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TIHANYI VISSZHANG

A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Debrecen-

ben alakult, kezdetben hajdúsági városok és települések

részvételével. A szervezet elsődleges célja egy olyan kultu-

rális hálózat kiépítése és működtetése, amely lehetővé teszi

egymás kulturális értékeinek megismerését és megismer-

tetését, s ennek kapcsán közös projektek kidolgozását a

kultúra különböző területein. A szövetség tagsága az idők

során kibővült.  Néhány éve Tihany is a tagok közé tartozik,

az előnyökről és az eddigi tapasztalatokról Tósoki Imre pol-

gármestert kérdeztem.

– Tihany 2013 óta tagja a Városok, Falvak Szövetségének. Miért

döntött annak idején az önkormányzat a tagság mellett? 

– Amikor 2009-ben Debrecen volt a Balatonfüredi Anna bál

Díszvendége, akkor ismerhettem meg először a szövetség

munkáját, és mindjárt láttam, hogy komoly lehetőségek rej-

lenek egy hosszú távú együttműködésben. Kezdetben csak

pártoló tagként csatlakoztunk a szövetséghez, hogy részlete-

sebben is megismerhessük belülről a szervezet munkáját. El-

jártunk a közgyűléseire a szövetség által szervezett rendezvé-

nyekre és azt tapasztaltuk, hogy a tagtelepülések a kulturális

rendezvények és programok területén nagyon hatékonyan

tudnak együtt működni. A tagtelepülések művészeti csoport-

jainak bemutatkozásával megismerkedhettünk Magyarország

egyes tájegységeinek a kultúrájával is. 2013-ban úgy döntött

településünk Önkormányzata, hogy teljes jogú tagként kívá-

nunk a jövőben a szövetség munkájában részt venni.  

– Milyen kézzelfogható haszna volt annak, hogy Tihany a tagság

mellett döntött?

– Az együttműködésnek köszönhetően már több tagtelepülés

művészeti csoportja fellépett Tihanyban és a jövőben mi is

tervezzük, hogy tihanyi művészeti csoportok más települések

programjain részt vegyenek. A szövetség a programok és a

művészeti csoportok koordinálása mellett pénzügyi támogatást

is biztosít a rendezvények lebonyolításához a szervező tele-

püléseknek. Mindemellett településünk vállalta, hogy a mű-

vészeti csoportok cseréje mellett a nyári szezonban három

héten keresztül három turnusban vendégül látjuk a tagtele-

pülések azon iskolás diákjait, akik még soha nem tudtak eljutni

a Balatonhoz. számunkra is fontos, hogy minél több hátrányos

helyzetű gyermek megismerhesse Tihanyt és környékét.

Termé szetesen a táboroztatás költségének a nagy részét a

szövetség támogatás formájában biztosítja az Önkormányzat

számára.   

– A Szövetség legutóbbi közgyűlése március 19-21 között került

megrendezésre Debrecenben, ahol kisebb delegáció képviselte

Tihanyt. Milyen tapasztalatokkal távoztak a közgyűlésről?

– Ez a találkozó is megerősítette azt, hogy a szövetség elérte

a megalakulásakor kitűzött célokat. A polgármesterekkel, kul-

turális szakemberekkel történt személyes találkozás révén sok-

rétű kulturális kapcsolatrendszer van kialakulóban, és az eddigi

kapcsolataink is erősödnek. A szövetség a programok és a

művészeti csoportok koordinálása mellett pénzügyi támogatást

is biztosít a rendezvények lebonyolításához a szervező tele-

püléseknek.  Az idei évben nagy lehetőségek előtt állunk.

A Levendula Fesztiválon a csopaki néptánc táborba érkező

művészeti csoportok felléptetésével a programok egy részét

megoldhatjuk valamint az év hátralévő rendezvényein is több

fellépő csoportot láthatunk vendégül, amelyek utazási és fel-

lépési költségeinek nagy részét a szövetség támogatja.

– A debreceni közgyűlésen tisztújítás is történt, mely Tihanyt is

érinti.

– A debreceni közgyűlés legfontosabb programja a 2014-es

évi beszámolók elfogadása volt valamint a tisztújítás. Mint a

legtöbb önkormányzatokból álló szervezetnél a választásokat

követően történik a tisztújítás a következő önkormányzati cik-

lus idejéig.  A szövetség egyhangúan Halász Jánost választotta

meg ismét elnöknek. A hattagú elnökségbe személyemet is

javasolta Elnök úr, amit nagy megtiszteltetésnek vettem, a

közel jövőben alelnökként veszek részt a szövetség munkájában.  

