

rint megoldást jelent majd.

A Csokonai egy szűk utca, ezért

egyeztetések után úgy döntöt-

tünk, hogy nemcsak a fesztivál

ideje alatt, hanem egész nyáron

megmarad az egyirányú közle-

kedés itt. Nagyon bízom benne,

hogy könnyebb, átláthatóbb lesz

ezzel a település közlekedése.

Remélem a levendula aratás és a

fesztivál különválása is segít majd

abban, hogy kezelhetőbb legyen

a Tihanyba érkező turista áradat,

jobban megoszlik majd a tömeg–

válaszolta lapunk kérdésére

Tósoki Imre polgármester, aki

hozzátette: a Major utca egyelőre

csak a fesztivál végéig lesz egy-

irányú.

A településen visszatérő gond

a parkolás, ezért a Belső-tó part-

ján az Aranyház utca melletti te-

rületeken ideiglenesen lehetővé

teszik az autók parkolását.

Az önkormányzat tisztában

van azzal, hogy a fesztivál csúcs-

idejében annyian érkeznek Ti-

hanyba, hogy elegendő legális

parkolóval képtelenség kiszol-

gálni a vendégeket, ezért a fesz-

tivál ideje alatt nem veszik olyan

szigorúan a parkolás szabályait,

de az fontos, hogy a forgalmat

akadályozó autósok ezúttal is szi-

gorú büntetésre számíthatnak. 

MT

Átalakítják a település egyik
forgalmas részének a közle-
kedését. Június 15-től, azaz a
SzeddMagad akció kezdeté-
től július 1-ig egyirányú lesz
az autós közlekedés a Major
illetve Csokonai utcában,
utóbbiban egészen a nyár vé-
géig megmarad az egyirányú
forgalom.

Változik a
forgalmi rend

park sorszámozott arató zacskóját.

A területen ingyenes és szabályo-

zott lesz a parkolás, de a levendula

szedését a nemzeti park természet-

védelmi őrei irányítják majd, az ül-

tetvény meghatározott részeit nyit-

ják csak meg a látogatók előtt,

mindaddig, míg az adott területen

teljesen le nem aratták a virágokat.

Tihanyban az úgynevezett orvosi

levendula vagy más néven francia

levendula található. Ez ugyan ki-

sebbre nő, mint az angol levendula,

de az illata sokkal kifinomultabb és

jobb minőségű olajat is ad.

mt

Levendula Hetek 
Június 15. 10.45 A levendula hetek ünnepélyes
megnyitója (Pisky‐sétány)
Levendula SZEDD MAGAD!
Időpont: június 15–június 22.

Levendula Fesztivál
június 22–július 1. 

Június 22. péntek 
16.00 Mádl Ferenc tér
Egy nap a hagyományok jegyében. Fellépnek: A Vá‐
rosok, Falvak Szövetsége csopaki néptánc táborosai

Június 23. szombat:
19.00 Szabina együttes koncertje (Mádl Ferenc tér)
21.00  Dánielfy Gergő és az Utazók koncertje

Június 29. péntek:
17.00 Tárkány‐ művek koncert (Mádl Ferenc tér)
19.00 Péter Szabó Szilvia akusztik műsora
22.00‐24.00 Utcabál a Búgócsiga zenekarral

Június 30. szombat
Belső‐tó partja – Kézműves vásár és programok:
9.30 Nordic Walking túra Galambos László vezetésével
10.00 Rövid túra az Aranyház forráskúphoz 
10.00 Kézműves műhelyek – Kézműves kirakodóvásár
MESEKERT GYEREKEKNEK – LÁDAVASÚT

Tihany‐Sajkod
18.00 Kirándulás az Öreg‐Levendulásba. Indulás:
Apáti Kávézó 

14.00 Az Iszkiri zenekar koncertje (Mádl Ferenc tér)
16.00  Csopak Táncegyüttes műsora
18.00 Zsikó zenekar koncertje
20.00 Madarak Házibulizenekar

Július 1. vasárnap
Belső‐tó partja – Kézműves vásár és programok:
9.00‐19.00 A kanászkürttől a tekerőig‐ Ismerkedés
a magyar népi hangszerekkel – Tóth László műsora
10.00 Nordic Walking túra Galambos Lászlóval 
10.00 Kézműves foglalkozások, játszóházak
„Levendulanapok Vidám Boszija” – Toma és Csapata
mókái
Németh László Művelődési Ház színházterme 
15.00 Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés pó‐
dium műsora

