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– Rendbe

kellett tenni a

Külső-tó vízfe-

lületét, vissza-

szorítottuk a

túl ságosan el-

burjánzó vízi

növényzetet,

mert főleg a

száraz évek mi-

att, a nyílt víz-

felület az utób -

bi időben tíz százalék alá csökkent,

ami már több madárfaj ittlétét is

veszélyeztette. Meg kellett állítani

a növényzet térhódítását, ezért egy

speciális géppel, az elmúlt két hó-

napban víz alatti nádvágást végez-

tünk, ennek köszönhetően a nyílt

vízfelület 20–25 százalékra nőtt.

Most nagyon szép képet mutat a

tó, arról nem beszélve, hogy ezáltal

számos madárfaj ittlétét tudtuk biz-

tosítani, de nagyszámú kétéltű és

hüllő is él itt, nekik szintén kedvez

a változás, például az igen érdekes

dunai tarajos gőtének is – nyilat-

kozta lapunknak Vers József. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti

Park Igazgatóságának tájegységve-

zetője elmondta: a Tihanyi-félsziget

egykori vulkánjának főkráterében

keletkezett sekély tavat még 1975-

ben árasztották el újra, azóta azon-

ban, egyébként természetes folyamat

részeként, jelentősen redukálódott a

nyílt víztükör. A mostani, mintegy

hatvan millió forintos beavatkozás,

a kívánt egyensúlyt állította vissza. 

– A jövőben az a dolgunk, hogy

fenntartsuk ezt az egyensúlyt, azért

is végeztük most a nádvágást, hogy

az ne tudjon újra hajtani – mondta

Vers József.

A beruházás a Tihanyi-félsziget

mellett a gyulafirátóti Miklád lápot

és a Káli-medence öt helyszí nét is

érintette, mintegy 130 hek tárnyi te-

rület újult meg.  Jellemzően nedves

területek vízkormányzását végezték

el, vissza szorították a vízi növény-

zetet és fás legelőket alakítottak ki.

A beavatkozások révén számos faj

zavartalan létét is biztosították.

Puskás Zoltán a Balaton-felvidéki

Nemzeti Park Igazgatóságának

igazgatója elmondta: a Nemzeti

Park területén mintegy 2,8 milliárd

forintból összesen 23 nagypályázat

valósult meg az elmúlt időszakban,

ebből 1,5 milliárd forintot termé-

szetvédelemre, 1,2 milliárd forintot

pedig ökoturisztikai fejlesztésekre

valamint természeti nevelésre for-

dítottak.
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Megmentették a Külső-tavat

A teljes beruházás összköltségé-

nek harminc százalékát vállalja ma-

gára az önkormányzat – döntött a

képviselő-testület a szeptemberi

ülésén. A pályázatot benyújtotta az

önkormányzat, elbírálása folyamat-

ban van, kedvező döntés esetén a

jövő év első felében el is kezdődhet

a pálya építése. 

A pályázati keretből a pálya ki-

alakítása mellett kiépítik a küzdőtér

megvilágítását, valamint a kapuk

mögött teljes hosszúságban, illetve

az út felőli oldalon öt méter ma-

gasságban labdafogó hálókat he-

lyeznek ki.  

Nemcsak Tihanyból, hanem a

környező településekről is egyre

több fiatal kapcsolódik be a Tihanyi

Futball Club munkájába, jelenleg

mintegy 120–130 igazolt játékossal

rendelkezik a sportklub, amelynek

a felnőtt csapata mellett az után-

pótlás bázisa is erős.

Az új beruházás hozzájárul ah-

hoz, hogy Tihany egyre inkább a

rekreáció félszigete legyen, amely

sportolási lehetőségekre – kerékpá-

rozás, futás, nordic walking – és ki-

kapcsolódásra egyaránt kiválóan al-

kalmas.

Hosszú távon elengedhetetlen,

hogy az önkormányzat egy komo-

lyabb infrastruktúrális fejlesztést

is megvalósítson a sportpályán,

ennek első lépése az új műfüves

labdarúgó pálya létrehozása, a ké-

sőbbiekben pedig, természetesen

az önkormányzat anyagi forrásai-

tól és a pályázati lehetőségektől

függően, az öltözőépület felújítása

is a fejlesztési elképzelések között

szerepel – hangzott el a testületi

ülésen.

S.K.

Műfüves focipálya épülhet
A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség országos pályaépítési
programjának révén az önkor -
mányzat egy nagyméretű,
105x68 méteres műfüves pá-
lyát épít a saját tulajdonában
lévő ingatlanon. A jelenlegi
focipálya helyére tervezett
modern pálya kialakítása vár-
hatóan a jövő év első felében
megkezdődhet. 

A művelődési házban rendezetett

eseményen Mihalcsik Márta, a

veszprémi iroda módszertani refe-

rense részletesen beszámolt arról,

hogy az értéktár program 2013-as

indulása óta milyen településeken

jártak, mennyi értékkel találkoztak,

és az azóta elindult helyi értéktárak

milyen eredményeket értek el.

Az esetek többségében, azt köve-

tően, hogy segítettek az értéktárak

elindulásában, a legtöbb településen

jelenleg is aktívan működik az ér-

tékgyűjtés, sőt kisebb települések is

eljuttatták helyi értékeiket a megyei

vagy akár az országos értéktárba. 

– Az ifjúság összefogása és be-

vonása a közösségi életbe min-

denhol problémát jelent, ám a ta-

pasztalat azt mutatja, a fiatalokat

is érdeklik a helyi értékek, szeret-

nék ezeket megőrizni az utókor

számára – mondta Hoffner Tibor,

a Közép-dunántúli Szövetség az

Ifjúságért Egyesület munkatársa,

aki hozzá tette: a videó- és fény-

képkészítés, az információk digi-

tális rögzítésének folyamatába kü-

lönösen nagy kedvvel vesznek

részt. 

Az estét Petróczi Orsolya, a tiha-

nyi TDM vezetőjének beszámolója

zárta, aki elmondta, jelenleg

a Tihanyi Értéktár előkészítése zaj-

lik, illetve az egyeztetések arról, mi-

lyen kritériumok szerint állítsák

össze az értéktárat. Három tagú bi-

zottság feladata lesz a helyi értékek

összegyűjtése, amelyek a település

honlapján, a tihany.hu oldalon lát-

hatók lesznek majd. 

SZABÓ ESZTER

Minden közösségnek
vannak értékei

Idén ősszel a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Veszprém Me-
gyei Irodája elindította a tíz
települést érintő helyi értéktá-
rakat népszerűsítő program-
ját. Tihanyban várhatóan
jövőre kezdi el az érdemi mun-
kát a helyi értéktár bizottság.

390 millió forintos európai
uniós támogatás révén ter mé -
szetvédelmi fejlesztés valósult
meg a Balaton-fel vidéki Nem -
zeti Park hét helyszínén, köztük
a Tihanyi-félszigeten. A prog-
ram keretében visszaállították a
fokozottan védett Külső-tó
ökológiai egyensúlyát. 
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Az önkormányzat kezdemé-

nyezte egyeztetésen az érintett szü-

lők illetve a helyi képviselők vettek

részt, az óvoda dolgozói nem kap-

tak meghívást, mint elhangzott

azért, mert az óvoda fenntartója, az

intézményvezetői pályázat elbírá-

lása előtt kifejezetten a szülők vé-

leményére volt kíváncsi. 