– Mik lesznek alelnökként a feladatai? Miben tudja segíteni a

Szövetség munkáját?

– Az elkövetkező időszakban azért szeretnék dolgozni, hogy

a Balaton-parti települések minél sikeresebbek lehessenek

ebben az együttműködésben, és természetesen az érdekeiket

is szeretném ebben a munkában képviselni. Nagy lehetősé-

geket látok a közös érdekérvényesítésben. 

– Gratulálunk az új tisztséghez és jó munkát kívánunk!

R. É. E. 

Egy hatékony együttműködés –
Közgyűlést tartott a Városok, Falvak Szövetsége
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Tihany a debreceni Utazás Kiállításon

Március 13–15. között került megrendezésre a XXV. Utazás

és Szabadidő Kiállítás és Vásár a cívisváros Kölcsey Köz-

pontjának nagytermében. Az esemény belföldi díszvendége

a Balaton, külföldi díszvendége pedig Bulgária volt. Tihany

látványosságait külön standon láthatták az érdeklődők. 

A visszajelzések alapján a rendezvény a kedvezőtlen gazdasági

hatások közepette is megőrizte színvonalát és vonzerejét, va-

gyis a Debrecenben megrendezésre kerülő kiállítás továbbra

is az egyik legnagyobb ilyen jellegű vidéki turisztikai rendez-

vény Magyarországon.

A tihanyi stand különösen népszerű volt a vendégek körében,

a levendulás termékek, kiadványok sok érdeklőt vonzottak.

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy Tihany népszerű

úti cél a tiszántúliak körében- számukra a Balaton még mindig

kuriózum. Rengetegen érdeklődtek a Levendula Fesztiválról

és a levendula aratás időpontjáról. 

Scher Anita, a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezetője hasznosnak ítélte meg a kiállításon való részvételt,

elmondása szerint a tihanyi standot kiemelt figyelem övezte.

Jól fogytak a kiadványok és a tihanyi márkatermékek is. 

Dr. Dajnoki Krisztina, a vásár menedzsere elmondta: a jubileumi

XXV. Utazás és Szabadidő Kiállítás és Vásár a visszajelzések

alapján egyértelműen nagy sikerrel zárult. Az ingyenes belé-

pésnek, a kapcsolódó rendezvényeknek, a kísérő programoknak

köszönhetően a látogatók száma idén is meghaladta a tízezer

főt. A megkérdezett kiállítói, valamint a látogatói vélemények

is pozitívan értékelték, hogy a rendezvény továbbra is megőrizte

színvonalát és vonzerejét. Több kiállító kiemelte, hogy szeretik

a debreceni vásárokat, mert a látogatók konkrét utazási céllal

érkeznek, érdeklődőek, nyitottak az ajánlatokra, és valóban

utaz ni szeretnének, nem pedig prospektusokat gyűjteni. 

R.É.E.

Megemlékezés Március 15-én

Nemzeti Ünnepünk alkalmából tartottak ünnepi megem-

lékezést a Németh László Művelődési Házban, ahol Tósoki

Imre polgármester mondott ünnepi beszédet, az ünnepsé-

gen a közreműködtek a Tihanyi Bencés Apátság Illyés

Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

167 évvel ezelőtt, amikor a forradalom lángja fellobbant, még

senki sem álmodott arról a világról, amelynek ma részesei vagyunk.

Talán csak Jókai Mór vagy Verne Gyula regényeiben derengett fel

egy, a miénkhez hasonló futurisztikus kor, de őket mindenki fan-

tasztának tartotta. – ezekkel a gondolatokkal kezdte beszédét

Tihany polgármestere. – Amikor 1848 hősei megszülettek, senki

sem gondolta, hogy tetteikkel egy nagy történelmi eseményt szol-

gálnak majd. Azt sem, hogy életüket a csatamezőn vesztik majd

el, bitófán, sortűzben vagy börtön foglyaként fejezik be, esetleg a

száműzetés keserű kenyerét eszik majd halálukig.

Tósoki Imre kiemelte, hogy 1848 hősei pontosan tudták, hogy

mit kell tenniük.
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Húsvéti nyuszibuli

A Mádl Ferenc téren érdekes programok és játék várta a

gyerekeket április 5-én, húsvét vasárnap. A meglehetősen

szeles idő ellenére szép számú apróság töltötte a Művelődési

Ház dolgozóival és Titz Tiborral ezt a délutánt. 

A programban népi játékpark, kézműves foglalkozások, és

rengeteg ügyességi játék is szerepelt. Hatalmas sikernek ör-

vendett a tojáskereső verseny, de nagyon élvezték az apróságok

a kötélhúzást vagy a tojásterelő versenyt is. Titz Tibor lelkes

házigazdaként kétszer is megtáncoltatta a közönséget, a sor-

versenyek győztesei boldogan fogyasztották a nyeremény

csokoládét. 

