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A fejlesztés célja az intézmény

energiatakarékos és környezetkí-

mélő módon történő üzemeltetése.

A projekt keretében modernizálták

az épület homlokzati szigetelését,

kicserélték a nyílászárókat és kor-

szerűsítették a fűtési rendszert: kor-

szerű, helységenként szabályozható

elektromos fűtőegységeket szerel-

tek fel az épületben. Kicserélték

a bojlereket korszerű hőtárolóra.

A fejlesztésnek köszönhetően a téli

hónapokban levegő-víz hőszivattyú

segíti a fűtést. 

Napelemes rendszert is telepítet-

tek az épületre, ez fedezi a műkö-

déshez szükséges elektromos ener-

giát.  

A fejlesztések eredményeképpen

az épület energia fogyasztása jelen-

tősen csökkent.

t-v

Modernizált sportöltöző
és klubház 

Megújult a sportöltöző és klub-
ház. Az önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerűsítésére
kiírt pályázaton a Tihany Fej-
lesztési Programiroda Nonpro-
fit Kft. a támogatási konstruk-
ció keretében mintegy 25 millió
forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kapott, amely fedezte
a teljes beruházás költségét. 

A fejlesztés célja az intézmény

energiatakarékos és környezetkí-

mélő módon történő üzemeltetése.

Az önkormányzati tulajdonban

lévő iskolában a projekt keretében

kijavították az épület homlokzati

szigetelését, kicserélték a nyílászá-

rókat és egy modern kondenzációs

gázkazán beszerelésével korszerű-

sítették a fűtés rendszert. A külső

határoló szerkezetek szigetelését

12 cm vastag hőszigetelő táblákkal

javították ki. 

A felújítási munkálatok után az

épület hővesztesége jelentősen

csökkent, így kevesebb költséggel

lehet biztosítani az intézmény

fűtését. A korszerűsítés során a zö-

mében öntöttvas radiátorokat kor-

szerűbb dupla konvektor-lemezes

radiátorokra cserélték. 

A tavaly október végén befejezett

beruházás megvalósításával az ön-

kormányzat hozzá tud járulni az

alacsony szén-dioxid kibocsátású

gazdaság céljának eléréshez, az

üvegháztartású gázok kibocsátásá-

nak csökkentéséhez. 

t-v

Korszerűsített iskola

Az önkormányzati épületek
korszerűsítésre kiírt pályázaton
nyert forrásból elkészült az
Illyés Gyula Iskola energetikai
korszerűsítése. A fejlesztés tel-
jes költsége mintegy 62 millió
forint volt, ehhez támogatási
konstrukció keretében az ön-
kormányzat közel 50 millió
forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kapott. 

Nem drágul a parkolás
A képviselő-testület – a korábbi esztendőkhöz hasonlóan – ez
évi első ülésén felülvizsgálta a fizető parkolóhelyek működteté-
séről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjak -
ról szóló önkormányzati rendeletet.
A grémium döntése alapján a parkolási díjak az előző évihez ké-
pest nem változnak, azonban a településen lévő parkolók üze-
melési ideje egységesen a március 1. és  november 30. közötti
időszakra módosul. 
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– Január közepén tartottunk egy

bejárást az épületben, most már

tényleg a beruházás végén járunk.

Sajnos pár hónapot csúszik

a sportcsarnok átadása, amit rész-

ben a külföldről érkező tetőszer-

kezeti elemek késedelme okozott.

Reményeim szerint március köze-

pétől már lehet használni a sport-

csarnokot, amely praktikus funk-

ciói mellett egyúttal valóban szép,

impozáns épület lesz – válaszolta

lapunk kérdésre Tósoki Imre pol-

gármester.

A csarnok üvegezése, világítása

és vizes blokkjai készen vannak, a

belső munkálatok mellett még a

napelemek elhelyezése van hátra.

A tetőre kerülő napelemek az épü-

let teljes fűtését és hűtését illetve

az elektromos ellátást biztosítják

majd. Így a csarnok üzemeltetése

gazdaságos lesz, csupán a vízfo-

gyasztás költségeivel kell számolni. 

A sportterem egy elválasztó füg-

gönnyel két részre osztható, így

egymással párhuzamosan két isko-

lai osztály is használhatja majd.

A szabványos pálya alkalmas lesz

futsal valamint kosárlabda mérkő-

zések lebonyolítására, a kosárpalán-

kokat, ha azokra éppen nincs szük-

ség, egy elektromos szerkezet emeli

majd fel. Az öltözőkkel, kiszolgáló

helyiségekkel ellátott létesítménybe

egy modern eredményjelző táblát

is felszerelnek.

A küzdőtér parkettás burkolatát

egy könnyen használható speciális

szőnyeg védi majd a rendezvények

esetén. A 150 fős lelátóval tervezett

csarnokba mozgatható padozat és

plusz székek is kerülnek, így na-

gyobb rendezvényeknek is helyet

tud adni az épület.

Az 1400 négyzetméteres létesít-

mény az iskolai testnevelés mellett

más funkciókat is ellát majd, kü-

lönböző kulturális rendezvények-

nek, sporteseményeknek adhat ott-

hont, és itt tartja majd az edzéseit

illetve a hazai mérkőzéseit a helyi

sportegyesület. 

Várhatóan a sportcsarnok üze-

meltetése és fenntartása két új

munkahelyet is teremt a települé-

sen, hiszen szükség lesz egy takarí-

tóra és egy gondnokra is.

A Tihanyi Bencés Iskola udvarán

létesülő több funkciót is ellátó, mo-

dern sportcsarnok 540 millió fo-

rintból épül. A Magyar Labdarúgó

Szövetség látvány-csapatsportok

pályázatán nyert támogatás révén

valósulhat meg a beruházás. 340

millió forint a társasági adók fel-

ajánlásából gyűlt össze, 100 millió

forintot a kormány, és 100 milliót

az önkormányzat tett hozzá.  

mt

Márciusban nyithat
a sportcsarnok

Utolsó szakaszába ért az iskola
udvarán létesülő sportcsarnok
építése. Jelenleg a küzdőtér alj-
zatának betonozása zajlik, majd
erre kerül végleges burkolat-
ként a parketta. Várhatóan feb-
ruár közepére kész lesz a teljes
beruházás, a műszaki átadás
után elkezdődhet a próbaüzem.

A 2011-ben átadott bicikliúton

évek óta problémát okoz, hogy az

út menti fák gyökerei felnyomták

az aszfaltot. Időközben kisebb ja-

vítások, útfelmarások ugyan történ-

tek, de a problémát nem sikerült

megoldani. 

Az önkormányzat már három év-

vel ezelőtt kapott támogatást az út

javítására, a munkálatok azonban

nem kezdődhettek el, mert az út

hivatalosan állami tulajdonban van.

Időközben a lakott területeken kí-

vül eső bicikli utak kezelése a Ma-

gyar Közút Zrt-hez került, így nyílt

lehetőség a tihanyi út javítására is. 

A közútkezelő kiírta közbeszer-

zési eljáráson a Strabag nyert, a cég

végezte el a vártnál is gyorsabban a

szükséges munkálatokat. Az út

egyes szakaszain, legalább 30 centi -

méter mélyen felszedték az útbur-

kolatot, eltávolították az útban lévő

gyökereket, néhány fát is ki kellett

vágni. A bicikliút az érintett sza-

kaszokon új aszfaltot kapott illetve

szegélyt, amely megelőzve az újabb

károkat, mélyebben van az út alap-

jánál. 

t-v

Kijavították a bicikli utat
Hosszabb várakozás után kija-
vították a település északkeleti
bejáratát a hajóállomással
összekötő bicikliút hibáit.
A 2,5 kilométeres úton kicserél-
ték az aszfaltot azokon a szaka-
szokon, ahol a fák gyökerei
miatt a közlekedés már szinte
lehetetlenné vált. 

A három ütemben megvalósuló

beruházás során kicserélik az utca

alatti elöregedett gerincvezetéket, az

út új burkolatot kap, egy szakaszon

új járda épül és sikeres pályázat ese-

tén az elektromos légkábeleket a föld

alá helyezik. A Major utca Aranyház

utca környezete már teljesen elké-

szült, a felső szakaszon azonban a

sziklás útszakaszok miatt a vártnál

lassabban halad a beruházás.