A közel negyven szülő egy medi-

átor segítségével pro és kontra

mondhatta el véleményét az intéz-

ményről. A több órán át zajló fóru-

mon a szülők hosszasan sorolták az

óvoda érdemeit, egyetértettek abban,

hogy a Visszhang Óvoda a térség

egyik legjobb intézménye, modern

nevelési szemlélet és családias légkör

jellemzi. Folyamatos az intézmény

fejlesztése, az óvónők továbbképzése

is megoldott, a gyerekek kifejezetten

szeretnek az óvodába járni, ahol a

foglalkozások mellett változatos

programokon is részt vehetnek – vé-

lekedtek a szülők. 

Az egyeztetésen kiderült, a szü-

lők elsősorban a jelenlegi nagycso-

port működésével elégedetlenek,

mint mondták, a csoport óvónői

között nincs összhang, alkalman-

ként a gyerekeket érintő ügyekben

való tájékoztatás is hiányos. Nehez-

ményezték, hogy szeptemberben

senki nem jelezte számukra az új

óvónők érkezését, ráadásul gond-

jaikkal nem tudják, kihez fordul-

hatnak, hiszen nincs vezetője az in-

tézménynek. A kialakult helyzetért

nyilván a fenntartó is okolható –

jegyezték meg többen. A problé-

mák jelentős részét az okozza, hogy

megválasztott, felelős vezető hiá-

nyában, bizonytalan helyzet alakult

ki az óvodában – összegezték végül

véleményüket.

Tósoki Imre polgármester hasz-

nosnak nevezte a fórumot, mivel

végre tisztázódtak az intézménnyel

kapcsolatos problémák. 

– Az elmúlt

időszakban töb -

ben is megkeres-

tek az óvo dai pa-

naszaikkal. Min-

denkinek az az

érdeke, hogy a

Visszhang Óvo -

da egy jól mű-

ködő intézmény

legyen. Ez a fó-

rum bebizonyí-

totta, helyes dön-

tést hoztunk,

ami kor az au-

gusztusi ülésen nem kapta meg a

megbízatását Gálné Lendvay Erika,

így legalább tisztán látjuk, milyen

gondokkal nézünk szembe és van

lehetőségünk a változtatásra. Úgy

vélem a szülők részéről felvetett

problémák kezelhetők, intézmény-

fenntartóként felelősek vagyunk az

óvodáért, ennek szellemében dön-

tünk majd – mondta a fórum végén

a polgármester.
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Bizonytalan helyzet alakult ki a
Visszhang Óvodában, a szülők
egy része elégedetlenségének is
hangot adott, miközben az ön-
kormányzat elnapolta az intéz-
ményvezető kinevezéséről szóló
döntést. Október elején a szülők
fórumon mondhatták el pro és
kontra a véleményüket a hóna-
pok óta vezető nélkül működő
intézménnyel kap csolatban. 

Gálné Lendvay Erika három cikluson keresztül volt vezetője a Visszhang

Óvodának. Megbízatása idén augusztus 15-én lejárt, mivel az önkormányzat

nem támogatta újraválasztását, ezért az intézményvezetői feladatokat he-

lyettese, Véghné Somogyi Zsuzsanna vette át. Az óvoda vezetői munkakörre

kiírt pályázatra egyedül a korábbi vezető óvónő nyújtotta be szakmai anyagát,

amelyet a képviselő testület október végi ülésén nem fogadott el. A rendkívüli

testületi ülésen a képviselők úgy döntöttek, hogy újabb pályázatot írnak ki

az intézmény vezető óvónői posztjára, amíg nincs döntés, addig a jelenlegi

megbízott vezető Véghné Somogyi Zsuzsanna irányítja az intézményt.

Vezető nélkül a Visszhang Óvoda

Legyen a zene mindenkié! – ez a

Kodály Zoltán idézet várta az is-

kola diákjait aznap. 

Az óraközi szünetekben mini

koncertek csendültek fel, a máskor

nyüzsgő zsibongó néhány percre

elnémult, amikor megszólaltak a

hangszerek. Az első szünetben

magyar népdalokat szólaltattak

meg az iskola hegedűsei, a máso-

dik óra után fuvola-hegedű duó

játszott, majd egy fuvola kvartett

Devienne: Kis fuvoladuóját adta

elő. A harmadik szünetben az épü-

let adottságait kihasználva, meg-

lepő helyről érkezett a muzsika, az

iskola tetejéről. A magasba szálltak

a hangok és a hangulat is tetőzött,

amikor a Rézpockok kamaracso-

port a Csillagok háborúja című

film zenéjéből adott elő egy rész-

letet. Vastaps követelte a mű újbóli

eljátszását is. Végül a nap negyedik

koncertjén a legnagyobb apparátus

szólalt meg. Az iskola gyermek-

kórusa Bárdos Lajos: Bikaviadal

című művét adta elő piros-sárga-

fekete öltözékben.

A tavalyi évhez hasonlóan, nagy

sikert aratott a rendhagyó szünetek

megszervezése, s méltó ünnepi

hangulatot teremtett.

WERB GÁBOR

Mini koncert az iskola tetején
Az UNESCO Nemzetközi Ta-
nácsa Yehudi Menuhin kezde-
ményezésére nyilvánította
ok tóber 1-jét a Zene Világnap-
jává, emlékeztetve arra, hogy a
zene mindig módot ad arra,
hogy megértsük egymást és
bármely nép minden művészi
megnyilvánulását. A zene ün-
nepéhez csatlakoztak a Tihanyi
Bencés Iskola diákjai is. 

Díj a kutatóknak
57. alkalommal rendezték meg a
Hidrobiológus Napokat, Tihany-
ban, a Balatoni Limnológiai Inté-
zetében. A háromnapos szakmai
konferencián az önkormányzat
különdíjat adományozott. 

Tihany önkormányzata külön-
díjat hozott létre az arra érdemes
fiatal kutatónak, amelyet elsőként
Vitál Zoltán „A busa állomány
helyzete és ökológiai szerepe a
Balatonban” című előadásáért ve-
hette át. A százezer forintos díjat
Varró János, Tihany alpolgármes-
tere adta át a nyertesnek.

Tósoki Imre polgármester kérdé-
sünkre elmondta: a tó kiemelt  tu-
risztikai térség, ezért nagyon fontos,
hogy milyen hírek látnak róla nap-
világot. – A Limnológiai Intézet-
ben dolgozó kutatók világszínvo-
nalú munkát végeznek. Az általunk
felajánlott díjjal ösztönözni szeret-
nénk a fiatal hidrobiológusokat, te-
gyenek meg mindent a Balatonért,
vizsgálják a tó életét befolyásoló té-
nyezőket, és szükség esetén tegye-
nek javaslatot a beavatkozásra. A
különdíjat idén adtuk át először, de
a továbbiakban is szeretnénk tá-
mogatni a Balaton-kutatást –
mondta a polgármester.

RÓZSA ÉVA
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Évről évre egyre nagyobb töme-

get vonz Tihanyba a Garda Feszti-

vál, úgy tűnik, a rendezvény

megállíthatatlanul fejlődik, sőt las-

san kinövi a települést. A minőségi

gasztronómiát nyújtó rendezvé-

nyek amúgy is virágkorukat élik,

ám a Garda Fesztivál sokkal több

ennél. Egy szerethető és kellően ki-

színezhető hagyományra építő ese-

mény, amely az ország egyik

legszebb kulisszáját kölcsönzi

ahhoz, hogy emberek együtt tölt-

hessék az idejüket jóféle ételek és

italok társaságában. Nem is kell

ennél több. Az elmúlt években be-

bizonyosodott, lehet csontig hatoló

hideg, reménytelen ködös idő, a

szőlőnyársra feltűzött halak látvá-

nya, a rendezvény köré szépen ki-

talált apátsági ceremónia, a

borlovagok felvonulása mind-mind

látogatók ezreinek mozgatja meg a

fantáziáját. Ki-ki vérmérsékletes

szerint vehet részt a programokon

az egyszerű halfogyasztáson ke-

resztül a hagyományőrzésig.