Rendezvények Tihanyban a Levendula
Hetek ideje alatt

Levendula Hetek a Levendula Házban 
Június 18‐tól június 22‐ig és június 25‐től június 29‐ig
Találkozó időpontja: 9.30–19.00 óráig
9.30 Levendula lepárlás 
13.00 Levendulás kézműves foglalkozás 
17.00 Ötórai tea 

Múzeumok Éjszakája a Tihanyi Bencés Apátságban
Június 22. péntek: 20.30
Június 23. szombat: 20.00, 21.30, 23.00
A Tihanyi Bencés Apátság régen és ma: a POGÁNY
MADONNA című film helyszíneinek bejárása Bujtor
Balázzsal / A bencések és Bujtor István

Legendás Ház 
Levendula hét  – Csak itt kapható levendulás külön‐
legességek: Levendulás Búzasör, 40%‐os levendulás
SÖRPÁRLAT, Békanő levendulás limonádé, Péklány
kézműves pékség levendulás termékei 

Tündérsziget – nagyi sütödéje
Június 18–22. és június 25–29. között minden nap
levendula termékek készítése. (zsák, lekvár, szörp,
sütemény, buzogány, batyu készítés)

Régi idők udvara skanzen és Étterem
Június 20. 19.00 Triász koncert 
Június 23. 18.00 Utazás a 70 es évekbe, utána
operett est 
Június 28.  13.00 Vadkerti Imre és társulatának koncertje 
Június 29. 18.00 a Ciráda együttes egész estés 
koncertje 

Balaton Galéria / Art shop
Kerámia fali képek mázazása, akvarell festés sablonnal

Bartus Sándor levendula palánta őstermelő
Tihany, Kossuth u. 47. (szökőkúttal szemben)
Június 22‐július 1.  10.00‐18.00 óráig
Levendula palánta vásár szaktanácsadással.

A részletes program
a www.levendulafesztival.hu
oldalon elérhető

XIV.  Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek
A Németh László Művelődési Ház és a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel vár mindenkit
a XIV. Levendula Fesztivál és Levendula Hetek rendezvényre!
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„Valósággal pszicho-sokkot kaptam”

– meséli egy kedves, tihanyi ven-

déglátós ismerősöm, amikor a ta-

vaszi, négynapos ünnepről kérde-

zem. És ezzel nincs egyedül. Május

elseje, a hozzá csapott napokkal

egyetemben, komolyan próbára

tette úgy a félsziget, mint a szállá-

sadók, vendéglátók teherbírását. Ez

utóbbiaktól tudom, hogy sok he-

lyen korábban kellett bezárni az ét-

termeket, mert egyszerűen kiürült

a kamra, minden elfogyott. A ven-

dégek rohama után a vendéglősök

napokig próbáltak magukhoz térni.

Mondhatnánk erre, hogy ez cso-

dás, hiszen telt ház volt, minden

ágyra jutott – minimum egy – ven-

dég, és minden terített asztalt kör-

beültek, mindent el lehetett adni,

méghozzá tekintet nélkül a minő-

ségre. Biztos van, aki azt gondolja,

hogy ez igazán nagyszerű, hiszen

nem a vendégért kellett versenyezni,

hanem a vendégek versengtek azért,

hogy hozzájussanak valamihez: fé-

rőhelyhez, ételhez, kiszolgáláshoz.

De hogy milyen szájízzel távoztak,

az egy másik kérdés. És az is, hogy

szeretnének-e még egyszer ide

jönni, hogy sort álljanak az ebédért,

vagy húsz-harminc percet várjanak

a kiszolgálásra.

Most, hogy vészesen közeledik a

Levendula fesztivál, komolyan el

kellene gondolkoznunk a tanulsá-

gokon. A félsziget földrajzi határai

miatt, valamint természeti adottsá-

gainál fogva korlátozott kapacitású,

vagyis: egyszerűen adott és egyben

véges a vendégfogadásra, rendez-

vényszervezésre alkalmas terület.