A jó hangulatú napról élőben jelentkezett be a Magyar Tele-

vízió, így egy ország láthatta a húsvét vasárnapi tihanyi nyuszis

mulatságot.

Tudták, hogy mit akarnak, és azt is, hogy a forradalom elkerül -

hetetlen. Tudták, hogy a dolgok nem maradhatnak úgy, ahogy

voltak, tudták, hogy változtatni kell, és hogy az ország sza-

badságáért és a polgárosodásért harcolniuk kell. 

Amikor fegyvert fogtak, még nem tudhatták, mi lesz a harc

eredménye, és azt sem, hogy sorsuk milyen jövőt rejt. De vállalták

a megpróbáltatásokat, vállalták az áldozathozatalt, hogy a magyar

nemzetet felemeljék, a nemzetet fejlődési pályára állítsák. 

Nem tudjuk pontosan, hogy hány f iatal élet volt a forradalom, az

új ország megteremtésének ára. De akárhány is volt, az mind a

haza oltárán áldoztatott fel. – mondta a polgármester. 

Beszédében kiemelte, hogy akkoriban a mártírok nevét az

egész ország számon tartotta. Hajdú Lajos egy gimnáziumi

tanár, maga is a forradalom résztvevője, a bukás után pedig

Olmütz és Josephstadt börtöneinek foglya, kötelességének

őrizte, hogy az általa ismert börtönökben senyvedő hősök ne-

vét megörökítse. Ő írta össze azokat a helyeket is, ahol a ma-

gyar szabadságharc foglyait tartották: „Munkács, Arad, Leopold -

vár, Eszék, Pétervárad, Zára, Gradiska; Olmütz, Theresienstadt,

Josephstadt, Königgrätz, Kufstein. Szomorú felsorolás ez. Mérhe -

tetlen emberi szenvedést rejt magában: kínzást, éhezést, betegséget,

halált. De nem csak azt, hanem az új élet ígéretét is. – hangsúlyoz -

ta Tósoki Imre. – Mert bár a szabadságharc katonailag és politi -

kailag elbukott, de a lelkekben győzedelmeskedett. Nemzedékeken

át volt a nemzet „vezérlő csillaga”. És ha nehezen, kompromisszu-

mokkal terhelve is, de a szabadságharcnak köszönhető, hogy megin -

dult a polgárosodás, a gazdasági fejlődés, és Magyarország felzár -

kózott Európához. A kiontott vér és a sok könny nem volt hiába

való, mint ahogy sosem az. 

Az ünnepi megemlékezés után a Pisky-sétányon található

kopjafánál helyezték el a megemlékezés virágait az egyházak

és az önkormányzat képviselői.

Szent Benedek-nap

Az idei tanévben már harmadik alkalommal rendeztük meg

az iskolában a Szent Benedek-napot. Az első évben kimondott

célunk volt, hogy hagyománnyá váljon ez a rendezvény és a

bencés iskola egyik fémjelévé váljon. Úgy tűnik sikerült.

Diákok, tanárok és a bencés szerzetesek is várják ezt a tanítás

nélküli munkanapot, amikor a gyerekek közelebbről megis-

merkedhetnek a bencés szerzetesek és a monostor életével,

mindennapjaival.
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Richárd atya reggeli köszöntője után a felső tagozatosok fel-

sétáltak az apátságba, ahol mézeskalácsot készíthettek, kipró-

bálhatták milyen lehetett András király apródjának, vagy

Szent Benedek novíciusának lenni. Bepillantást nyerhettek a

gyertyaöntés titkaiba, és az orgona működésébe. Ezalatt az

alsósok az iskolában kézműves foglalkozáson vehettek részt,

történeteket hallgathattak Szent Benedek életéből. Megis-

merkedhettek a közeli és távoli múlt híres bencés szerzetesei -

vel, diákjaival valamint a keleti kereszténység jellemzőivel.

Megkóstolhatták Gellért atya gyógyteáit. A tízórai után a

két társaság helyet cserélt, az alsósok mentek az apátságba, és

a felsősök az iskolában folytatták a programot (a Szent Bene -

dekről szóló történetek helyett ők az apátság alapítólevelével

ismerkedtek meg közelebbről).

A nap zárásaként – hagyományosan – a szerzetesközösség

tagjai lejöttek az iskolába és a gyerekekkel, tanárokkal együtt

imádkozták el a napközi imaóra zsolozsmáját.