Negyven kitelepülő, több mint

egy tonna garda, az elmaradhatat-

lan halászlé főzés, és kézműves

vásár ezúttal a Pisky sétányon és a

Borsos Miklós téren. A fesztivál-

hoz különböző rendezvényekkel

csatlakozik a Kogart Galéria, a Le-

vendula Ház, a két piac, és a Sza-

badtéri Néprajzi Múzeum. 

– Az elmúlt évek alatt Tihany

egyik legmeghatározóbb rendezvé-

nye lett a Garda Fesztivál. Nemcsak

a Balatonnál, de úgy gondolom, az

egész országban nincs még egy

ilyen rendezvény. A siker annak

tudható be, hogy egy értékes ha-

gyományt elevenítünk fel és a körí-

tés is imponáló, például szinte

valamennyi hazai borrend itt lesz

megint az eseményen. Igyekszünk

minden alkalommal újítani, úgy,

hogy minél inkább vendégbarát le-

gyen a rendezvény, de közben ne

veszítse el a lényegét, ne egyszerű-

södjön le egy gasztronómiai prog-

rammá – vélekedett Tósoki Imre

polgármester, aki szeretné, ha nem-

csak a Visszhang dombra korláto-

zódna a rendezvény, arra törekszik,

hogy minél inkább kiszélesedjen a

fesztivál. - Több közterületi hely-

színt szeretnénk megnyitni a fesz-

tivál számára, hiszen a Visszhang

domb és a rendezvénysátor az ed-

digieknél nagyobb terhelést már

nem bír el. Jó

lenne még job-

ban bevonni az

éttermeket is,

e g y é r t e l m ű ,

hogy terjesz-

kednünk kell.

A polgármester elmondta, látja,

hogy a fesztivál próbára teszi a te-

lepülés kapacitását, de úgy véli, a

parkolás még mindig nem gond, a

vendéglátással sincs baj, hiszen

sokféle helyen lehet minőségi éte-

leket enni, az viszont nagy gond,

hogy a település szálláshelyei közül

sokan nem készülnek semmilyen

turisztikai csomaggal erre a hétvé-

gére, sőt, többen a meghatározó

hotelek közül ki sem nyitnak. Egy

hónappal a fesztivál előtt az inter-

netes szálláskeresők szerint már ér-

demben nincs szálláslehetőség

Tihanyban, mindössze három kis

kapacitású magánszállás érhető el a

fesztivál idején, sokan Balatonfüre-

den keresnek és találnak maguknak

a hétvégére hotelt. 

– Meggyőződésem, hogy a

szállás adóknak változtatniuk kell,

hiszen az ideérkezők egy része szí-

vesen maradna a hétvégén Tihany-

ban. Ezzel szemben mi nem tu-

dunk nekik alternatívákat kínálni,

vagy egyáltalán semmilyen szállás

lehetőséget nyújtani, pedig erről

nem szabad ilyen könnyen lemon-

danunk. Ennek megoldása a jövő

feladata, egyeztetéseket kezdemé-

nyezek majd a helyi vállalkozókkal,

nekik is, a településnek is az az ér-

deke, hogy aki szeretne itt maradni

nálunk, annak tudjunk szolgáltatást

biztosítani – fogalmazott Tósoki

Imre. 

Több, mint egy évtizeddel ez-

előtt, 2002-ben néhány tihanyi vál-

lalkozó Punk Ferenc csárdagazda

vezetésével hozta létre a rendez-

vényt, amelyről ők maguk sem

gondolták volna, hogy ilyen lépté-

kűvé válik. 

– Még mindig nem látni a végét,

meddig fejlődhet a fesztivál. Ter-

A Balaton titkos hala –
XIV. Garda Fesztivál

A látott hal története
A „látott hal”, a garda fogása igazi tihanyi specialitás, hiszen innen a

víz közeli hegyekről lehetett legjobban látni a bandákba verődött halak

vonulását. A kékeszöld hátú, bandázó gardarajok úszó, sötét felhőként

jelentek meg minden novemberben a mély vizű Tihanyi-szorosban, a he-

gyenjárónak nem volt más dolga, mint kémlelni a halraj mozgását és

egyezményes jelekkel riasztani társait, máris kezdődhetett a garda halá-

szata. A látóemberek botjukra tűzött subájukkal integetve irányították a

halászhajókat a halrajok felé, hogy azokat bekerítve minél gazdagabb

zsákmányra tehessenek szert a Balaton heringhalából, a gardából. Ennyi

az alaptörténet. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a régészeti leletek bi-

zonysága szerint, a halászatot már évezredek óta űzték az itt lakók, -

hiszen a Tihanyi Apátság Alapítólevelében 1055-ben I. András király tíz

halászó háznépről rendelkezett- össze is állt egy komoly história, amire

egy életképes, szerethető, a település karakterét meghatározó eseményt

fel lehet fűzni.  

Ráadásul a garda volt a tihanyiak „kenyérhala”, a megbízható cserealap,

amit a helyi asszonyok a környező falvakba vittek, hogy lisztre, gabonára

cseréljék. A hal másik részét pedig a halkereskedők, az úgynevezett fisérek,

szállították el a közeli piacokra, vagy éppen a vendéglőkbe. Ami megma-

radt azt zsinegre akasztva kiszárították. 

A balatoni halászat nem túl jövedelmező, éppen csak a napi megélhetést

biztosító, ellenben nagyon nehéz és alkalmanként veszélyes kenyérkereset

volt. A garda fesztivál egyik célja, hogy ezeknek a bátor embereknek ál-

lítson emléket az utókor számára.

Több mint egy gasztronómiai fesztivál, a település emblematikus rendezvénye, amely
szép lassan az egész Balaton-felvidék legjelentősebb szezonzáró eseményévé vált.
A fesztivált országszerte Tihannyal azonosítják, mára nemcsak egy látványos turisztikai
program, hanem a település identitását erősítő esemény. Tízezernél több látogató ér-
kezik ide, a novemberi hétvégére, legyen akár zord időjárás is, teljesen megtelik Tihany. 

FOTÓ: STEVE BALOGH
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mészetesen örömmel és büszke-

séggel tölt el, hogy ekkora ese-

mény lett belőle, ráadásul az

eredeti célunk sem veszett el: tisz-

telegni szerettünk volna a halá-

szok előtt, akik a település

múltjának meghatározói – jegyzi

meg Punk Ferenc, aki lelkesen

mesél az egykori halászbokrokról,

a Szent Imre napján rendre négy

fok körülire lehűlő Balatonról,

arról, hogy a fáma szerint a halá-

szok egy húzásra kétszáz mázsa

gardát is kiemeltek még a tóból.

Említi, hogy régen rendkívüli sze-

génységben élt a falu, a halászok-

nak nehéz soruk volt, előfordult,

hogy egy disznóért cserébe telket

adtak, csak hogy legyen mit

enni, – jó, hogy a fesztivál által

mindezek nem merülnek fele-

désbe- teszi hozzá.