– Várhatóan február elején dön-

tenek a pályázatról, reméljük, siker-

rel járunk, hiszen a légkábelek ki-

váltása jelentős költséggel jár, min-

tegy 400 millió forintba kerülne,

ezt önerőből az önkormányzat nem

tudja állni. Ha nyerünk a pályáza-

ton, akkor még februárban elkez-

dődhet a kábelek földbe helyezése,

ha nem kapunk támogatást, akkor

a gerincvezeték cseréje után leasz-

faltozzuk az utcát – mondta Tósoki

Imre polgármester. 

Várhatóan fél évet venne igénybe

az elektromos vezetékek kiváltása,

a munkálatokat ráadásul össze kel-

lene hangolni az út és járdaépítéssel.

Ha maradnak a légkábelek, akkor

a beruházás lényegesen gyorsabban

elkészül. 

mt

Kérdéses légkábelek

Javában zajlik a Major utca fel-
újítása. Az utca alatt húzódó ge-
rincvezetéket február közepére
cseréli ki a DRV, a légkábelek
kiváltása azonban egyelőre még
bizonytalan.



4. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

Ez utóbbi, a keserűség az amúgy

elszánt és optimista kertészeket is

elfogta, amikor szemrevételezték a

tihanyi Citromost. Akkoriban min-

den a Szovjetunióból jött hozzánk

– beleértve Dunajevszkij operettjeit,

az osztályharcot és Liszenko ágas-

búzáját is –, így mindenki örült az

1951 tavaszán az országba érkező,

háromezer narancs-, mandarin- és

citromoltványnak. Ezek egy része

Sajkodon talált új otthonra. 

Egy korabeli újságcikk szerzője

így lelkendezik a hír hallatán: „Cit-

rustermelésünket a Szovjetuniótól ka-

pott új grúziai oltványok segítségével

fejlesztjük fel. A termelés árkokban,

félárkokban és bokszokban folyik. Ti-

hanyban a citrusfácskák tereplépcsőkön

szabadban állnak, csak télire védik

őket nádsapkákkal. […] Aki a tihanyi

Csúcshegy nyugati oldalán jár, az itá-

liaiakéhoz hasonló szép teraszt lát-

hat.”

Lelkesedés ide vagy oda, a cit-

romfácskák továbbra sem viselték

jól a hideget. Télen megfagytak, ha

meg náddal betakarták őket, a fény-

hiány végzett velük. Ami maradt,

azt pedig a rágcsálók ették meg. 

Azt nem tudjuk, hogy a tihanyi

Citromosban mekkora termést ta-

karítottak be, és hogy a hazai cit-

rom hány munkás-paraszt család

teáját ízesítette meg, de az biztos,

hogy 1953-ban, amikor az ország

számos pontján felhagytak a hiá-

bavaló, ám méregdrága nagyüzemi

termesztéssel, Tihanyban még to-

vább folyhatott a kísérletezés.

1955-ben azonban Fertődre korlá-

tozták a termesztést – talán mert

ott volt üvegház is. 

1956-ban azonban a Tudomá-

nyos Akadémia Biológiai Csoport-

jának éves beszámolója már kritikus

hangot ütött meg: „Téves nézetek

nyomására elmaradtunk számos kor-

szerű, genetikailag megalapozott

nemzetközi tenyésztési módszer be-

vezetésével, vagy éppen megszüntet-

tünk bevezetett helyes rendszabályo-

kat (törzskönyvelés). A gyapot-hono-

sítás, citrom-honosítás adaptációs el-

képzelése mutatja, hogy egy-egy nem

eléggé megalapozott elméleti elgondo-

lás milyen súlyos károkat okozhat.”

A citrom-őrület tehát néhány

röpke év alatt lecsengett, de az

irányváltásra még várni kellett. 

A természet átalakítói

Ebben a korban, az ötvenes évek-

ben a sztálini politika jegyében a

szocialista országokban megpróbál-

ták átalakítani a természetet. A ter-

vekkel a szocializmus korlátlan le-

hetőségeit és felsőbbrendűségét

akarták bizonyítani. Sivatagokat

akartak termővé varázsolni, folyó-

kat visszafordítani – ahogy azt a

szovjet tudósok 1951-es beszámo-

lóiból vett idézetben olvashatjuk:

„az új térképek azt mutatják, hogy

mikor és meddig ér majd a megművelt

terület, hol kanyarodik majd az új

mesterséges folyó, hol lesz az erdő, hol

fut majd a vasút, amely viszi a vasat

és hozza a szenet. Az új térképek a

kommunizmus hatalmas építkezéseit

mutatják: a föld átalakulását az em-

ber munkája nyomán.”

Ebben az időben nálunk is köte-

lező volt a „Nagy Testvér”, a Szov-

jetunió és a kommunizmus iránti

lelkesedés, a célok másolása, a mód-

szerek átvétele. Nem csodálkozha-

tunk azon, hogy a Kazahsztánba

látogató magyar parasztküldöttek

„személyesen győződhettek meg a kol-

hoztagok boldog, vidám életéről, amit

a szovjet nép a Bolsevik Párt és Sztá-

lin elvtárs vezetésével valósított meg.”

Felbuzdulásukban rögtön táviratot

küldtek Rákosi Mátyásnak: „Drága

Rákosi elvtárs! Amit itt láttunk, mé-

reteiben és szépségében minden elkép-

zelésünket felülmúlta. Mi a látottak

alapján tudjuk, hogy akkor harcolunk

legjobban a békéért, az ötéves tervünk

megvalósításáért és úgy szolgáljuk leg-

jobban dolgozó parasztságunk érdekét,

ha követjük a kolhozparasztok példá-

ját. Ezért mi, akik még egyénileg gaz-

dálkodó dolgozó parasztok vagyunk,

elhatároztuk, hogy hazatérésünk után

mi is rá fogunk térni a szövetkezeti

gazdálkodás útjára és azon leszünk,

hogy minél több dolgozó paraszttár-

sunkat győzzük meg ennek az útnak

a helyességéről.”

Az egyénileg gazdálkodó parasz-

tokkal ellentétben, a természet to-

vábbra is ellenállt az erőszakos kí-

sérleteknek, és bár sok eszeveszett,

megalomániás terv – iszonyatos ál-

dozatok árán - valóban megvaló-

sult, ennek kárát nemcsak a termé-

szet, hanem az emberiség is –

máig – viseli.

KONCZ MÁRIA

A sajkodi Citromos 

Citromízű banán nem nő banán-
fán, de citromízű citrom nőhet
citromfán. Elvileg legalábbis,
mert a szóban forgó citromfák
termést nemigen hoztak, de ha
mégis, akkor nem csupán sava-
nyú, hanem némi keserű ízt is
hagytak maguk után – legalábbis
átvitt értelemben. 

A Kortárs folyóirat Illyés Gyulát köszöntötte 60. születésnapján egyik

írásában. Talán nem tévedünk, ha úgy érezzük, hogy az írónak voltak

fenntartásai citrom-ügyben:

„Ugyanaznap délután Gyulát és vendégét egy kocsi vitte ki a tihanyi cit-

rom-ültetvényre. Egy akkoriban megindult kísérleti állomás volt ez, ahol

szoktatni akarták ezt a kényes növényt zord éghajlatunkhoz. A kocsi tulaj-

donosa – egy barát – álmukból zavarta fel a Fellegvár lakóit. 

Gyula tömött tarisznyával indult. 

A citrom-telep Tihany nyugati partján, alig megközelíthető helyen, közel a

vízhez létesült. A csemeték párhuzamosan haladó mély árkokban húzódtak

meg. Az egyes árkok választófalainak élét beton sávok tették. Télen és hűvös

éjszakákon ezek a beton vonulatok voltak hivatva tartani a nádkévéket,

így mentvén a kis csemetéket a megfagyástól. 

Két agronómus mérnök sürgölődött ott az árkok körül. A nap már teljes

délutáni súlyával feküdt a domboldalra. A kis csemeték – talán 20–30 cen-

timéter magasak lehettek – a mély árnyékban, vastag sötétzöld leveleikkel

látszólag jól érezték magukat árkaikban. 