Vörös kód: szűk kapacitások

A vendégfogadás infrastruktúrája

is korlátozott, befogadóképessége

csak csekély mértékben növelhető,

még akkor is, ha zsákszámra állna a

pénz  rendelkezésre. Ennek egyik

oka az, hogy a kapacitásokat – a sze-

zonális igénybevétel miatt – nem le-

het a csúcsidőszakra kiépíteni, mert

nem lenne gazdaságos, nem lehetne

kihasználni. Újabb, rendkívül erős

korlátot jelent a működtetés. Az

évek óta tartó elvándorlás miatt óri-

ási hiány van szakképzett munkae-

rőben. Az újságok, a Facebook és

egyéb netes felületek tele vannak ál-

lásajánlatokkal. Egy szünidős egye-

temista legalább tíz állásajánlat kö-

zül választhat, ráadásul a bérezés

havi 250.000-től indul. Egyes étter-

mek az idén – úgy tűnik – már ki

sem tudnak nyitni, mivel nincs sza-

kács, de felszolgáló, reggelizető és

takarító sem. Marad a tulajdonos és

a családja, feltéve, hogy a hozzátar-

tozók is munkabírók, tolerálják a vé-

gigdolgozott hétvégéket, a napi

12–14 órás munkaidőt, és nem me-

nekülnek el jó messzire a vendéglá-

tástól – és az egész családtól…

Sárga kód: f igyelmeztetés    

És még előttünk a nyár…

A Levendula fesztivál vonzereje

évek óta folyamatosan növekszik.

A „Szedd magad!”  akció is rende-

sen rásegített az amúgy is felívelő

népszerűségre. Tavaly, tavalyelőtt

már eljutottunk odáig, hogy több

vendég már inkább ne jöjjön, mert

nem fér be. Most már nem csak a

parkolás problematikus, hanem a

Füredről való kijutás is. Sőt, már az

autópályáról sem tanácsos lehajtani

a fesztivál ideje alatt. Eddig is csak

a gondviselés különös kegyelme

óvott meg minket egy súlyosabb

közlekedési balesettől, a szabályta-

lanul parkoló, beálló, kiálló, manő-

verező autók, autóbuszok miatt. Az

utcákon, tereken hemzsegnek a tu-

risták, tülekednek a sátrak előtt és

a boltok bejáratánál, félő, hogy egy-

szer a hőség és a tömeg miatt vala-

kit pont itt üt meg a guta vagy kap

szívrohamot. Óriási a szervezők fe-

lelőssége, pedig nem ők tehetnek

az időjárásról vagy a sérülékeny em-

beri szervezetről.

Zöld kód: a lehetséges út

De mit is tehetnénk azért, hogy

ez ne történjék meg? Hogy a fesz-

tivál ne csak híres, hanem „turista-

barát” és komfortos is legyen? Köz-

lekedésszervezési eszközökkel lehet

némi eredményt elérni. Jó ötlet a

„Szedd magad!” és a törzsprogram

szétválasztása, a rendezvény elnyúj-

tása is. Gondolkozhatunk egyfajta

– mérsékelt áru – belépőjegy, vagy

akár az előzetes regisztráció beve-

zetéséről. Nem tűnik rossz ötletnek

a fesztiválra rászervező utazási iro-

dák tevékenységének kontrollálása

sem, hiszen ezek óriási turistabu-

szokkal szállítják ide a vendégeket,

akik nekik fizetnek, de a tihanyi-

aknak kellene gondoskodni a sok

ezer szervezett utazóról. Legalább

nekik be kellene jelentkezniük,

hogy – engedély és előre megfize-

tett díj ellenében - várakozhassanak

valamely kijelölt parkolóban.

Mindezekkel talán lehetne ered-

ményeket elérni, de további, jó öt-

letekre is szükség van.  

A legfontosabb eszköz azonban

Tihany pozícionálása. Hová he-

lyezzük Tihanyt és a Levendula

fesztivált a turisztikai kínálatban?

Úgy látszik, hogy a fesztivál jelenleg

az alsó polcon, a tömegturizmus

kategóriájában tartózkodik. A tö-

megturizmus egyik - egyre gyako-

ribb - megjelenési formája a Belső-

tó melletti vadkempingezés. Május

9-én a nemzeti park látogatóháza

előtti parkolóban négy, a családi

szabadidőpark előtti földúton há-

rom lakóautó éjszakázott, gyerme-

kes, biciklis, kutyás családokkal

megrakva.  A félsziget egyik patinás

szállodája bulihotelként hirdeti ma-

gát. Ne csodálkozzunk, ha ezekre a

lehetőségekre nem a prémium tu-

rizmus vendégköre repül rá! Két-

ségtelen: sok vállalkozó nem is sze-

retné feljebb tenni a lécet, mert ah-

hoz a minőséget, a színvonalat is

javítani kellene. Ez pedig újabb erő-

feszítéseket és beruházást igényelne

tőlük. Ha a tihanyi vendégfogadás,

a tihanyi termékek és szolgáltatások

minősége érzékelhetően emel-

kedne, akkor az szelektálná a láto-

gatókat, és csak azok jönnének,

akiknek magasabbak az elvárásai,

és a magasabb minőséget magasabb

árakkal hajlandók megfizetni. Lát-

juk, hogy több helyi vállalkozó már

elindult ezen az úton – jó lenne, ha

mások is követnék őket. Mert kü-

lönben a levendulaszörpbe jó adag

üröm keveredik majd.