– A látványsütés egyedülálló,

nincs ilyen több. De az emberek

nemcsak a látványra kíváncsiak,

vonzza őket ez a szép, régi hagyo-

mány, hiszen tudjuk, a múlt nélkül

nincs jövő. Az ideérkezők szembe-

sülnek a hagyományainkkal, már

önmagában csak ezért megérte a

fesztivál létrehozása. Véleményem

szerint minőségben kellene tovább

fejleszteni a fesztivált, kiterjeszteni

a Fő térre, akár a hétvégére a főutat

is le lehetne teljesen zárni, hogy

még nagyobb örömünnep legyen a

rendezvény – így Punk Ferenc.

Az idei Garda Fesztiválról sem

marad el a zsákmány megáldása, a

magyarországi borrendek felvonu-

lása, a Visszhang dombi lobogó tűz

a beirdalt halakkal és persze a

gasztronómiai élmény. Lesz szabad

tűzön sült ropogós, füstölt garda,

halászlé, halfasírt, és más balatoni

halak, és ha már fesztivál, rétes, bor

és pálinka, na meg koncertek, főző-

versenyek, levezetésként pedig

garda-bál. 

mt

A fesztivál
egyedülálló
programja a
látvány sütés

November 13. péntek:

16.00 A 15 éve megalakult Vinitores Tychonienses Borrend

felavatja a szőlőmunkást ábrázoló szobrot 

17.00 Pro Tihany díj átadása a Németh László Művelődési

Ház színháztermében

18.00 Kozma Imre balatonfüredi festőművész kiállításának

megnyitója a Németh László Művelődési Ház

tetőterében

November 14. szombat:

9.30 Egy kis néptánc – Titz Tibor és társai előadásában

a Hajóállomáson

10.00 Nosztalgia sétahajózás a Tihanyi Kúthoz

11.30 A zsákmány fogadása a Hajóállomáson

12.00 A menet felvonul az Apátság elé

13.30 A hal és az újbor megáldása a Bencés Apátságban

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Parasztgazda Háza - Pisky sétány):

10.00 Geotúra a vulkánok és hévforrások világába

(Találozás: Pisky sétány 15.)

11.00 Mesedélelőtt Csizmazia Csöngével

Népi játszóház a Tallabille zenekarral

Sütisziget Bozóky Ágota vezetésével

Vesztergám Miklós tárogatóműsora

14.00 Gardasütés a Visszhang-dombon

14.20 A Tihanyi Asszonykórus fogadja a vendégeket

a rendezvénysátorban

14.30 Borrendi avatás       

15.30 Táncvarázs – Dance Action Táncsoport műsora

16.00 Thunderfoot Dancers Country műsora

16.45 A színpadon: Péter Szabó Szilvia

17.20 Vastag Tamás műsora

18.00 Tűzzsonglőr show a Visszhang Dombon

18.30 Rakonczai Imre zenés estje

21.00 Retro-disco Dworák Tamással 

November 15. vasárnap

9.00 Halászlé- és halételfőző verseny a Visszhang dombon

11.00 Napsugár együttes interaktív zenés gyerekműsora

14.30 A díszvendég Kőszeg város műsora 

15.30 A halászlé és halétel- főző verseny eredményhirdetése

16.30 Tihanyi Musical Stúdió – Táncdal és filmzenei

örökzöldek műsora 

17.00 A színpadon: Kökény Attila

18.30 Garda bál a Búgócsiga zenekarral



6. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

 Huszonöt éve annak, hogy

Borsos Miklós utoljára csukta be

maga után a diósi ház ajtaját, ahol

feleségével, családjával, barátaival

oly sok nyarat töltött. A híres tiha-

nyi kert, „Buba kertje” valóságos

Tusculanum volt, ahol a természet

a művészettel és a bölcsességgel ta-

lálkozott. Ez volt a pannon szellem

képviselőinek találkozóhelye. Az ál-

landó vendégek közé tartozott –

csa ládjukkal együtt – Németh

László, Illés Endre, Passuth László,

Illyés Gyula, Keresztúry Dezső, Lip-

ták Gábor, Melis György, Czigány

György, Gorka Lívia, Vass Elemér. 

Borsos Miklós 1990-ben bekö-

vetkezett halála után özvegye viselt

gondot a hagyatékra egészen 2002-

ig, amikor is örökre férje mellé köl-

tözött, a Farkasréti temetőbe. 

A tihanyi ház egyik örököse Bor-

sos Miklós feleségének unokaöccse,

Greiner Tamás. Tőle érdeklődtünk

a ház jelenlegi sorsa felől. 

– Borsos Miklós tihanyi tartóz-

kodásában semmi sem ment fele-

désbe. Halála után felesége nagy-

szerűen tartotta ébren emlékét. Én,

mint kettejük egyenes ági unoka-

öccse és keresztfia, nővéremmel kö-

zösen örököltem Borsos győri mú-

zeumában elhelyezett életművén

kívül megmaradt alkotásait és ti-

hanyi otthonát. Kérésüknek meg-

felelően újíttattam fel a házat, és

tartom a mai napig eredeti állapo-

tában a kertet is, mint ahogy, szin-

tén akaratuk szerint, teszem lehe-

tővé, hogy, mint korábban, régi ba-

rátok, művészek és prominensek lá-

togathassák előzetes egyeztetés

után, amit a tihanyi önkormány-

zatnak is felajánlottunk. A tihanyi

házat családunk magyarországi tar-

tózkodása során otthonaként hasz-

nálja, így annak megtekintése nem

nyilvános.

Borsos Miklósék egykori buda-

vári lakásában működik a múzeum,

amelyet még a művész felesége ho-

zott létre. Az Úri utcai múzeumban

V. Hosszú Enikő fogad. Megmutatja

a gyászjelentést, amelyen Borsos

Miklós felesége „egyedi és egyszerű

emberként” jellemzi férjét. Ez a két

szó hűen festi le a művész szemé-

lyiségét, aki nem csak gyönyörű

lelkű ember, hanem székely ezer-

mester, igazi polihisztor is volt.

Szerszámait maga készítette, akár-

csak saruját, maga hegyezte a ma-

dártollakat, melyekkel rajzolt – és

a tihanyi házat is maga építgette.

„Amihez csak hozzá ért, az tökéle-

tes volt; nem elégedett meg keve-

sebbel” – állítja Hosszú Enikő.

Fertőszögi Péter a Kovács Gábor

Művészeti Alapítvány kuratóriu-

mának elnöke, a tihanyi Borsos-ki-

állítás szülőatyja jól ismeri a Bor-

sos-ház egykori életét. A házaspár

gyakorlatilag itt élt – meséli -, csak

télre költöztek vissza Budapestre.

Itt volt Borsos műhelye, a „bika -

istálló”, ahol a szobrait kifaragta.

Nyitott ház volt, ahová márciustól

októberig jártak a vendégek. Ha a

házigazdák elmentek, akkor sem

zárták a kaput, sőt: a tornácra in-

nivalót készítettek, hátha egy szom-

jas vándor érkezik.

– A tihanyi kertről - tudomásom

szerint – az utolsó publikus fotókat

édesanyám, Fertőszögi Erzsébet, az

alapítvány második elnöke készí-

tette 2002-ben. A toszkán, rene-

szánsz kertet 1943-ban kezdte

Buba építeni. Kettejük élete a kert-

ben egyesült: a kert Borsos Miklós

itt felállított szobraival együtt ön-

álló, és állami védelemre érdemes

műalkotás maga is – hangsúlyozza

Fertőszegi Péter. 