Fontosnak tartjuk, hogy azokat az alkalmakat, amelyek nem

kifejezetten a tanulásról szólnak – hanem a közösség építésé-

ről, a szabadidő vidám eltöltéséről – is meg tudjuk tölteni

olyan tartalommal, ami gyermekeink épülésére szolgál.

A Szent Benedek-nap ilyen alkalom. Sőt – reményeim szerint

– nem csak a diákok, hanem résztvevő felnőttek is gazdagod-

hatnak általa.

RADÓ LÁSZLÓ



6. OLDAL             HÁZUNK TÁJA                                                                                                                                                                                                         TIHANYI VISSZHANG

Húsvét ünnepe után rendkívüli eseményre hívták a zene-

kedvelőket és minden érdeklődőt a Tihanyi Bencés Iskola

művészeti tagozatának tanárai az apátsági templomba.

A fehérvasárnapra meghirdetett adománygyűjtő koncerten

rendhagyó módon nem iskolánk tanulói, hanem a zeneis-

kola pedagógusai léptek fel.

Richárd atya bevezetőjében köszöntötte a fellépő tanár kollégá -

kat és a megjelenteket, majd reményét fejezte ki, hogy ebből a

rendkívüli eseményből hagyomány válik, hiszen a zene fontos,

mert tanúságot tesz arról a titokról, amire minden ember vágyik,

és ezt olyan nyelven teszi, ami sok ember számára – legyen

fiatal, felnőtt vagy idős – érthető és szerethető. Fontos, mondta

Richárd atya, hogy legyenek célok, mint például egy új zongora

beszerzésének támogatása, de sokkal fontosabb az élmény és

az együttműködés, amely a zenét széppé és igazzá teszi.

A koncert egyik különlegességét – amellett, hogy pedagógusok

léptek fel – az adta, hogy olyan hangszereket hallottunk együtt

zenélni, amire egy klasszikus zenei koncerten ritkán kerül

sor. Nagy élményt jelentett a hallgatóknak a trombita és a

gitár, vagy éppen a gitár és a fuvola összhangja.

A koncerten felléptek: Mali Katalin orgonán, Dr. Bede Péterné

hegedűn, Dénes Gabriella fuvolán, Bánó Tamás gitáron és

Werb Gábor trombitán valamint Radó Krisztina énekelt.

A barokk, romantikus, XX. századi és kortárs művek sorában

halhattuk többek között: J.S. Bach Korálját a 147. Kantátából

orgonán, J. Demersseman No. 6-os virtuóz versenyművét fu-

volán, Heitor Villa – Lobos Bachiana Brasileiras No 5. művét

trombitán és gitáron. A záró számban Martin Nystrom mű-

vével (A 42. zsoltár feldolgozása) közösen búcsúztak a művé-

szek hálás közönségüktől.

Reméljük, hogy az élmény, amellyel a Tihanyi Bencés Iskola

zenetanárai megajándékozták a közönségüket igazi emlék

marad számunkra, és még sokáig örülhetünk annak az érték-

teremtő munkának, amivel iskolánk tanárai, nem csak az évről

évre visszatérő, kiemelkedő alkalmakkor, hanem a hétközna-

pokban is megajándékozzák a gyermekeket, a szülőket, a ti-

hanyiakat és a Tihanyba látogatókat.

(Ízelítő meríthető a koncertből az apátság és az iskola facebook

oldalán.)

MIHÁLYI JEROMOS OSB

Zenetanári koncert Tihanyban

Sokszor halljuk, hogy a tihanyi Visszhang domb lábánál talál-

ható óvodánk az ország legszebb helyén lévő gyermekintézmény.

Az erre járók gyakran megállnak a kerítés mellett és irigykedő

tekintettel néznek befele: „de jó lehet itt ovisnak lenni…”

Mi, akik itt dolgozunk, a gyerekek és intézményünk iránt fe-

lelősséget érezve igyekszünk mindent megtenni annak érde-

kében, hogy a kerítésen belül lévők valóban azt érezhessék:

„de jó itt ovisnak lenni!!!” Ezért folyamatosan fejleszteni, szé-

píteni kívánjuk a gyerekeket körülvevő környezetet, így a ját-

szóudvart is. Erre óvodánk 6o éves múltja is kötelez bennünket. 

Aktuális céljaink között szerepel több egyensúlyozó játék, kültéri

gyermekméretű asztalok, padok, rugós mérleghinta, rugós mo-

torok mellett egy kültéri foglalkoztató helyiség telepítése.