KONCZ MÁRIA 

Levendulafesztivál előtt
Lassan szűk lesz a félsziget?
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– Az előző, 1996-ban történt fel-

újítást most egy jelentősebb követi.

Van egy komplett felújítási tervünk,

amelynek a részeként jelenleg a

cukrászda belső területének hátsó

részében egy meleg konyha és kü-

lön egy cukrászműhely kialakítása

történik. A vendégteret nem bővít-

jük, a kétszáz fős befogadó tér ek-

kora marad, de a gyönyörű kilátást

megnagyobbítottuk. Kicseréltük a

nyílászárókat, helyükre hatalmas

tolóajtók kerültek, amelyek növelik

a panorámaélményt és a térhatást.

Korszerűbbek lesznek a mosdók is.

Valamint alapvető, látványos válto-

zást jelent egy modern, dizájnos ki-

szolgálópult és új süteményes vitrin

megjelenése. 

– A Rege jellege is változik. Miként

fogja megnyitni kapuit?  

– A profilja továbbra is cukrászda

marad, hiszen ennek a helynek tör-

ténelmi gyökerei, hagyományai

vannak, de lesz lehetőség meleg ét-

kezésre is. Talán inkább kávéháznak

hívhatjuk majd ezek után. A saját

cukrászatunk negyvenféle süte-

ményt állít majd elő. Főszezonban

a cukrászda reggeliző helyként is

várja vendégeit. A neve marad a

régi-új név: Apátsági Rege Cuk-

rászda. Jáni Attilával – aki eddig

Budapesten, egy népszerű gasztro-

bárban dolgozott – fiatal, kreatív és

energikus szakáccsal egészül ki a

csapat, valamint Mohácsi Zoltán

mestercukrásszal. Az étlapra kerülő

új ételekkel kísérleteznek jelenleg.

Az étlapterv szerint várhatóan

megkóstolhatják a vendégeink az

apát rétest, a levendulás sajttortát,

de választhatják a sós mogyorós ka-

ramellás pitét is. A reggeli kínála-

tában továbbra is szerepel a Bene-

dek tojás, de érdemes lesz megkós-

tolni a Bencés hidegtálat is. A fő -

ételek között mindig lesz napi ak-

tualitás, és biztosan népszerű lesz a

konfitált/Sous vide-olt kacsacomb,

lilakáposztás rétes, almás jus is. 

– Milyen forrásból f inanszírozzák

az átépítést, fejlesztést?

– A Tihanyi Bencés Apátság 2016

év végén 200 milliós forintos támo-

gatást kapott a magyar államtól fej-

lesztésre, aminek egy-egy részét a

majorság-levendula ültetvény létre-

hozására és a cukrászda korszerűsí-

tésére, felújítására, kínálatbővítésére

fordítjuk. Hatalmas munka egy mű-

emlék jellegű épületben kialakítani

a konyhához szükséges tereket,

megoldani a szellőzést, beszerezni a

modern kony ha technikai berende-

zéseket. 

 – Mitől lesz különleges ez a hely?

A helyi alapanyagokat, apátsági kert-

ben lévő növényeket kínálják majd?

Milyen szellemi és kulináris élményt

nyújthat a cukrászda?

– Hosszú távú terveink között az

szerepel, hogy a jövőben az apátsági

termékek jelenjenek meg a kíná-

latban. Kapcsolódjanak a szerzetesi

hagyományhoz, minden étel me-

séljen el valamilyen történetet be-

lőle. Hiszen maga a rege szó is egy

történet elbeszélését jelenti. Az

alapanyagok, sütemények közvetí-

teni fogják ezeket a regéket. Re-

ményeink szerint az apátsági, falusi

rendezvények témáihoz kapcsolód-

nak majd ezek az ételek, ilyenkor

nagyobb hangsúllyal jelennek meg

a különböző közvetítő csatornákon,

étlapon. Az apátság feljegyzéseiben

nem maradtak fenn ételreceptek,

de a beszerzések listája igen, így az

alapanyagokból, fűszerekből követ-

keztetni lehet, milyen ételeket fo-

gyasztottak régen. Ennek a re-

konstruálására, modernizálására tö-

rekszünk az új étlapok összeállítá-

sakor. Nem 17. századi ízvilágú éte-

leket akarunk kínálni, hanem kikí-

sérletezni a mai ízlésnek, köntösnek

megfelelő ételeket az akkori alap-

anyagokból. Tervezzük, hogy a ma-

jorságban telepített gyümölcsös- és

gyógynövénykertekben megtermő

növényeket feldolgozzuk, és a cuk-

rászdában felhasználjuk majd őket.