A ház mediterrán stílusban épült,

de a belső terek, a berendezés er-

délyi jellegű volt, egyszerű és meg-

hitt. Az első házat bombatalálat

érte a II. világháborúban, egy helyi

kőműves hozta rendbe, aki megjárta

a Don-kanyart, és fogadalmat tett,

hogy ha egyszer haza ér, akkor

szobrot állít a Madonnának. Így

hát Borsos Miklóstól, fizetségként,

egy alkotást kért, ez ma is eredeti

helyén van: a főút révhez vezető,

bal oldalán, a támfalba épített Úti

Boldogasszony-emlékmű – teszi

hozzá a művészettörténész, aki sze-

rint jellemző Borsosra, hogy szo-

rosabb baráti körével egy érdekes

játékot talált ki, menekülve a szo-

cializmus korának szűk és dogma-

tikus világából Tihanyt Itáliának

nevezték, és tartományokra osztot-

ták. Borsos Miklós Lorenzo Medici

fejedelem szerepét játszotta az

álomvilágban.

– A KOGART helyi kiállítását

azért hoztuk létre, hogy Borsos

Miklóst visszaadjuk Tihanynak, a

hely, amely szinte az élete vol t, ne

maradjon munkássága megtekint-

hető jelei nélkül. Igen fontos lenne,

hogy legalább alkalmilag, évente

egy-két napon, felkereshessék a há-

zat az érdeklődők, akik szakszerű

vezetéssel bejárhatnák ezt a sajátos

szépségű helyet – vélekedett Fertő -

szegi Péter művészettörténész. 

A Borsos Miklós és Kéry Ilona

Alapítvány „Borsos Miklós nyomá-

ban” címmel már eddig is sok utat

Borsos Miklós és felesége csak-
nem öt évtizeden keresztül
minden nyarat tihanyi kertjében
töltött. A művész – az alkotás-
hoz szükséges nyugalom mel-
lett – a szépség egyik forrását,
műveinek ihletőjét találta itt
meg. A híres kertben a szobrok,
virágok, fák és sziklák szinte
maguk is egyetlen műalkotássá
álltak össze, harmóniájuk min-
den látogatót meg fogott. A ház
zárt kapuját ma is a két kőorosz-
lán védi a hívatlan látogatóktól,
de Borsos Miklós alkotásaival
Tihanyban – az állandó kiállítás
mellett – több helyen is talál-
kozhatunk. 

Borsos Miklós tihanyi kertje

FOTÓ: GREINER TAMÁS

FOTÓ: GREINER TAMÁS
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Tihanyban nem csak a diósi ház-

ban és a KOGART Galériában ta-

lálkozhatunk Borsos Miklós em-

lékével. Sokan mennek el előtte,

sokan megcsodálják, de csak ke-

vesen tudják, hogy az Echo dombi

Visszhang-szobor is az ő munkája,

mint ahogy a róla elnevezett téren,

a buszmegálló mögött álló Prima-

vera, és a főutca támfalába épített

Úti Boldogasszony-emlékmű is. A

kert ötszáz négyszögölén eredeti-

leg háromszáz, később százötven

féle növény virult. A művész fele-

sége Kéry Ilona álmodta és terem-

tette meg a virágok, fák, bokrok

összhangját; 1973-ban meg is írta

a kert történetét. Borsos Miklós

azonban nem csak gyönyörködött

a kertben, hanem itt is dolgozott.

Kertjében állította fel szobrait,

amelyek egységet alkottak, szinte

együtt éltek környezetükkel. 

– Tihanyban már régóta

aránytalanul magasak az árak, az

ingatlanpiac standardjaihoz képest

jelentős különbségek vannak, nem

feltétlenül érvényesül a bevett ár-

érték arány. Ez különösen a

balatoni panorámával rendelkező

ingatlanokra vonatkozik, még ha

azok külterületen helyezkednek is

el, mint például az Óvárban. A

magas árak ellenére azonban még

mindig Tihany a balatoni régió

legkiemeltebb része, ahol továbbra

is meghatározó tényező az elit

számára nyaraló tulajdonosnak

lenni – válaszolta lapunk kérdésére

Tanay Gabriella ingatlan szakértő,

az Aktív Ingatlaniroda tulajdonosa. 

Óvártól Sajkodig

1995 és 2000 között szinte évente

duplázódott a Tihany óvári telkek

ára, ami annak köszönhető, hogy

jómódú üzletemberek fel fedezték a

hely különleges adott ságát, páratlan,

tengeri jellegű panorámáját. 

A félszigeten többféle hangulat is

megtalálható, a finom, romantikus

vintázs, az elegáns polgári miliő, a

trendi nyaraló szakasz, az eldugott,

csendes, mégis a parthoz közeli

részek, vízpart illetve hegyoldal, és

mindehhez még hozzájárul a

település franciás hangulata. 

A vásárlók többsége ma már

magyar, a fizetőképes hazai réteg

nagyon szívesen vesz és tart fenn

nyaralót Tihanyban, egyre több az

egyedien kialakított, stílusos belső

tereket kínáló, modern luxus nyaraló. 

Megtalálja a számítását az a réteg,

aki a nyüzsgés és a strand miatt

vásárol, hiszen a szomszédos Ba -

latonfüred gazdag program kíná lattal

rendelkezik, de ugyanúgy azok is,

akik a vadregényesebb, intim kör -

nyezetben lévő ingatlanokat keresik.

Fontos tényező a strand és a

kikötő közelsége, a nyaraló felsze -

reltsége, a táji környezet, de a

legjelentősebb tényezők az extra

balatoni panoráma és a többi

ingatlantól leszeparált elhelyez ke -

dés. – Ebben a kategóriában nehéz

a piacot kiszolgálni, mivel a magas

árakat megfizető ügyfelek speciális

igényeket fogalmaznak meg és

nehezen kötnek kompromisszumot

– mondta Tanay Gabriella.

A félsziget legkiemeltebb része az

Óvár, itt 100–500 millió forint kö-

zötti árak vannak, igen frek ven tált a

Felső-, illetve Alsó Kopasz hegy, itt

is 100 millió forint fölött vannak a

panorámás, jó fekvésű ingatlanok.

Mindemellett nagyon keresett a

meghitt hangu latú sajkodi rész, mely

mikro régiónak értéknövelő ténye-

zője intimitása, nyugati panorámája

és saját strandja. Ezen a részen szinte

kihalásos alapon lehet hozzájutni a

jobb ingatlanokhoz. Cserhegy a déli

lejtőjének és tágas panorámájának

köszönheti kiemelt jelentőségét, a

közelmúltban elkészült útfelújítás

sokat emelt az ingatlanok értékén

és jelentősen javított az ingatlanok

eladhatóságában. 

A falu és Belső-tó kevésbé érdekes

Mára eljutottunk oda, hogy so-

kan – bár eltökélten a Balaton északi

partján keresnek nyaralót, vagy há-

zat – Tihany iránt kevésbé érdek-

lődnek, mert eleve úgy gondolják,

hogy a magas árak miatt nem érde-

mes itt keresgélni – így Tanay

Gabriella, aki úgy véli, hogy ez a je-

lenség nem általánosítható, mivel az

alacsonyabb kategóriás ingatlanokat

is megtalálhatjuk, ha elrugaszko-

dunk a balatoni panorámától.