Székeket kaptak. Lábaikat az egyik beton vonulaton pihentették. Így szembe

kapták a napot és a vizet. 

Oh, szépséges táj! A citromok! Igen. A két agronómus felvázolta a reményeket. 

- De mi lesz itt télen? — firtatta Gyula. 

- Befödjük a csemetéket — így az agronómus.

- És ha jön egy húszfokos hideg? 

- Szoktatnunk is kell a hideghez őket. Ez éppen itt a cél. Egy olyan fajtát

kell kitenyésztenünk, amelyik bírja a húszfokos hideget is. 

- Szép feladat — szólt a vendég.”

FOTÓ: FORTEPAN – TIHANY AZ ÖTVENES ÉVEKBEN
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– Hogyan alakulnak a térség kap-

csolatai? Milyen együttműködések jöt-

tek létre, és ezek hogyan alakultak az

elmúlt években?

– Sokat gondolkodom ezeken a

kérdéseken. Én bíztam és ma is bí-

zom az összefogásban, a közös

munkában, a turisztikai fogadóte-

rület szolgáltatásainak, rendezvé-

nyeinek és fejlesztésének összehan-

golásában. A TDM-rendszer meg-

alakulásakor ezért csatlakoztam az

elsők között, és ezért kapcsolód-

tunk be a térségi és a regionális

szervezet munkájába.  Úgy érzem,

hogy ezen a téren inkább visszalé-

pés következett be. Kis csalódással

élem meg, hogy ma már inkább

mindenki a saját útját járja. Nehe-

zen megy az egyeztetés és a ren-

dezvények összehangolása is.

– Mi az oka ennek? Nincs rá lehe-

tőség, akarat vagy pusztán az érdek-

telenség az akadály?

– A lehetőség meglenne rá, de a

szándék nem mindig. Hiányzik az

előrelépés a térségi TDM-ben, sőt,

némi fásultság jellemzi az állapo-

tokat. Úgy látom, hogy az érdekel-

tek a közös munkába nem akarnak

pénzt fektetni, pedig ezek a szer-

vezetek a gesztorok támogatása

nélkül nem tudnak működni.

– Az együttműködések gyengesége

sok más téren is jellemzi a társadal-

mat. Sokszor az érvényesülés egyéni

útjait keressük szervezetileg és egyé-

nileg is.

– Én mindig a csapatmunkában

hittem, és hiszek ma is. Ezért örü-

lök annak, hogy helyi szinten ez vi-

szonylag jól működik. A vállalko-

zók bevonása a munkába még hátra

van, de például a versenyekre való

felkészülésben magas szinten való-

sul meg a helyi összefogás. Persze,

ehhez az önkormányzatnak is tá-

mogatnia kell a civil szervezeteket.  

– Az összefogásnak is szerepe van

abban, hogy Tihany sikert sikerre hal-

mozott az elmúlt években.  A fejlesz-

tések nyomán a település nagymérték-

ben átalakult. De vajon felnőttek-e

a feladathoz a személyi és a szervezeti

feltételek? Nyilvánvaló, hogy ma már

csak profi felkészültséggel, profi csa-

pattal lehet a pályázati munkát vé-

gezni, települést fejleszteni. 

– 2018. az utóbbi évek legsikere-

sebbje volt. Tavaly több mint há-

rommilliárd forintnyi támogatást

nyertünk el. Ez a képviselő-testü-

letre nagy terhet rak, és óriási ener-

giákat kíván meg a polgármesteri

hivatal munkatársaitól is. Ezért erő-

sítettük meg a projektek lebonyo-

lításában közreműködő műszaki

osztályt. De azt is látni kell, hogy a

köztisztviselői, közalkalmazotti

bértábla alapján nem tudunk a vál-

lalkozói szférából szakembert át-

hozni. Mivel a megvalósításhoz

nincs meg a megfelelő szakmai

stáb, külső cégeket vonunk be a le-

bonyolításba, akik költségeiket –

legalább részben – elszámolhatják

a pályázatban. 

– Ha mindaz megvalósul, amit

2020-ig terveznek, akkor az újabb

minőségi változást eredményez Ti-

hanyban, de vajon kik fogják üzemel-

tetni, gondozni az új helyeken? 

– A fejlesztésekhez valóban kell

külső munkaerő, de a fenntartás

már megoldható helyi forrásból.

Elsősorban a Falugondnokság fel-

adatai sokasodnak. Gondolkodom

a nyugdíjas szakemberek visszahí-

vásán is; tapasztalatukra és hely -

isme retükre szívesen építenénk.  

– Mi van a f iatalokkal?

– A rátermettek saját vállalko-

zásban dolgoznak. A turizmus ki-

szolgálásához szükség is van az új

és színvonalas idegenforgalmi, ven-

déglátó vállalkozásokra. Az értel-

miségi pályákra lépők viszont nem

nagyon jönnek vissza. A visszatérés

egyik akadálya az önálló lakás hiá-

nya. Nincs olyan önkormányzati te-

rületünk, amelyen lakótelkeket tud-

nánk kialakítani, vagy ahol – ha

pénzünk lenne is rá – önkormány-

zati bérlakásokat tudnánk építeni.

A helyzetet tovább rontotta az

utóbbi tíz év óriási ingatlanpiaci

áremelkedése. Ezzel nem lehet ver-

senyezni! Azért gondolkozunk ki-

sebb léptékű lehetőségeken is. 

– A változások hogyan mutatkoz-

nak meg Tihany státuszában és imá-

zsában? Mostani állapotában mi

Tihany? Falu? Város? Üdülőterület?

És merre tart?

– Olyan településnek látom Ti-

hanyt, amely történelme miatt egy

emblematikus helyszín, kulturális

és természeti kincsei révén pedig

méltán közkedvelt kirándulóhely.

Kivételes vonzerővel rendelkezik,

aminek része a helyi gasztronómia,

a kultúra és a különféle programok,

fesztiválok. Semmiképpen nem

egyszerű üdülőhely, hiszen ma már

az itt ingatlannal rendelkezők is he-

teket töltenek el, sőt újabban ősztől

tavaszig is sokan lejönnek a hétvé-

gére. Baráti társaságok alakultak, és

az önkormányzati rendezvényeket

is látogatják. Erősödött, és egyre

jobb az üdülők és a helyi közösség

kapcsolata is. Falu? Senki nem így

gondol Tihanyra. A megkeresések

kilencven százalékát „Tihany vá-

roshoz” címezik. A fejlesztéseknek

köszönhetően gazdaságilag, szol-

gáltatásokban sokkal magasabb –

városias – szinten vagyunk, mint

tíz-húsz éve, és ez a helyi társada-

lomnak és a turisták igényeinek is

jobban megfelel. Az önkormányzati

fejlesztésekhez hozzáadódnak a

vállalkozóiak: idén megkezdődik a

főhercegi kastély felújítása, és meg-

indul a kenderföldi beruházás ter-

vezése is, így a fejlődés a közeljö-

vőben még intenzívebb lesz. 

– A települések kategorizálásánál

azonban nem értékelik a megtett utat.

A városi pozíció nem pusztán hiúsági

kérdés, és nem is ezért pályáztuk meg.

– Sajnos, nem. A városi státusszal

jóval több támogatásra lennénk jo-

gosultak. A pályázati lehetőségek

is közigazgatási státusz szerint osz-

lanak meg, így sok pályázaton nem

is indulhatunk. De ha várossá nem

is lehetünk, balatoni turisztikai

mintatelepülés még igen! Én ezt a

kategóriát céloztam meg; erre felé

haladunk.

– Választási évben vagyunk. Las-

san minden érdekeltnek el kell dönte-

nie, hogyan képzeli el a következő cik-

lusban az életét. Rákérdezek: vállalja

a polgármesterséget a 2019–2024-es

időszakra?

– Én is feltettem már magamnak

ezt a kérdést. Sokat gondolkoztam

azon, mi legyen. Úgy érzem, hogy

van még bennem annyi energia és

kitartás, hogy befejezzem az elkez-

dett feladatokat. A következő cik-

lusban további projektek megvaló-

sítására is lehetőség nyílik, – gon-

dolok például a rév fogadókapujának

kialakítására – ezeket közösen ta-

láltuk ki. Örülni fogok, ha néhányat

még pluszban valóra válthatunk. 