– Mikorra tervezik az ünnepélyes

megnyitót? Hogyan változik a nyit-

vatartási idő, marad a szezonális üze-

meltetés, vagy télen is várják a ven-

dégeket?

– Terveink szerint június elején

fogjuk megnyitni a kapukat és ősz-

szel sem zárjuk be őket. A konkrét

nyitási időpontról a cukrászda

Facebook oldalán adunk tájékoz-

tatást a vendégeknek. Terveink sze-

rint a Rege udvar lesz a vendégfo-

gadásunk központja. Ez lesz az a

hely, ahol az apátság fogadja azokat,

akik a vendégeink akarnak lenni.

Későbbiekben a vendégházunkban

megszállók az Apátsági Rege Cuk-

rászdában tudnak majd étkezni, ez

alapot biztosíthat az éves nyitva tar-

táshoz. 

SOMOGYI JUDIT

Tavaly új időszámítás kezdődött
az 57 éves Apátsági Rege Cuk-
rászda életében. Úgy tűnik, az
idei évben is újra kell indítani a
számlálót. Az első változás, ami
már fentről, a kapuból szembe-
tűnik az Apátsági Rege Cukrász-
dához menet, hogy teljesen át-
látható a tér, a Balaton panorá-
mája messziről hívogatja be a
vendégeket. A felújításról, válto-
zásokról beszélgettem Mihályi
Jeromos konventuális perjellel. 

Rekonstruált ízek – megújul a Rege



Másnap a Belső-tó partján igazi

piknikhangulat uralkodott, minden

együtt volt ahhoz, hogy jókedvű,

családias hangulatú esemény kere-

kedjék az immáron tizenkettedik

alkalommal megrendezett prog-

ramból. A tíz főzőcsapat hamar el-

foglalta helyét és nemsokára fino-

mabbnál finomabb pörköltök ro-

tyogtak a bográcsokban. 

A nap során kihirdették a Fülöp

Ferenc Labdarúgó Emléktorna dí-

jazottait, a tornát idén a Tihany-

Füred Öregfiúk csapata nyert meg,

második a Keddi fiúk csapatata lett.

A díjakat a névadó torna, Fülöp Fe-

renc özvegye adta át.

A nyárias időben kocsikázás, népi

játékok, játszóház, kirakodóvásár, fi-

nom ételek és italok várta az érdek-

lődőket. Idén is többen próbálkoz-

tak a májusfa megmászásával, több-

kevesebb sikerrel, népszerű volt a

„Lökd meg a kecskét” játék és a Pa-

rasztolimpia is, de lehetett kapni

igazi kecskekörmöt, sőt délután a

visszhangot is ki lehetett próbálni.

A pörköltöket a zsűri értékelte:

Kántás József mesterszakács, Perger

József, a Bakony Gaszt Zrt. főtaná-

csadója, Maurer István mestersza-

kács, Steixner Mária és dr. Somogyi

Dóra, társadalmi zsűri tagok. Bronz,

ezüst és arany minősítéseket osz-

tottak ki, valamint több különdíj is

gazdára talált. A zsűri döntése alap-

ján a legfinomabbnak a Városok,

Falvak Szövetsége csapatának

Zempléni szürkemarha raguja bi-

zonyult, második a Hármashegyi

Kalaposok vargányás csülökpör-

költje, a harmadik pedig a Béláim

birkapörköltje lett. A leglelkesebb

csapat különdíjat a Büki család csa-

pata kapta a kakastöke-taraja pör-

költre, a legmagyarosabb ízesítésű

pörkölt különdíjat a „Budaörs egy

napos klinika” csapata érdemelte ki

a csülkös pacalpörköltjével.

Hajdú Imre, a sárospataki képvi-

selő-testület pénzügyi bizottságának

elnöke, a versenyben nyertes Városok,

Falvak Szövetségének csapatában fő-

zött, idén már másodszor vett részt

a főzőversenyen. Nem hagyományos

pörköltöt, hanem különleges Zemp-

léni szürkemarha ragut készítettek

pirított gombával és tihanyi vörös-

borral. Mint elmondta, Tihany a

„szíve csücske”, nagyon szeret itt

lenni, és már azt is tudja, hogy a jövő

évi versenyen mit szeretne főzni. 

Az ünnep utolsó napján a hagyo-

mányos Tavaszi Népzenei Találko-

zót rendezték meg a Mádl Ferenc

téren. Az esemény főszereplője a

Tihanyi Hegyenjárók Táncegyüttes

volt, akik ebben az évben ünneplik

megalakulásuk tízedik évfordulóját.