– Tihanyban nemcsak a luxus ka-

tegória létezik, elég, ha csak a tele-

pülés magjára, magára a falura gon-

dolunk. Itt a falusi környezet miatt

jóval mérsékeltebbek az árak. Ér-

dekes, hogy a Belső-tóra néző,

egyébként varázslatos panorámának

valamiért kisebb az értéke, ezt

egyébként érthető módon nehezen

is dolgozzák fel a helyiek. Megdöb-

bentő számomra, hogy a balatoni

panorámához képest mennyivel ke-

vésbé értékelik a vevők a Belső-tóra

való kilátást, pedig a tavat körülölelő

rendezett szőlő, a hangulatos bo-

rospincék, az erdős táj és a szürke-

marhák látványa is egyedi hangu-

latot áraszt – fogalmaz a szakértő.

Tehát nincs apelláta, aki idejön, az

a Balatont akarja látni. Így aztán a fa-

luban elhelyezkedő házak meglepően

elérhető áron kerülnek ki a piacra, itt

egy átlagos, háromszobás, kis terület-

tel rendelkező házhoz akár 20–22

millió forinttért hozzá lehet jutni. 

Nincs alku 

Tihanyban sem ritka a befektetés

jelleggel vásárolt ingatlan, igaz ne-

héz kiszámítani a piac alakulását,

de ez még mindig egy jó üzlet. Aki

például Balatonfüreden az év elején

jó adottságú lakást vásárolt, a nyár

végére akár 15–20 százalékkal töb-

bért tudta értékesíteni alku nélkül

– magyarázza a kilencvenes évek

eleje óta ingatlanközvetítéssel fog-

lalkozó szakember, aki hozzáteszi:

természetesen a több száz milliós

luxusnyaralók értékesítése külön

történet. Ezen a területen általában,

ha megvan a vevő, akkor hosszas

tárgyalások végén állapodnak meg

az árról, de jellemzően már itt sem

lehet arányaiban sokat alkudni.

Általánosságban elmondható, hogy

a régió piaca mára átalakult, már nem

a kínálat, hanem az egyre erősödő

kereslet uralja, amelynek egyik sajá-

tossága, hogy jelentősen csökkent az

áralku  mértéke, sok esetben irányá-

ron kelnek el az ingatlanok, ha van is

engedmény átlagosan egy minimális,

5 százalék különbség van a meghir-

detett és az adásvételi szerződésen

szereplő összeg között. 

A szakember abban bízik, hogy

a tendencia tovább erősödik és a ti-

hanyi régió kínálata kibővül mind

az alacsonyabb, mind a magasabb

árkategóriákban. Eladni tehát ér-

demes most.

mt

Idén, a nyári szezon végére, húsz
százalékkal nőttek az ingatlan
árak a Balatonnál, az északi par-
ton negyven százalékkal bővült
az ingatlanforgalom, szinte
mindent keresnek: leginkább
nyaralót és lakást, de telket, sző-
lőt, családi házat is egyaránt. A
piac változásai azonban Tihanyt
kevésbé érintik, a település évek
óta a legkeresettebb, luxuskate-
góriába tar tozik, presztízs a fél-
szigeten nyaralót venni.

szervezett Tihanyba, hogy ezzel is

inspirálja a fiatal művészeket, és ne

hagyja feledésbe merülni az alkotó

művészetét. 

A kulturális értékek birtokosai-

nak mindig is különleges felelős-

sége volt és van az egész társada-

lommal szemben. Jelenleg a diósi

ház oroszlános kapuján nem hirdeti

tábla Borsos Miklós emlékét. A ka-

punyitás – ha évente csak egyszer-

kétszer is – igazi jótétemény lenne

Tihany és a kulturális turizmus szá-

mára. 

KONCZ MÁRIA

Tihany a luxuskategória 
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Nehezen lehet ebben az időszak-

ban egy borászt megtalálni és rá-

venni egy jóízű beszélgetésre. Bár-

mikor hívtam, a kombájnon ült és

szüretelte a szőlőt. Napnyugta után

szivattyújavítás közben a pincénél

találtam rá. Meglepetésemre a se-

regélyek szokásairól tartott lenyű-

göző előadást, kérdésemre, hogy

miért terjed ki erre is az érdeklő-

dése, viccesen megjegyezte: a kon-

kurenciát szemmel kell tartani és

megismerni a stratégiáját.

Nagyapját kulákként tartották

nyilván, elvették földjeit, jószágát,

egészségét. Sasa papa – ahogy sokan

szólítják – gyerekként fogadta meg,

hogy földet szerez és birtokot alapít.

Negyvenöt év munkájának eredmé-

nyeként jött létre a Salánki Családi

Borpince, a megvalósult álom.

– 1968-ban jöttem Tihanyba

gyakorlatra. Akkoriban még nem

is készítettek itt vörösbort, le lett

„szenezve” és fehérborként került

forgalomba. Amikor végeztem, a

gazdasági igazgató megkérdezte,

hol szeretnék dolgozni, azonnal a

tihanyi pincét mondtam, pedig a

munkakörülmények nagyon kez-

detlegesek voltak. Se a villany, sem

a víz nem volt bevezetve, de akkor

kezdtek termőre fordulni a szőlő-

tőkék, így komoly szakmai kihívás-

nak éreztem ezt. 1971-ben láttam

hozzá a vörösbor készítéséhez. Saját

magunk alakítottuk ki az eljárás

menetét. Néhány hordóból erjesz-

tőkádakat készítettünk, azokba da-

ráltuk le a szőlőt. Akkor kezdtem

el játszadozni a borkészítéssel. 

– Ha Salánki, akkor vörösbor. Igaz

ez még így?

– Kezdetektől fogva a hely tradí -

cióit követve Cabernet Franc, Ca-

bernet Sauvignon, Merlot, Kék -

frankos, Oportó, Zweigelt szőlőfaj-

tákat telepítettem. Ezekből készí-

tem ma is a tihanyi tiszta faj- és

cuvée vörösborokat, amelyeket egy

éves fahordós majd további egy

éves palackos érlelés után hozzuk

csak forgalomba. Jelenleg húszhek-

tárnyi birtokon gazdálkodunk, a

szőlőterület legnagyobb része a Ti-

hanyi-félszigeten helyezkedik el,

a vulkanikus eredetű talaj ideális,

a terméskorlátozás pedig még jobbá

teszi a borokat. A vásárlói igények

változása azonban arra késztetett,

hogy jelentősebb mennyiséget ter-

meljünk fehérborokból is, és persze

rosét is készítünk. Éves szinten kö-

zel 100–150 ezer palackot töltünk

meg a borainkkal, amelyek elsősor-

ban éttermekbe kerülnek. A bor bi-

zalmi termék, van olyan csárda,

amely harminc éve tőlünk vásárol. 

– Néhány éve nagyon népszerűvé

váltak a cuvée borok, miért készülnek

ezek a házasítások?

– A fogyasztók megértik, de el-

fogadni nem igazán tudják, hogy

évjáratonként, területenként, pin-

cészetenként változik az adott faj-

tájú bornak az íze, ezért a borászok

kitalálták, hogy házasított borokat

készítenek. Többféle fajta bort ad-

nak össze és a házasság eredmé-

nyeként egy cuvée bor születik.  

– A jó borász megalkotja a saját f i-

lozófiáját is a boráról, ön milyen ide-

ológiát talált hozzá?

– A több ezeréves magyar bor-

kultúra és szőlőművelés hagyomá-

nyainak őrzői vagyunk, de a hely

szelleme is hat ránk. Mivel az aszó-

fői pincénk közelében, egy régi

templom romjai között találtak egy

Mithras – oltárkövet, ezért erről

kapta a nevét a hosszú évek tapasz-

talatának savát-borát eredményező

leghíresebb cuvée-nk a „Mithras

Cuvée”, mely három bor – Merlot,

Cabernet Franc és Cabernet Savig-

non különböző arányban, más évjá-

ratok - házasításából készül. Mithras

egy keleti isten, nevének jelentése:

barátság, béke. Azt vallom, a vörös-

borivás megnyugtat, felvidítja a ba-

rátságot és kiteljesíti a békét.