KONCZ MÁRIA

Egy balatoni turisztikai mintatelepülés 
Év eleje van, amikor – szokás
szerint – előre nézünk, célokat
tűzünk magunk elé, és terveket
készítünk. Tósoki Imrével, Ti-
hany polgármesterével most a
tendenciákat elemezzük, a vál-
tozások irányát tisztázzuk -
amire év közben ritkábban van
lehetőség. Miképpen határoz-
hatnánk meg Tihany helyzetét,
és merre tartunk? – ilyen kérdé-
sekre keressük a választ. Tihany
ugyan félsziget, de nem önma-
gában áll a Balaton partján,
ezért fontos, hogy térségi hely-
zetét, kapcsolatait is figyelembe
vegyük. Első kérdésünk éppen
a kicsit tágabb környezetre és a
kapcsolódásokra vonatkozik.
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Kontrát Károly, országgyűlési kép-

viselő, a Belügyminisztérium parla-

menti államtitkára 

– Minden elért siker, közös sike-

rünk! Eredményes évet zárt a vá-

lasztókerület és az ország is. Sok

feladattal a hátunk mögött, de si-

keresen megóvtuk Magyarország

biztonságát és megvédtük az eddig

elért országos és választókerületi

eredményeket. Tihany számos be-

ruházás és fejlesztés révén tovább

gyarapodhatott a tavalyi évben.

– Mit tart az eredmények közül a

legfontosabbnak?

– Megújult az Apátsági Rege

Cukrászda, a Tihanyi Bencés Apát-

ság tovább fejlődik az idei évben és

olyan beruházások vannak kilátás-

ban, amelyek révén még tovább nő-

het majd Tihany vonzereje. Büsz-

keség, hogy Tihany ékszerdoboz-

ként, a Balaton koronájaként nem-

zetközi elismerést is kapott a tavalyi

évben, hiszen egy kanadai székhe-

lyű nemzetközi környezeti, virágo-

sítási verseny döntőse lett, majd el

is nyerte a kistelepülések kategóriá -

jában a különdíjat. Az immár

hagyo mányosnak számító és évről

évre egyre több látogatót vonzó

programok, így a Levendula Fesz-

tivál, a Garda Fesztivál, valamint a

Szüreti Napok is hozzájárultak Ti-

hany eredményes évéhez. 

– Mik az idei év célkitűzései? Mit

kíván Tihanynak 2019-re?

– Minden nap többet kell ten-

nünk, mint amit tegnap vagy éppen

ma tettünk. Mindig van hová fej-

lődni, fontos, hogy alázattal és szor-

galmasan tovább dolgozzunk. Szá-

momra a választókerület mind

a 45 települése egyformán fontos.

Büszke vagyok arra, hogy a kor-

mány támogatásával tovább fejlő-

dött a választókerület és így Tihany

is. Köszönöm a választók bizalmát,

köszönöm a tavalyi esztendőt és

mindazt a támogatást, amit az el-

múlt évben is éreztem. Bizakodás-

sal tekinthetünk az idei évre, a si-

kerekhez azonban további összefo-

gásra lesz szükség, hiszen két vá-

lasztás is lesz az idei esztendőben.

Ahogyan az elmúlt évben, úgy az

idei évben is csak a közösen elvég-

zett munka és az összefogás az,

amely eredményekhez vezethet.

Mihályi Jeromos, konventuális

perjel

– Az elmúlt esztendő számunkra,

tihanyi bencéseknek, az újdonságok

és a tervezések éve volt. Februárban

új elöljárót választott a közösség,

ami mindig kisebb-nagyobb válto-

zást hoz magával. Richárd atya

több, mint 20 évig volt a Tihanyi

Bencés Apátság és a Tihanyi Ró-

mai Katolikus Plébánia vezetője.

Ezalatt az idő alatt határozott cé-

lokat és jövőképet fogalmazott meg

a közösség. Ezek megvalósítását

folytattuk egy fiatalosabb lendület-

tel. 2018-ban megújult az Apátsági

Rege Cukrászda. Első virágait hoz-

ták a Belső-tó partján telepített le-

venduláink.  Több fejlesztésünk ter-

vezése kezdődött meg, melyek kö-

zött meg kell említenem az új ki-

állításunkat, a Napváró teraszt és

az apátság külső tereinek felújítását.

A plébánián Ágoston atya vezeté-

sével új tanácsadó testület kezdte

meg a közös munkát, akik sok új

gondolattal és ötlettel tervezik az

egyházközség ünnepeit és prog-

ramjait. Továbbá nagy öröm közös-

ségünk számára, hogy a Tihanyi

Bencés Iskola tanulói évről-évre

gyarapodnak és az énekkar mellett

már zenekarral is büszkélkedhe-

tünk. 

– Milyen célkitűzései vannak a kö-

zösségnek az idei évre? Mivel lenne

elégedett?

– Idén kettős jubileumot ünnep-

lünk. A török kiűzése után 1719-

ben, pontosan 300 évvel ezelőtt tér-

tek vissza a magyar bencés szerze-

tesek az I. András király sírját őrző

monostor falai közé. A kommu-

nista diktatúra évtizedeit követően

pedig 1994-ben, éppen 25 évvel ez-

előtt kapta vissza a Pannonhalmi

Főapátság a tihanyi monostor épü-

letét, ekkor indulhatott újra a kö-

zösség élete. Az említett évfodu-

lókról nagy ünnepeinken szeret-

nénk külön is megemlékezni. A ta-

vasszal nyíló új interaktív kiállítá-

sunkat is, - amely a Lélek a vizek

felett címet kapta - úgy terveztük,

hogy a hozzánk látogatók bepillat-

hassanak abba a gazdagságba, amit

a Tihanyi Apátság történelme ma-

gába foglal. Nagy feladatnak tekin-

tem az apátság külső tereinek és a

modern galéria kiállítóterünknek a

felújítását, amelyekkel még von-

zóbbá, igényesebbé és barátságo-

sabbá tudjuk változtatni a környe-

zetünket. Személy szerint, mint ba-

latonszőlősi lelkipásztor nagyon vá-

rom, hogy elkészüljön a templom

mellé tervezett közösségi házunk,

aminek építését reményeim szerint

márciusban elkezdhetjük. Idén lesz

nyolc éve, hogy közösségünk át-

vette a Tihanyi Bencés Iskola ve-

zetését, így szeptembertől már

mindegyik osztályunk teljes lét-

számmal hittanos lesz.  

– Mit tart az idei év legfontosabb

feladatának?

– A legfontosabb hogy megta-

láljam a harmóniát a hétköznapi,

világi feladataim és a közösség ve-

zetése, a testvérekkel való törődés

között. 

Radó László, a Tihanyi Bencés

Iskola igazgatója 

– Örömmel és büszkeséggel tölt

el bennünket, hogy folyamatosan

növekszik a gyermeklétszám intéz-

ményünkben. Az idei tanév 178

diákkal indult, legutóbb 20 évvel

ezelőtt volt ilyen magas a létszám.

Mindannyian azért dolgozunk,

hogy ne csak jó legyen az iskola,

hanem jó legyen a híre is. Büszkék

vagyunk a 20 éves tihanyi zeneok-

tatásra is. Nagyszabású koncerttel

emlékeztünk meg az évfordulóról

az apátsági templomban, ekkor

mutatkozott be először a nagykö-

zönség előtt a Tihanyi Bencés Fú-

vószenekar, amelynek a tagjai a ze-

neiskolánk jelenlegi és egykori nö-

vendékei. Gimnazisták, sőt egye-

temisták is szívesen visszajárnak

hozzánk muzsikálni. Fantasztikus

közösségteremtő ereje van az

együttzenélésnek. A karácsonyi

koncerten újabb szintet lépett a ze-

nekar. Együtt léptek fel fúvósok, a

hegedűsök és a Tihanyi Bencés

Gyermekkórus. Az új sportcsarnok

építése alaposan felforgatta az élet-

ünket. Testnevelés órákra a gyere-

kek a tantermekben tudtak átöl-

tözni, rossz idő esetén ezeket az

órákat az iskola folyosóján vagy az

aulában tudtuk megtartani. Az ud-

var jelentős része építési terület lett.