A jó hangulatú délutánon fellépett

a Tihanyi Asszonykórus, valamint

a Tihanyi Népzeneoktatás tanulói,

tanárai és vendégeik. 

R.É.
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Idén is, mint minden évben ki-
állítás megnyitóval vette kezdetét
az első nagyobb tihanyi rendez-
vény. A Kecskeköröm Ünnep ke-
retében Évszakok a Káli-meden-
cében címmel nyílt kiállítás Bercsi
Gábor fotóiból a Németh László
Művelődési Házban.

Családias hangulatú Kecskeköröm

Az idei tornán csak két csapat

vett részt: a Tihany-Füred Öregfiúk

közös csapata és a „Keddi foci”. Így

egy mérkőzésen dőlt el a kupa

sorsa.

Az augusztust idéző májusi me-

legben álmosan kezdtek a csapatok.

Az Öregfiúk ébredtek előbb, és egy

szép kontratámadás végén a kapus-

ról kipattanó labdát Horváth Béla

pofozta a hálóba. A gól megzavarta

a „keddieket”, és hamar két gólra

növelték előnyüket az Öregfiúk.

Ekkor úgy tűnt, hogy nagy verésbe

fog beleszaladni a tavalyi kupa-

győztes, ám Németh Tamás ezt

másként gondolta. A mezőny leg-

fiatalabb tagja pár percen belül két

távoli, kapufás bombával egalizálta

az eredményt (az első különösen

tetszetős volt). Sőt, Bartus Sándor

találatával a félidő előtt megfordí-

totta a mérkőzés állását a „Keddi

foci”,így a címvédő vezetésével vo-

nulhattak pihenőre a csapatok.

A második félidőben hatalmas

erőket mozgósítottak az Öregfiúk

az egyenlítés érdekében. Sokáig tar-

tották magukat a „keddiek”, de az

utolsó percekre úgy szétzilálta a vé-

delmüket az ellenfél, hogy nem

csak az egyenlítés sikerült, hanem

a győzelmet is megszerezték az

Öregfiúk.

Az utolsó percekben jobban kon-

centráló, nagyobb rutinnal rendel-

kező Tihany-Füred Öregfiúk végül

6:3-ra megérdemelten nyerte meg

a kupát, amit – hagyományokhoz

híven – idén is Fülöp Ferenc özve-

gyétől vehettek át a Kecskeköröm

Ünnepen.

RADÓ LÁSZLÓ

A Kecskeköröm Ünnep kereté-
ben ismét megrendezték a Fü-
löp Ferenc Emléktornát, amivel
halála óta minden évben a Ti-
hanyi FC mindenes-szertáro-
sára emlékeznek a település
sportszerető polgárai.

Fülöp Ferenc Emléktorna –
Az Öregfiúk nyerték a kupát

A kézműves kirakodóvásár ezút-

tal a Pisky sétányon kapott helyet,

a Főteret a pálinkások faházai fog-

lalták el. Az érdeklődőknek sokféle

programot kínáltak a szervezők, a

gyerekek sem maradtak program

nélkül. A már visszajáró vendégnek

számító aszófői Dallamvilágos lá-

nyok slágerekkel utazták körbe a

világot, majd a Country Linedance

Family lépett a színpadra, nagy si-

kert aratva. Őket a rendezvény talán

legjobban várt produkciója, a Lóci

játszik zenekar követte. Hangulatos,

lendületes, fiatalos és humoros

másfél órát köszönhetett a közön-

ség a fiúknak. Az első napot Dj.

Aaron Wise discója zárta. 

A vasárnapi mise után a hagyo-

mányoknak megfelelően a Tihany

Gyermek Táncegyüttes pünkösdö-

lőjére gyűlt össze a tömeg a főté-

ren- az apróságok műsora évek óta

színfoltja Pünkösd vasárnapjának.

Délután dégi Boróka Néptánc-

együttes műsorával folytatódtak a

programok, majd Sipos F. Tamás

és Szűcs Judit segítségével nosztal-

giázhattak a nézők. És következett

az elmaradhatatlan Bógócsiga-buli,

fergeteges hangulatú utcabállal zá-

rult a Pálinka Piknik programso-

rozata. 

R.É.

A szép idő és a pünkösdi hosszú
hétvége sokakat csábított a ha-
gyományos Tihanyi Pünkösdi
Pálinka Piknikre. A hetedik al-
kalommal megrendezett ese-
mény idén új helyszínen várta a
vendégeket, a Mádl Ferenc téren
két napon át tartott a kulturális
kavalkád.