– Melyik a kedvenc bora?

– Nagyon sok bort szeretek, de

nincs kedvencem közülük. Hogy ép-

pen mit fogyasztok, az az alkalomtól,

ételtől, hangulattól is függ. Például

az én boraim mellett nem lehet so-

káig komoly beszélgetésbe mélyedni,

mert hamar elkalandoznak a gon-

dolatok és leverhetnek a lábunkról,

ezért kártyázáskor nem is a saját

boromat isszuk a barátaimmal. 

– A borászok szeretik megosztani a

tapasztalataikat, hol szokta ezt legin-

kább megtenni? 

– Gyakran hívnak szakmai zsű-

ritagnak borversenyekre, ezek jó al-

kalmak a tapasztalatcserére. Tagja

vagyok a Tihany Vinitores Tycho-

nienses Borrendnek. Célunk, hogy

tovább ápoljuk a félsziget szőlészeti

és borászati hagyományait, népsze-

rűsítsük a kulturált borfogyasztást.

Sok helyre hívnak bennünket, ott

is öregbítjük Tihany jó hírét és

megosztjuk egymással impresszió-

inkat. 

– Van, aki továbbépíti a birodalmat?

– Hosszú évek óta együtt dolgo-

zom a családommal. A napi mun-

kafolyamatokban, a borforgalma-

zásban, és az egyre bonyolultabb

adminisztrációban a gyermekeim

és a feleségem segít. A játék a mai

napig tart, de hamarosan leváltom

magam és mással fogok tovább ját-

szani. Unokázni szeretnék, utazni

és kicsit pihenni is már. Még nem

tudom, kié lesz a stafétabot.

SOMOGYI JUDIT

A turisták lassan mind elmennek,
helyettük a seregélyek tömege
kelt hangzavart a vár va-várt
csöndben. Vajon sikerül-e előttük
leszüretelni? – erről is beszélget-
tünk Salánki Sándor tihanyi bo-
rásszal, akinek a szőlő és a pince
képezi életterét, alakítja kedvét.

A játék a mai napig tart 

Salánki Sándor Csabrendeken

született 1952-ben. Balatonfüre-

den végzett a Széchenyi Ferenc

Kertészeti Szakközépiskolában

szőlész-borászként. A Badacsonyi

Állami Gazdaságban kezdett el

dolgozni. 1973-ban nősült meg,

jelenleg is Tihanyban élnek a fe-

leségével. Három gyermekük van,

akikkel együtt dolgoznak a családi

vállalkozásban. Öt unokája van.

Borai számos elismerésben része-

sültek, ő maga 2012-ben kapta

meg a Pro Tihany díjat. 
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Ez a kérdés a 20. század folya-

mán többször felmerült, de szeren-

csére a hídépítésben érdekelt vál-

lalkozókon kívül senki tetszését el

nem nyerte. De ne gondoljuk, hogy

csak az elmúlt évszázadban létrejött

technikai fejlettség ösztönözte eze-

ket a próbálkozásokat. Volt rá kí-

sérlet a korábbi időkben is. 

A tihanyi-szoros földrajzi adott-

ságánál fogva kedvező lehetőséget

biztosít a Balatonon való átkelésre.

Ezt már évezredek óta kihasználták

a környék lakói. A rómaiak idején

éppúgy, mint a középkorban, illetve

a török háborúk idején. Az átkelést

kisebb nagyobb csónakokkal, de-

reglyékkel bonyolították le. Ezek te-

herbíró képessége azonban az átvitt

személyek mellett legfeljebb néhány

szekér volt. A török kiűzése utáni

gazdasági fellendülés időszakában

azonban a megélénkült kereskede-

lemnek nagyobb kapacitásra volt

szüksége. Már az 1700-as években

többször érte bírálat az átjárót bir-

tokló és üzemeltető tihanyi apátsá-

got, hogy a korszerűsítési munká-

latokat ne halogassa. Történtek is

lépések új járművek beszerzésére,

valamint kikötők bővítésére, bizto-

sabbá tételére, de mindez kevésnek

bizonyult. Végül 1913-ban Zala- és

Somogy vármegyék törvényhatósá-

gai 1200 koronáért átvették 6 évre

az apátságtól a rév működtetésének

jogát, valamint a két komphajót és

két személyszállító csónakot a fel-

szerelésekkel együtt. 

Somogy vármegye törvényható-

sága megkérte az alispánt, hogy

„mivel pedig a kompjárat mai pri-

mitív berendezései sem a modern

kor közlekedési követelményének,

sem a Balaton-kultusz fejlesztése

szempontjából támasztható igé-

nyeknek meg nem felel”, vizsgálja

meg motoros komp és motorcsó-

nak beszerzésének lehetőségét. 

1913-ban a kereskedelemügyi mi-

niszter is lépett az ügyben, mégpedig

annyiban, hogy a Balatoni Szövetség

előterjesztésére „a két partnak a tó

áthidalásával való esetleges össze-

köttetését tanulmány tárgyává tette”.

A somogyi törvényhatóság persze

ezen „áthidalást” nemcsak a rendkí-

vül nagy költségek miatt vetette el,

de esztétikai szempontból sem he-

lyeselte „a Balatonnak, a természet

ezen gyöngyének mesterséges úton

való ilyetén kettéválasztását.” 

Végül a minisztérium is elvetette

az ötletet. Szerintük sem a forga-

lom, sem az átkelés megrövidülése

nem indokolja, hogy a Balaton

szépségét feláldozzák. 

Egyébként a balatoni jachtok ár-

bocai, valamint a hullámok magas-

sága miatt legalább 15 méter magas

híd kellene, ami a parti építmé-

nyekkel együtt túlzottan drága

lenne. Ők is motoros komp beállí-

tásában látták a megoldást, de arra

még várni kellett.

HÉJJAS PÁL

Híd a Balatonon? 

– A magyar piktúra kirobbanása

a provincializmusból - ezt mutatja

meg a kiállítás. Láthatjuk, hogy fes-

tészetünk java, soha nem volt pro-

vinciális, sőt, végig nézve a gyűjte-

ményt, érthetetlen, hogy miért nem

vált legalább néhány alkotónk vi-

lághírűvé. A tárlat a történeti idők-

ből a jelenbe vezet minket, a vitat-

hatatlan klasszikusoktól a kortár-

sakig. A kiállítás egyik nagy ér-

deme, hogy felvállalja a kortárs

képzőművészet megítélését, vállalt

elfogódottsággal válogat a művek

között, ami mindig kockázatos.

Az itt látható 42 mű bizonyítja,

hogy lelki táplálék a magyar festé-

szet – idézte Radnóti Sándor esztéta

szavait Geskó Judit művészettörté-

nész a kiállítás megnyitóján.

A kiállításon látható gyűjtemény

Kovalovszky Márta A modern ma-

gyar festészet remekei című 2005-

ben megjelent könyvéből válogat.

A látogatók az elmúlt évszázad ma-

gyar festészete egy-egy korszaká-

nak jellemző mestereivel találkoz-

hatnak. A festményeken kívül rep-

rodukciók is szerepelnek a kiállítá-

son, így szinte az évszázad összes

fő áramlatát bemutatja a tárlat.