Nem könnyítette meg a helyzetün-

ket, hogy ezzel párhuzamosan el-

kezdődött az iskola épületének

külső hőszigetelése. Mindkét be-

ruházás csúszott, ennek ellenére a

pedagógusok és a gyerekek is fe-

gyelmezetten tudtak alkalmaz-

kodni a helyzethez. A külső hőszi-

getelés már befejeződött, nagyon

szép lett, örülünk neki. A sport-

csarnok átvételét izgatottan várjuk,

Milyen évünk lesz?
Milyen volt a tavalyi esztendő
és mit remélhetünk az ideitől?
Van-e értelme egyáltalán éppen
a naptári évfordulón mérleget
vonni vagy inkább szemléljük az
eseményeket a maguk folyama-
tában? Tervek, elképzelések és
új lehetőségek. Ki, mire számít,
mit remél  az új évben? – kör-
kérdésünkben erre kerestük a
választ. 



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                                                                          7. OLDAL

és reméljük, hogy sok örömünk lesz

benne.

– Várható olyan fejlesztés, ami be-

folyásolja, megváltoztatja a tanítás-

tanulás folyamatát?

– Természetesen nagyon várjuk,

hogy birtokba vehessük az új sport-

csarnokot és a mellé felépülő kültéri

kosárpályát. Terveink között sze-

repel egy modern informatika szak-

tanterem kiépítése. A számítástech-

nikai eszközeink szépen lassan el-

avulnak. Elavultak már az iskolai

műsorok és rendezvények alatt

használt hangtechnikai berendezé-

seink is. Ezeket is szeretnénk le-

cserélni. 

– Milyen feladatok határozzák meg

a 2019-es esztendőt?

– Idén a Szent Benedek-napon

felkerekedik az egész iskola, és

meglátogatjuk az ezer éves bakony-

béli monostort. Egyébként meg

tesszük a dolgunkat a hétközna-

pokban és az ünnepekre való fel-

készülésben, ahogy eddig is. Az is-

kola népszerű, összesen 17 telepü-

lésről járnak hozzánk gyerekek. Ez

azt sejteti, hogy jól végezzük a dol-

gunkat. Ezt az irányt szeretnénk

folytatni. Gyakran idézem a pan-

nonhalmi ebédlő feliratát Richárd

atya kiegészítésével: "Senki nem

alkalmas mindenre, de mindenki

alkalmas valamire." Ez a legfonto-

sabb gondolat, amit szem előtt tar-

tunk a munkánk során. Egyformán

fontos számunkra a tehetséggon-

dozás és a felzárkóztatás. Az ügye-

sebb gyerekeket igyekszünk felké-

szíteni és eljuttatni a különböző

versenyekre, legyen szó tanulmányi

versenyről, Diákolimpiáról vagy

művészeti tevékenységről. Aki pe-

dig felzárkóztatásra szorul, annak

biztosítjuk a korrepetálást vagy

akár a fejlesztést és a logopédiai

segítséget is. Mindig hangsúlyo-

zom, hogy a Tihanyi Bencés Iskola

nem versenyistálló. Az a felada-

tunk, hogy a szülőkkel együttmű-

ködve minden diáknak megtaláljuk

azt az utat, amin el tudjuk indí-

tani.

Károly Tamás, a Club Tihany Üdü-

lőközpont Zrt. igazgatója

– A Club Tihany Üdülőközpont

jól zárta a tavalyi évet. Árbevételünk

továbbra is emelkedő tendenciát

mutat, amely a nálunk megfordult

körülbelül 30 ezer vendég által el-

töltött több mint 110 ezer ven -

dégéjszakának köszönhető.

– Voltak változások, új beruházá-

sok, szolgáltatásbővítés az előző esz-

tendőben?

– 2018-ban folytattuk a korábbi

években már megkezdett szoba és

apartman felújításokat, ezeket idén

is folytatjuk. Elbontottuk a régi iro-

daházat, mellyel kapcsolatban bi-

zonyára sok tihanyi lakosnak van-

nak emlékei. Helyét beparkosítot-

tunk. A Levendula konferencia te-

rem modern légtechnikát kapott,

így most már télen nyáron színvo-

nalas rendezvényeket tudunk itt is

tartani. Az épület környékén tér-

köveztünk, parkosítottunk. Összes-

ségében egy sokkal rendezettebb,

szebb környezetet hoztunk létre. A

legnagyobb beruházásunk azonban

egy nagy kapacitású mosoda létre-

hozása volt, mely az év második fe-

lében már terv szerint működött.

Számításaink szerint az üdülőköz-

pont összes textíliájának tisztítását

már házon belül el tudjuk elvégezni.

Fontos megemlíteni a munkás-

szálló felújítását is. Minden épüle-

tének teljes gépészetét (vízvezeték-

rendszer, fűtés, világítás) kicseréltük

vagy korszerűsítettük. A fürdőszo-

bák, szobák, konyhák is megszé-

pültek, így dolgozóink is sokkal

kellemesebb körülmények között

tölthetik megérdemelt szabadide-

jüket.

– Mit vár 2019-től, mivel lenne

elégedett?

– Fontos, hogy a gazdasági kör-

nyezet a geopolitika térségünkben

ne változzon. De elsősorban azt vá-

rom, azt szeretném, hogy legyen

minden időszakban elegendő dol-

gozónk, manapság talán ez a leg-

nagyobb, legnehezebb feladat szá-

munkra, hogy a megszokott szín-

vonalunkból nem engedve, ki tud-

juk szolgálni a hozzánk érkező ren-

dezvényeket, vendégeket. 

Rutai Andrea, a Tihanyi Hajós

Egylet ügyvezetője

– Nagyon elégedett vagyok az el-

múlt esztendővel, mind a kikötő,

mind a vitorlás klub teljes gőzzel

működött a szezonban, sok elége-

dett hajóstól és fiataltól kaptam po-

zitív visszajelzéseket a nálunk töl-

tött napjairól. Az új kikötő épület

mindenképpen emelte a kiszolgálás

színvonalát, bár tavasszal sok dol-

gunk volt vele, de szezonra kész let-

tünk, visszaköltöztünk, hála a kiváló

kivitelező csapatnak és saját mun-

katársaimnak. A vitorlás táborok is

telt házzal folytak a nyáron, jó érzés

vidám, lelkes gyerekeket látni min-

den nap.

– Milyen versenyeket, beruházáso-

kat tart kiemelkedőnek?

– Beruházásként a kikötői épület

felújítása elég nagy falat volt, sze-

rencsére minden jól sikerült. El is

kezdhettük a versenyek rendezését

július elejétől, két ifjúsági csapat-

bajnokságot rendeztünk Optimist

és 420 hajóosztályban. Emellett ná-

lunk zajlott a Finn Dinghy orszá-

gos bajnokság szeptemberben. Ez

az az olimpiai hajóosztály, ahol Be-

recz Zsombor vitorlázó megsze-

rezte Magyarország első világbaj-

noki címét, és ezzel az első olimpiai

kvótát tavaly augusztusban. Termé-

szetesen ő is részt vett a bajnoksá-

gon, és toronymagasan (7 futam-

győzelemmel a 9-ből) meg is

nyerte.

– A Tihanyi Hajós Egyletnek mi-

lyen tervei vannak 2019-es évre?

– Nagy változásokat nem terve-

zünk, folytatjuk a megkezdett

munkát, március közepétől hirdet-

jük gyerek táborainkat, amik igen

hamar meg is szoktak telni. Idén

két Magyar Bajnokságot rende-

zünk, Asso és Dragon hajóosztály-

ban. Míg az Asso egy gyors, mo-

dern nemzetközi hajó 4-5 felnőtt

vitorlázza, addig a Dragon egy cso-

dás, klasszikus hajóosztály, hárman

versenyeznek rajta. Sok Dragon

még fából épült, gyorsaságuk és vi-

harállóságuk mellett szemet gyö-

nyörködtetők is.