Teltházas Pálinka Piknik

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Ismét maximális létszámmal raj-

tolt el a Balaton Classic, azaz a ve-

terán autók találkozója. Siófok, Ba-

latonalmádi, Tihany, Tapolca és Ba-

latonfüred – ezek voltak idén a ren-

dezvény főbb állomásai. A június

első hétvégéjén rendezett verseny

Balatonalmádi főteréről indult, de

nem maradt ki a programból Ti-

hany és a füredi Tagore sétány sem.

Tósoki Imre polgármester és na-

vigátora Bugóczi Zsolt a 117 indu-

lóból végül a 31. helyen végzett a

kék színű Mercedes 380 SL típusú

autójukkal. A csapatversenyt vi-

szont megnyerték, ezzel esélyük van

az összetett szuperkupa megszer-

zésére is, hiszen a Hungaria Classic

versenyen is elsők lettek csapatban. 

– A Mercedest erősen elhasznált

állapotban, másfél éve vettem meg.

Rengeteg energia volt a felújítása,

de megérte, mert egy oldtimer

maga a velünk élő történelem. Ben-

nük van az a tudás és anyag,

amelyre egy életen át való haszná-

lati tárgy előállításához szükség van,

ezért értékes és különleges –

mondta Tósoki Imre, aki a település

vezetők vándorkupáját idén is meg-

nyerte, így a kupa visszakerült Ti-

hanyba.

t-v

Klasszikusok a Balatonnál 

– Kik az egyesület tagjai, és mi a

céljuk?

– Egy összeszokott, baráti társa-

ság a miénk. Mindannyian a német

107-es Mercedes klubhoz tarto-

zunk. Erős kapcsolat fűz minket

össze, amely a rokonszenv és biza-

lom mellett a veterán járművek

iránti rajongáson alapul. Klubunk

megalapításának ötödik évforduló-

ján azzal szembesültünk, hogy a

Fóti Gyermekváros javára össze-

gyűjtött adományunkat nem tudtuk

társaságként, csak magánemberként

átadni. Ezért döntöttünk úgy, hogy

megteremtjük az együttes cselekvés

jogi és gazdasági kereteit. Idővel

szeretnénk elnyerni a közhasznú

minősítést is. Céljaink között sze-

repel az ismeretterjesztés, a techni-

kai fejlődés bemutatása, és az autó-

zás múltjához kapcsolódó kultúr-

történeti érdekességek, hagyomá-

nyok megismertetése, ápolása. Biz-

tos vagyok benne, hogy a technika-

történeti érdekességek az autósze-

relést tanuló fiatalok vagy a mér-

nökhallgatók számára is tanulságo-

sak, de sokakat érdekelhet a régi au-

tók formája, a belsőtérben a külön-

féle anyagok – a fa, a bőr és a fé-

mek – felhasználása, dizájnja, vagy

éppen az utazóruhák divatja is. Ilyen

és hasonló témakörökről tartunk

majd bemutatókat, ismertetéseket. 

– Van helyi kötődésük?

– Természetesen. A régióban él-

ünk, dolgozunk. A régió helytörté-

netéhez pedig hozzá tartoznak az

autóversenyek. Az északi parton

már a II. Világháború előtt is ren-

deztek autó- és motorversenyeket.

A tihanyi gyorsasági motorverse-

nyek igazi balatoni különlegességgé,

a tájhoz tartozó programmá váltak.

Napjainkban a régió híres rendez-

vénye a Harley-Davidson fesztivál.

De voltak itt a „bogarasok”, és Fü-

reden zajlott a Mini Cooper világ-

találkozó is. Ugyancsak Füreden

rendezték meg – mostanában – a

Concours d’Elegance-t, az old ti-

merek szépségversenyét, és vissza-

térő, éves program a Balaton Clas-

sic is, amelynek útvonala átvezet

Tihanyon. Néhány éve Tihanyban,

az Akasztódombi parkolóban tar-

tották meg az amerikai veterán au-

tók találkozóját.

– Autóik ma is kiválóan működ-

nek, és tényleg gyönyörűek, de techni-

katörténeti szempontból amolyan élő

kövületek. Tulajdonosaik minek te-

kintik őket? Befektetés az old timer,

hobby vagy szenvedély?