A magyar festészet történetének

legmozgalmasabb és legváltozato-

sabb szakasza az 1896-tól napjainkig

terjedő több mint száz év. A 19. szá-

zad végén az akadémizmus ellenében

szerveződő nagybányai festőiskola

élén Ferenczy Károly adta meg a lö-

kést ahhoz a folyamathoz, amely az

egyetemes fejlődés különböző irány-

zatai felé tájékozódva alakította ki a

modern magyar festészet sokszínű

képét. A pályája kezdetén francia in-

díttatású Rippl-Rónai vagy Czóbel,

az erőteljes formavilágú Nyolcak, az

avantgárd élvonalába tartozó Kassák

vagy a Bauhaus tanáraként is ismert

Moholy-Nagy, a Bartók szellemiségét

követő szentendrei iskola, vagy

utóda, a második világháború után

alakult Európai Iskola tartoznak töb-

bek között annak a hídnak tartópil-

lérei közé, amely napjaink nemzet-

közileg is ismert mesterein, mint

Keserü Ilonán, Nádler Istvánon és má-

sokon át vezet a legfiatalabbakig.

Ebből ad ízelítőt a január 3-ig láto-

gatható kiállítás.

BALATONFURED.HU

A modern magyar festészet re-
mekeiből válogató kiállítás lá-
togatható Balatonfüreden a
Vaszary Galériában. Czóbel,
Rippl-Rónai, Kondor, Wahorn
és Nádler. Csak néhányan a ki-
állító művészek közül. Nagy
klasszikusok, igazi húzónevek,
izgalmas kortárs alkotók.
Képek a magyar festészet leg-
mozgalmasabb szakaszából.

Remekművek a Vaszary Galériában
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„Mivel töltenék ki egy napot, ha

nem lennék kerekesszékben? So-

sem feküdnék le, nehogy véget ér-

jen az a csodanap! Fogócskáznék,

dögös magas sarkúkban sétálgat-

nék, fára másznék és rengeteget

táncolnék. Az összes számomra

fontos ember nyakába beleugranék.

Sétálgatnék a Duna-parton és a

Városligetben, angyalkát rajzolnék

a hóba vagy az avarba. Sokáig ke-

restem a miértekre a választ. Vajon

miért lettem beteg? Miért küzdjek

tovább? Mára azonban már tudom.

Azért, hogy megmutassam a világ-

nak: nincs lehetetlen!”

Az előadáson végig mosolygott.

Hallgatva őt elfeledkeztünk  pilla-

natnyi problémáinkról, mikor arról

beszélt, hogy érdemes a minden-

napi teendők „kell” listáit átírni a

fejünkben „szeretném” listákra, és

máris könnyebben indul a nap.

Máris nem lehet akadály a buszra

való felszállás kerekesszékkel, még

akkor sem, ha a sofőr nem túl em-

patikus, nem gond az üvegből való

ivás, ha nincs erőnk lecsavarni a

kupakot.

A könyvtár meghívására Tihanyba

érkező Mosolyka mesélt készülő

filmjéről a saját élethelyzeteik soro-

zatát bemutató PillanatCsillag nagy-

játékfilmről, amely a pillanat értéké-

ről szól majd, meg arról, hogyan le-

het úrrá lenni a létezés problémáin.

Beszélt bakancslistájáról, melyben a

szerelem, a család, és a két lábon járás

foglalják el az első három helyet,

melyből az első már teljesült, hiszen

szerelemben éli mindennapjait fér-

jével Sándorral, aki mindenben a

partnere, sőt ő ihlette a Lélekkód

című második könyvét is. 

Mint mondta, édesanyját tizenkét

éves korában vesztette el, de ma úgy

gondol rá, hogy milyen csodálatos

tizenkét évet éltek együtt. Édesap-

jához való kötődése talán éppen

ezért olyan erős. Minden lehetet-

lennek tűnő helyzetre van megoldás,

csak akarat kérdése, mindig meg

kell próbálni közelebb kerülni a cél-

hoz – mond ta Mosolyka, akinek

Goldenblog díjat nyert Kerekesz-

székkel a világ című blogját érdemes

követni az interneten.  

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT

Hozleiter Fanny, Mosolyka író, blogger és boldogságkutató tartott
előadást Tihanyban. Az öt éves kora óta kerekesszékbe kényszerült
Mosolyka Te döntesz című első könyvével vált ismertté, a kötet,
amely azóta bestseller lett, keresetlen őszinteséggel mutatja be a be-
tegséggel való küzdést. 

Kerekesszék és bakancslista

Novemberi programok
November 1–15.
Fürdőélet – Vaszary János kiállítás (KOGART Galéria)

November 13. péntek, 17.00 
Tetőtéri esték: Faragó Hilda: Turizmusipar – kereslet, kínálat, lehetőség
(Bencés Apátság)

November 13–15. péntek–vasárnap
XIV. Garda Fesztivál a Visszhang dombon és a Hajóállomáson

November 14–15. szombat–vasárnap
A Garda Fesztivál kísérőrendezvénye. Halászlé főzés, sok édes finomság,
forró italok. (Tündérsziget – Nagyi sütödéje)

November 14. szombat, 8.00–16.00 
A Garda Fesztivál kísérőrendezvénye. A szombati vásári forgatag és a
bisztró kínálata mellett ezúttal különleges gasztronómiai program, élő-
zene és gyermeksarok várja az érdeklődőket. (Tihany Agora Piac –
Akasztó domb)

November 14. szombat, 10.00
Geotúra a vulkánok és hévforrások világába a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park szervezésében. (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Pisky-sétány)

November 14. szombat, 11.00–15.00
Tárlatvezetés a Fürdőélet – Vaszary János fürdőképei a Balatontól a
Riviéráig című kiállításon. (Kogart Galéria)

November 14. szombat, 10.00–16.00
Novemberi szöszmötölés, a bagoly éve a Levendula Házban

November 17. kedd, 17.00 
Szent Ányos ünnepe. Istentisztelet és szentmise. (Bencés Apátság)

November 27. péntek 18.00 
Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő előadása: A migráns
helyzet árnyékában (Németh László Művelődési Ház)

November 29. vasárnap
Karácsonyváró napok (Németh László Művelődési Ház)

A programsorozat fő helyszínén

felállított standon kiemelkedő ér-

deklődés kísérte a tihanyi termé-

keket, kiadványokat. Nagy öröm-

mel kóstolták a vendégek a leven-

dulás lekvárokat, mézeket. 

Az ország egyik legnagyobb

gasztronómiai rendezvényén két ti-

hanyi csapat is bebizonyította, hogy

a levendula hazájában értenek a ha-

gyományos magyar ételekhez is.

A település kolbászgyúró csapata a

kolbásztöltő versenyben – melybe

több, mint hatszáz csapat neve-

zett – elnyerte Arad város külön-

díját. A Levendula Klub tagjaiból

verbuválódott töltött káposztát főző

csapat pedig szintén különdíjat ka-

pott, egy méter hosszúságú csabai

kolbásszal lettek gazdagabbak. 

De nem csak a főzés területén

ért el sikereket a tihanyi delegáció.

A fesztivál leglátogatottabb napján

léptek fel a település amatőr mű-

vészeti csoportjai igazi közönség-

sikert aratva.

Tihany méltó módon mutatkozott

be a magyar kolbász fellegvárában.

RÓZSA ÉVA

Különdíj a kolbászfesztiválon

Tihany volt a vendége az ország
egyik legnagyobb gasztronómiai
fesztiváljának. A több százezer
látogatót vonzó rendez vényen
valóban kolbászból volt a kerítés.



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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