SOMOGYI JUDIT

Futsal: remek első félév 
A Futsal NB II. nyugati csoportjának újoncaként a tihanyi futsalosok
remek rajtot vettek az idei szezonban. Az ősszel öt meccs után veret-
lenül álltak a dobogó közelében.  Mindenki meglepetésére az újonc
csapat kemény ellenfélnek bizonyult, még az NB I-es múlttal ren-
delkező Győri ETO számára is. 

A klubvezetés célkitűzése az első hat hely megszerzése, ezáltal
a felsőházi rájátszás elérése volt. A csapat remek rajtot véve a bajnokság
félidejénél  az alapszakasz 17. fordulója után a kiemelkedő 6. helyet
foglalja el a tabellán. 
17 mérkőzésből, 7 győzelemmel, 4 döntetlennel, 25 pontot gyűjtve har-
colták ki a jelenlegi helyezést. A szakvezetés bízik benne, hogy kitart ez
a remek teljesítmény az alapszakasz végéig és a rájátszásban a biztos
bennmaradás tudatában a csapat tovább javíthat jelenlegi pozícióján.
Hatalmas siker lenne, ha mindjárt az első szezonban előkelő helyen vé-
geznének a futsalosok.  
Heti két-három edzéssel, az idegenbeli mérkőzésekre való utazásokkal
komoly megterhelést kapnak a játékosok. Jelenleg a hazai mérkőzéseket
az alsóörsi sportcsarnokban rendezik meg, ahol a játékosok örömére
egyre több néző kíváncsi a tihanyi futsalosokra. Az egyesület ezzel
együtt nagyon várja, hogy birtokba vehesse a helyi sportcsarnokot, ahol
a remények szerint sok hazai drukker előtt folytathatják majd a mene-
telést a bajnokságban. 
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– Bemutatnád a kategóriát, amiben

versenyzel?

– Amatőr szlalom versenyeken

veszek részt. Ezek zárt pályán zaj-

lanak, szilárd útburkolaton. A ren-

dező által felállított nyomvonalat,

ahol bója illetve gumilassítók van-

nak, minél rövidebb idő alatt, le-

hetőleg hiba nélkül kell teljesíteni.

Lehet indulni teljesen átlagos utcai

autóval is. Van utcai és épített ka-

tegória és ezen belül is több alka-

tegória, köbcenti és hajtás szerint.

– Az amatőr autósportnak miért

ezt az ágát választottad?

– A környéken viszonylag sok

verseny van, és ezt engedhetem

meg magamnak. Idén hét verse-

nyen indultam, egy ötödik, egy ne-

gyedik, egy harmadik, és négy má-

sodik helyezést értem el. Ezek a

versenyek éves kupasorozatok részei

voltak, ahol a Bakony szlalomon

éves kategória második, a Dunán-

túli szlalom kupán éves kategória

harmadik helyezett lettem.

– Milyen autóval versenyzel?

Mennyire speciális az autó, kifejezet-

ten erre a versenytípusra készült?

– Egy 1999-es Ford Focussal ver-

senyzek, ami 1988 köbcentis. Ko-

molyabb átalakítás még nincs az

autón, de folyamatosan próbálom

fejleszteni, hogy lépést tudjak tar-

tani a versenytársakkal. Mint min-

den technikai versenyben, itt is van-

nak előírások és követelmények,

aminek meg kell felelnie az autó-

nak. Minden átalakítást ennek is-

meretében végzek el rajta.

– Milyen képességekre van szerin-

ted elsősorban szükség, hogy valaki

ebben a sportban sikeres legyen?

– Ahhoz, hogy valaki magabiz-

tosan elinduljon egy ilyen verse-

nyen, mindenképpen másféle ké-

pességekre, készségekre van szük-

ség, mint a sima közúti közleke-

désnél. Nagy odafigyelés, jó és gyors

reakció. Elszántság. És nem szabad

félni! Aki fél, az máris veszített.

Ezen kívül némi őrültség is kell,

hogy valaki beüljön egy ilyen au-

tóba és odaálljon a rajthoz.

– Mennyi időt vesz el az életedből

ez a sport? Mennyi időt töltesz az

autó karbantartásával?

– Azt gondolom, a beletett időt

nem szabad úgy felfogni, hogy az

ember életéből veszi el.  Úgy vagyok

vele, hogy a kocsi építése és kar-

bantartása felkészülés a hétvégi

szórakozásra. Maga a verseny pedig

a szórakozás. Ha nem érezném jól

magam ezeken az eseményeken,

akkor nem csinálnám. A versenyek

nagyon jó hangulatban telnek, sok

is merős és barát társaságában.  A

ko csit minden szezon előtt szer-

vízeljük, a tervezett átalakítások egy

részét megcsináljuk, amit enged a

büdzsé. Szezon közben, ami tönk-

remegy, azt javítom. De megmon-

dom őszintén, még sohase számol-

tam a ráfordított időt.

– Drága ez a sport?

– Számomra a legnagyobb ne-

hézség lépést tartani a versenytársak

fejlesztéseivel. Mint minden tech-

nikai sport, ez sem olcsó. Annyit

szoktam csak mondani, hogy fene-

ketlen kút. A nevezési díj szinte a

legkevesebb, az autót karban kell

tartani, fejleszteni, tankolni, ver-

senygumi jobban kopik, mint az ut-

cai, el is kell valahogy jutni a ver-

senyekre és még sorolhatnám. 

– Gondolom, mindez saját erőből

nehezen menne. Vannak támogatóid? 

Aki fél az veszített

Lelkes, megbízható fiatal srác.
A Falugondnokságnál dolgozik,
aki ismeri, az tudja, hogy nehéz
tőle olyat kérni, amit ne tenne
meg szívesen. Legyen szó a fo-
cisták szállításáról, pakolásról,
legutóbb a karácsonyi dekorá-
ciót segített feltenni Tihany-
szerte, hogy a falu ünnepi dísz-
ben pompázhasson. Mindig is
tudtam, hogy odáig van az au-
tókért, de nem olyan régen el-
kezdett versenyezni, és nem is
akármilyen eredményekkel di-
csekedhet. Papp Krisztiánnal
beszélgettem autókról, verse-
nyekről és tervekről. 

FOTÓ: NORA SMITH

Balatonfüred-, Csopak-, Tihany

önkormányzata, a Veszprém me-

gyei önkormányzat, és a rendező

szabadidő központ csapatai mér-

kőztek meg a helyezésekért.  A kör-

mérkőzéses formában lebonyolított

labdarúgó tornán Tihany csapata

egy döntetlen és három győzelem

megszerzésével megnyerte a kupát. 

Az eredmények: Veszprém–Ti-

hany  0:1, Tihany–BSZKK  1:1,

Csopak–Tihany 1:5, Balatonfü-

red –Tihany 0:2

HORVÁTH BÉLA

Tihanyi siker az önkor-
mányzatok focitornáján

14. alkalommal rendezték meg
a füredi Balaton Szabadidő
Központban az önkormányza-
tok év végi labdarúgó tornáját.
Tihany önkormányzata az ed-
digi legjobb eredményét érte el
a rendezvényen. 

– Támogatók nélkül ezen a szin-

ten sem lehet eredményesen űzni

ezt a sportot, és itt nemcsak anyagi

támogatásra gondolok. Akiknek so-

kat köszönhetek az a családom, a

tihanyi önkormányzat, a Jantó au-

tószerviz és nem utolsó sorban a

barátok, ismerősök. 

– Hova lehet eljutni ebben a sport-

ban? Hogy tervezed a sportjövődet? 

– Tervek mindig vannak, amiket

próbálok véghezvinni. Most éppen

azon ügyködök, hogy az autóra a

közeljövőben nagyobb összeget for-

díthassak. Lényeg, hogy minél több

versenyen szeretnék indulni. Jövő-

beni terveim nagyon egyszerűek:

minél közelebb kerülni az élboly-

hoz. 

RÓZSA ÉVA
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Szabó Lőrincék tihanyi háza

1992-ben került Simon Erzsébeték

tulajdonába. A porcelánművész

Hollandiába ment férjhez, három

lányuk majdnem egészében Né-

metországban nőtt fel, s közben

utazásokat tettek a porcelánnal szo-

ros összefüggésben lévő teatermő

területeken. Erzsi az itt szerzett ta-

pasztalatairól tartott előadást nem-

rég a tihanyi KOGART-házban.