– A veterán járművek presztízse

a 2009-es gazdasági válság után

kezdett el ismét növekedni. Meg-

nőtt irántuk a kereslet, mivel ez jó

befektetési lehetőség is. A veterán

autó nem csak értéktartó, hanem

az idő múlásával még növeli is ér-

tékét – ezt mutatják a nemzetközi

árverések. Magyarországon is egyre

népszerűbbek, növekszik a jármű-

vek, az egyesületek, klubok, baráti

társaságok száma. Lassan megte-

remtődik a felújítás műszaki háttere

is, már több műhely is a veterán

autók felújítására állt rá. Magyar-

országon ma már a volt szocialista

országok márkái, az egykori Ladák,

Zsigulik, Volgák, Moszkvicsok vagy

a Pannónia motorkerékpárok is

egyre keresettebbek, és szép pénzt

fizetnek értük.  Ezzel együtt azok

a tulajdonosok, akik a maguk örö-

mére szereznek oldtimert, azok

rengeteg pénzt, időt, energiát tesz-

nek a felújításba, törődnek a jár-

művükkel, ragaszkodnak hozzá.

Autót venni pénzkérdés, de egy ve-

teránautót felkutatni, rendbe hozni,

tartani – elhivatottság. Hadd idéz-

zem Borsche Károlyt, aki szakte-

kintély ezen a téren. Szerinte min-

den magyar ember, aki pénzt, időt

nem sajnálva megment egy veterán

járművet, az a nemzeti vagyont

gyarapítja.

– Ha összehasonlítom az oldtime-

reket a mai autókkal, kidolgozottság,

mívesség, elegancia tekintetében biz-

tos, hogy a régiek a  nyerők – lega -

lábbis nálam. De ha a használható-

ságot nézzük, hol az előny?

– Tudni kell, hogy a nyolcvanas

évek közepéig még kézzel szerelték

össze az autókat. Régen ezek a jár-

művek egy életre szóltak. A fo-

gyasztói társadalom korában ez az

időtartam egy évtizednél alig több.

Ezek az autók sosem lesznek száz

évesek! A mai kiváló anyagokból,

korszerű technikával készült,  elekt-

ronikával felszerelt autókat nem le-

het olyan módon karbantartani, ja-

vítani, mint a régieket. Az alkatré-

szek cseréje vagy pótlása vagy éppen

újrahasznosítása is erősen korláto-

zott. Kényelem, fogyasztás tekinte-

tében azonban sokkal jobbak, és a

környezetet is kevésbé terhelik.

– Ez egy férf ihobby, nem?

– Valóban, de a párom például

társam ebben is. A gyerekek meg

egyszerűen odavannak érte.

– Van kedvenc márkája?

– Elfogult vagyok, nekem legked-

vesebb a Mercedes, de jöhet az

Aston Martin és a Jaguár is.

KONCZ MÁRIA

Megvan a Dolce Vitából a jelenet,
amelyben Anouk Aimée  Mar-
cello Mastroiannival ül egy au-
tóban, és a színésznő sálja hosz-
szan lobog a szélben? Melyik nő
nem szeretne egy ilyen autóban
száguldani? Főleg egy ilyen pasi-
val…  A filmek és emberek sorsa
gyakran a feledés, de a régi autók
iránti vágy nagyon is él, nagyon
is valóságos. Ezt bizonyítja, hogy
mostanában alakul egy új, bala-
toni old timer egyesület, melynek
vezetőjével az egyesület céljairól
és a veterán autókról beszélge-
tünk.  Az egyesület egyik alapí-
tóját, Bugóczi Zsoltot kérdezem. 

Megmenteni egy veteránt

Az egyesület elnökjelöltje,
Pintér Emil – talán nem meglepő
– szintén egy oldtimert vezet,
amely már – nagyjából - hat éve
van birtokában. Viszonylag hosz-
szabb utakra is vállalkoznak pár-
jával, pedig egy ilyen jármű nem
mindig kíméli az utasok ízületeit. 

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Tihany Község Önkormányzata, a Németh László
Mûvelõdési Ház és a Tihanyi Lovas Klub tisztelettel
meghívja Önt és családját július 8-án, vasárnap a

XXVIII. MEGHÍVÁSOS
�C� KATEGÓRIÁS

KETTESFOGATHAJTÓ VERSENYÉRE

Helyszín: Tihany, Belsõ-tó partja

Program:
8.00 Nevezések leadása

9.30 Pályabemutató
10.00 Akadályhajtás I. forduló

12.30 ebédszünet
13.30 Ünnepélyes megnyitó

Akadályhajtás II. forduló
16.00 Vadászhajtás

18.00 Eredményhirdetés,
díjkiosztás, fogatkarusszel

Terápiás kutya az ovisoknál
A Mese névre hallgató terápiás kutya érkezett a tihanyi

Visszhang Óvoda gyermekeihez. A speciális képességekkel

rendelkező kutya sajt jutalomfalatkákért cserébe minden já-

tékra kapható volt. A gyerekeknek és az óvónőknek is életre

szóló élményt adott a művelődési házban megtartott három

foglalkozás.

t-v



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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