– Ha például Európában jázmin-

nal kevernek egy teát, arra keleten

már azt mondják, hogy nem tea,

csak unokatestvér.  A monda sze-

rint ötezer évvel ezelőtt Sen Nung

császár lovaglás közben megpihent

egy fa alatt, melegvizet kért, mert

úgy érezte, hogy az enyhíti a fá-

radtságát. A csészéjébe egy tealevél

pottyant, aminek megkedvelte az

ízét és a frissítő hatását. A gyógyítás

mellett a buddhista szerzetesek me-

ditációhoz használták, hogy ne le-

gyenek fáradtak, majd a hétköznapi

emberekhez is eljutott. 

Ötféle tea létezik, a hatodik a kí-

nai sárga tea, de abból már nagyon

kevés van. A fehér tea (majdhogy-

nem csak Kínában van) a legelső

három kis levelecske, ami még nem

pöndörödött ki, még a nap se érte

– vagyis nincs benne klorofil –, a

rajta lévő kicsike szőrök miatt pedig

fehér a színe, ezért ezüsttűnek ne-

vezik. A legtöbb ásványi anyag van

benne, mangán, kálium, vas és fluor

– állítólag Mao is fehér teát rág-

csált, attól maradtak épek fogai. Ez

a legdrágább tea, mert kizárólag

kézzel szedik, csak nők és leginkább

hajnalban. Egy kilogramm fehér te-

ához 80.000 rügyet kell leszakítani,

egyenként. Miután ez az áprilisi

szüret az első, ezért a fehér teát first

class-nak is hívják. Hetven- hetve-

nöt fokos vízzel

háromszor is le-

önthető, s mindig

más ízt kapunk. 

Az első leöntés-

nél kinyitom a teát.

Lefedem, hogy az

illatát megőrizzem,

majd átöntöm egy

szervírozó kan-

nába, amitől az

ízek összekevered-

nek, ugyanis a te-

tején és az alján is

más ízeket ad. A

tealevelek egészek,

látható módon ki-

nyílnak. Senkit ne

zavarjon, ha egy le-

vél a csészéjébe ke-

rül, nyugodtan egye

meg. Mivel első, ta-

vaszi tea, ezért ne

várjunk tőle erős

színt és ízt, cserébe

elfeledteti velünk a

világ zaját. Gyö-

nyörködjünk a lát-

ványában, szagol-

juk és ízleljük meg.

A teában irányítható a koffein

mennyisége: ha rövid ideig öntöm

le, akkor sok koffein lesz benne, ha

sokáig tartom a vízben, akkor a

csersav rákapcsolódik és gyengíti. 

A zöld tea majdnem mindenre jó

A zöld teát magas hegyek pára-

dús levegőjében szedik, szereti

a reggeli ködöt és a nappali meleget.

Szedés után azonnal a teaházak ud-

varába viszik, hatalmas wok-okban

megpörkölik, majd sodorják, hogy

a pórusai becsukódjanak és így

megakadályozzák a fermentációt.

A régi kínai, japán, és a mai modern

kutatások eredményeként elmond-

ható, hogy a zöld tea rendszeres él-

vezetének megelőző és gyógyító ha-

tása van szinte minden civilizációs

betegségre. Támogatja a szív- és ér-

rendszert, a májat, a pajzsmirigyet,

a gyomrot és a beleket, a bőrt és an-

nak regenerálódását, csökkenti

a vérben a rossz koleszterint és

a vércukor-szintet, gyulladásgátló,

gátolja az epe és a vesekő képződé-

sét és a fogszuvasodást, hat a reuma

ellen és fertőtlenít. Ugyanakkor

csökkenti a depressziót, a stressz-

symp tome-t, növeli a koncentrációt,

a szellemi munkaképességet, segíti

az emlékezést és motiválja a telje-

sítményt (például a sportban). 

Egyszer dél-Indiában ajurvedaz-

tam az egyik lányommal, aki a mé-

regtelenítéstől harmadnapra eléggé

rosszul volt. Átmentem a besötétí-

tett szobájába, már az ajtónyitásra

tiltakozott, hogy nem bírja a fényt.

– Fáj a fejem anya, neked nem fáj?

– Az enyém nem. – Persze, mert

iszod a zöld teádat, amitől még egy

rendes fejfájást se kapsz… 

A fekete teánál először szárítják

a leveleket, majd sodorják, össze-

törik, és kiteszik a napra, ennek kö-

vetkeztében minden nedvesség ki-

megy a növényből, s elkezd oxidá-

lódni. Mint amikor a megvágott al-

mát az asztalon hagyjuk, és az meg-

barnul. Az angolok például nagyon

erős fekete teát isznak, lágyításként

tejet tesznek bele. Egy angol már-

kinő mondta először, hogy egy nap

nem elég kétszer enni, hanem dél-

után is kell. Akkortájt jött be a tea,

s mellé a kis szendvicsek.

Oolong és pu-erh

A kínai oolong tea a fekete és a

zöld különböző arányú keveréke. A

zöld oolongban a zöld tea, a fekete

oolongban a fekete tea a több.

Puha, virágos illatú, a fermentálását

megállítják, úgy, hogy megégetik.

Háromszor öntik le: az első az il-

latnak jó, a második az íznek, a har-

madik pedig a barátságnak. A pu-

erh tea szintén csak Kínában, Yun-

nan tartományában van, a Pu’er vá-

ros melletti fennsíkon, ahol a tenger

közelsége miatt erősen párás a le-

vegő. A tea leveleit párás helyisé-

gekben negyven-hatvan napig ér-

lelik (öregítik). Az illata az érett

füge, a csokoládé, a friss kenyér vagy

az égett cukor aromájához hasonlít.

Korongokkal préselik, tömbösítik a

tealeveleket, rizspapírba vagy zöld

mandarin kiégetett héjába csoma-

golják őket, és abban hagyják érni,

akár harminc évig is. A pu-erh-ben

sok az antioxidáns polifenol, ami

erősíti az immunrendszert, és van

benne frissen tartó koffein is. 

Úgy van ez, mint nálunk a bor

alapjául szolgáló szőlő esetében:

fontos, hogy milyen talajról jön,

mennyi ásványi anyag van benne,

mennyi napfény éri és milyen a pá-

ratartalom. A tea ezerötszáz és két-

ezer méter közötti, vulkanikus lej-

tőn érzi jól magát, ahol reggel pára

van. Az érlelés a tea meg a bor ér-

tékét is növeli. Ahogy a bornál van

sommelier, úgy a teánál is van, aki

csak a teavízzel foglalkozik, mert

egy igazán jó teához jó minőségű,

puha víz kell. Ha túl sok benne a

kalcium, akkor egy idő után film-

réteg alakul ki a teán, ami gátolja,

lecsukja a tea ízét. A teát nem éde-

sítik, önmagában isszák, esetleg

utána kapnak be hozzá valami édes

falatot. A japánok teaceremóniája

még erős, a kínaiak pedig minden-

hova viszik magukkal a saját teáju-

kat. 

A japánok matcha teája por alapú:

a tealeveleket egy gránitlapon

nagyon lassan őrölik meg, hogy el-

kerüljék a hő keletkezését, ami a

C-vitamint és az egyéb értékes

anyagokat károsítaná. Leöntéskor

is csak 75 fokos vizet használunk

hozzá, majd kis bambusz chasen-

nel habosra keverjük. Magát a nö-

vényt nappal árnyékolják – fárad-

ságos gonddal betakarják egy há-

lóval –, hogy védjék a napsugárzás

ellen, éjszakára pedig kitakarják.  

MÓROCZ ANIKÓ

A tea egy nagyon régi növény, a
felfedezésekor még faként állt.
Kínában, az ország dél-nyugati
részén lévő Yunnan tartományá-
ban tudnak olyan vadon növő,
harminc méter magas teafákról,
amik 1700 évesek. Csak magát a
teanövényből származó levele-
ket nevezhetjük teának, amit
eleinte gyógyszerként használ-
tak – folytatjuk megkezdett tea-
utas kalandozásunkat Simon
Erzsébet porcelánművésszel. 

1700 éves kínai teafák árnyékában
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Remélhetőleg az idén is sokan

mulatnak majd együtt a III. Ti-

hanyi Bencés Bálon, amely

február 16-án lesz a tihanyi

iskolában. A belépő ára 9

ezer forint, ami tartalmazza

a korlátlan étel- és italfo-

gyasztást, az éjféli tálalást

és a koncerteket. Támoga-

tói jegy vásárlására is van

lehetőség, ez 18 ezer fo-

rintba kerül, az összeg fele a

Tihany Iskoláért Alapítvány

jótékonysági céljainak megvaló-

sítását segíti. Ezek között szerepel

egy különleges élményt jelentő, tel-

jes létszámú iskolai kirándulás szer-

vezése, a zeneiskolai oktatáshoz

szükséges hangszerek beszerzése,

kültéri tanterem kialakítása.

Íme, az ínyencek kedvéért a va-

csora menüsora: mustáros manga-

licatarja, vörösborban párolt hagy-

mával, burgonya ropogóssal. Kol-

bászos, friss lecsóval töltött csirke-

mellrolád, medvehagymás galuská-

val, zöldfűszeres paprikás mártással.

Zöldséges bikaborjú-vadas, brok-

kolis szalvéta gombóccal, valamint

harcsapaprikást, kapros túrós csu-

szával kóstolhatják végig a vendé-

gek. Kitűnő desszerteket is kínál-

nak majd, többek között whisky-

karamellás opera royalt és naran-

csos joghurt tortlett-et. 

A program is különleges lesz,

az est díszvendége Bujtor Balázs,

a Budapest Fesztiválzenekar hege-

dűművésze, aki zenész barátaival

koncertet ad. A hajnalig tartó mu-

latság tánczenéjét a Búgócsiga Ze-

nekar szolgáltatja. A korábbi évek-

ben emlékezetes fényképek készül-

tek a különböző ál/arcokat felpró-

bálókról, családi-baráti társaságok-

ról a fotósarokban. Ebben az évben

egyedülálló lehetőségként a Pogány

Madonna szoborral is lehet közös

képeket készíteni, ugyanis Bujtor

Balázs felajánlotta, hogy rendelke-

zésre bocsájtja az esten ezt az

ikonikus szobrot. 

A welcome drink válasz-

téka apátsági András ki-

rály keserű és Anasztázia

királyné keserűlikőr, szá-

raz és édes pezsgőből áll.

A bálozók szomját ás-

ványvizek, üdítők csilla-

pítják. Hangulatfokozó-

ként TICHON kézmű-

ves világos sört, pannon-

halmi apátsági borokat szol-

gálnak majd fel. Akik szeret-

nének egy kicsit megpihenni a

bálozás közben, lehetőségük lesz el-

vonulni a „chill”-szobába, ahol forró

kávé és egyéb italok mellett lehet

beszélgetni, kártyázni. Nemcsak a

tihanyi és környékbelieket hívják a

mulatságba, hanem az iskola öreg

diákjainknak is javasolják, ragadják

meg az alkalmat és keressék meg

régi osztálytársaikat, jöjjenek el

együtt, és mulassanak a bálon.

A rendezők várják, és tisztelet-

teljes köszönetet mondanak mind-

azoknak, akik értékes tombolafel-

ajánlással támogatják a bál meg-

szervezését. Ezeket az iskola por-

táján lehet elhelyezni, ahol a jegy-

árusítás is zajlik.

SOMOGYI JUDIT

A február 2-án zajló esemény rajt

és a cél helyszínéül egyformán

a Belső-tó partján felállított rendez-

vénysátor szolgál majd, ahol reggel

8–11 óra között várják a nevezőket. 

Azok, akik a téli, remélhetőleg

havas tájnak nekivágnak számítsa-

nak arra, hogy alaposan ki fognak

melegedni mindegyik távon mi-

közben 759–405 méteres szintkü-

lönbségeket kell leküzdeniük a

6 óra 30 perces illetve a 3 óra 15

perces szintidőkön belül.

A túrákon volt már térdig érő hó,

nemcsak a felső, de az alsó ruháza-

tot is teljes átáztató eső, és nyakig

érő sár. Persze a ragyogó napsütés-

ben kellemesebbnek érződik a ter-

mészetjárás, de biztosan maradan-

dóbb sikerélményt ad, ha a zordabb

időjárást is legyőzi az ember, ezért

ne kedvetlenítsen el senkit az eset-

leges zordabb idő. Az előző évek

szokásának megfelelően, a tihanyi

lakosok és a Bencés Általános Is-

kola tanulói nevezési díj fizetése

nélkül vehetnek részt a rendezvé-

nyen – tudtuk meg Csiba Ágoston

főrendezőtől.

A leghosszabb, 20 kilométeres

táv útvonala: Belső-tó–Akasztó-

domb–Aranyház–Gejzírmező–Új-

laki templom rom–Horgász ta nyák –

Csúcs-hegy–Apáti-hegy–Apáti temp   -

lomrom–Külső-tó–Kis-erdő–Óvár–

Barátlakások–Hajóállomás–Kálvá-

ria–Apátság–Belső-tó. A rövidebb

távok útvonala hasonló, érintik ezek-

nek az állomásoknak némelyikét. 

A sikeres teljesítés érdekében több

helyen frissítőket, a célban pedig em-

léklap és az erre az alkalomra készí-

tett érem mellett meleg ételt kapnak

a túrázók, akik az iskola aulájában

étkezni, illetve melegedni tudnak. 

A korábbi tapasztalatokat figye-

lembe véve a szervezők azt kérik a

túrán indulni szándékozóktól, hogy

a www.telitihany.hu honlapon on-

line regisztráljanak január 30-ig.

Ezzel jelentősen megkönnyítik ön-

magunknak az indulást és a szer-

vezőknek is segítenek a rajtolás

gyorsításában. A rendezvény iránt
érdeklődők a következő elérhető-
ségeken kaphatnak bővebb felvi-
lágosítást: www.telithany.hu,
telitihany@balatontura.hu, és a
06-20/438-67-00-s telefonszá-
mon.

Az egyesület tagjai idén nyárra (jú-

lius 11–14.) tervezik a Tihanyi-fél-

sziget turistajelzéseinek teljes felújítá-

sát, melyre szívesen várják az olyan

tihanyiak jelentkezését is, akik elsajá-

títanák ennek a különleges munkának

a fortélyait. 

S.J.

X. Téli Tihany Túra

Kerek évfordulót ünnepelhet-
nek a Balaton Turista és Sza-
badidő Egyesület szervezésében
megrendezendő téli teljesít-
ménytúrán részt vevők. A je-
lentkezők a már jól bevált, nép-
szerű három táv útvonalát végig
járva (20, 15, 10 km) megtekint-
hetik Tihany természeti szép-
ségeit, nevezetességeit. 

Trail – a téli
terepfutás
A Tihany Trail téli terepfutást
január 26-án rendezik meg a
félszigeten. Ez lesz a település
idei évi első sport eseménye. Ez-
zel a versennyel régi álma való-
sul meg a Tihany Sport és Sza-
badidő Egyesületnek, hiszen
olyan versenyt szerettek volna
szervezni, amikor a mediterrán
hegyvonulatok ismeretlen hi-
deg arcukat mutatják meg. 

Háromszázan jelentkezhettek
a versenyre, a létszámkorlát ha-
mar betelt, ezért az egyesület
már a várólistán szereplő futók-
nak szervezi a következő új, hi-
ánypótló versenyt, ami február
23-án, a Farsang Farka vidám
téltemetés és mulatság napján
lesz. A farsanghoz illően, ezen
a napon, a futóknak lehetőségük
lesz jelmezben is futni. Tervez-
nek egy kimondottan csak jel-
mezesfutók részére kiírt rövid, a
Belső-tavat megkerülő vidám
kis kört. A legjobb jelmezek
pedig, természetesen díjazásban
részesülnek.
A január 26-i Tihany Trailnek
az általános iskolában lesz a ver-
senyközpontja, a rajt helyszíne
a felső kisudvar. 10.30-kor a
8 km-es, 11 órakor a 15 km-es
mezőny rajtol el. A start percei-
ben, az Aranyház utcában és az
iskolai szakaszon pár perces for-
galomkorlátozásra kell számí-
tani. 

MARSÓ BARNA

Bencések bálja harmadszor



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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