A régi „babaház” helyén egy 36m2 alapterületű nyitott építményt

szeretnénk létrehozni, mely lehetővé tenné, hogy a gyerekek a

tűző napsütéstől, széltől, csepergő esőtől védve a levegőn tar-

tózkodhassanak, játszhassanak, illetve ez a kis „fészer” alkalmas

lenne udvari rendezvényeink esztétikus helyszínéül is.

Alapítványunk felvállalta, hogy a tervezett fejlesztések meg-

valósításához szükséges anyagi források előteremtése céljából

„Gyermekbarát jövőnkért” felhívással Jótékonysági rendez-

vényt szervez, megszólítva egykori óvodásainkat, a szülőket,

a helyi és a környező települések önkormányzatait, valamint

a vállalkozói és a civil szférát is. Többféle fórum igénybevétele

mellett személyes megkeresésekkel igyekeztünk elérni, hogy

minél többen mellénk álljanak egy jó ügy érdekében. A szer-

vezés kapcsán csak pozitív megnyilvánulásokkal találkoztam,

melyek újabb lendületet adtak a folytatáshoz. Rövid időn

Az összefogás követendő szép példája
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belül több mint 400 ezer Ft-nyi tombola felajánlást sikerült

összegyűjtenünk.

A Németh László Művelődési Házban április 11-én délután

megtartott hangulatos kis rendezvényünkön nagyon sokan

együtt töltöttek velünk egy kellemes délutánt. Ezúton szeretnénk

köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon segí-

tett, támogatott Bennünket! Külön köszönet jelenlegi óvodása-

inknak, családjaiknak és egykori óvodásainknak, akik az első

hívó szóra igent mondtak, örömmel jöttek, színesítve a délután

programját! (a Tihanyi Musical Stúdió, az aszófői Dallamvilág

nosztalgia és country csoport, a Bencés Apátság Illyés Gyula

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola zongora, hegedű és

gitár szakos tanulói, és természetesen a Visszhang Társulat) Kö-

szönet illeti a program ideje alatt szorgoskodó anyukákat, apu-

kákat, kolléganőket, a Művelődési Ház minden dolgozóját!

A csodálatos időjárásnak köszönhetően Rudi bohóc (Lang

Rudolf ) interaktív játékát a festői szépségű teraszon élvezhette a

közönség. Ugyanitt kézműveskedés, arcfestés, „tetoválás” és kinder

disco várta a kicsiket, nagyokat, a büfében pedig finom falatok.

A program természetesen tombolasorsolással fejeződött be,

melyen 70 értékes csomag talált boldog gazdára!

Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a példaértékű,

önzetlen segítőkészség kapcsán összegyűlt – minden várako-

zást felülmúló – összeget (1 100 000 Ft-ot) mielőbb látható

valósággá formáljuk az óvoda udvarának fejlesztésével!!!  

Továbbra is köszönettel fogadunk adományokat a „Visszhang

Óvodáért” Alapítvány számlaszámára (11748069 –

20030250), ill. az alapítványi csekk segítségével.

„Tegyünk közösen gyermekeink boldog jövőjéért!”
A „Visszhang Óvodáért Alapítvány kuratóriuma és az óvoda

dolgozói nevében: 

VÉGHNÉ SOMOGYI ZSUZSANNA
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…….. avagy a harmadik helyszín kró-

nikája.

A ,,Már Tudok Biztonságosan Közle-

kedni 2015” elnevezésű vetélkedősoro-

zat harmadik helyi selejtezője 2015. áp-

rilis 22-én a tihanyi Illyés Gyula Ben-

cés Általános Iskolában került meg-

rendezésre.

A vetélkedő diákok elsősegélynyújtás,

kerékpáros akadálypálya, kreszt-toto

versenyszámokban mérték össze tudás-

ukat és erejüket.

A nyári időben, verőfényes napsütésben,

kiváló hangulatban, szoros küzdelemmel

telt délelőtt eredményeként a tihanyi

sulit az Izsák Rebeka 4. osztály,

Mészáros Torda 4. osztály, Giebiszer

Annivera 7. osztály, Gergely Soma 8.

osztály összetételű csapat képviseli a

májusi kistérségi döntőn.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság ál-

lományából Nyíri Károly rendőr fő-

törzszászlós körzeti megbízott / iskola

rendőr és Szekeres Kornél rendőr őr-

nagy megelőzési főelőadó munkája

biztosította a selejtező sikeres végrehaj-

tását.

SZEKERES KORNÉL R. ŐRGY.

MEGELŐZÉSI FŐELŐADÓ

BALATONFÜREDI

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

,,MTBK – 2015 – TIHANY”

Támogatóink: Aszófő Község Önkormányzata • Tihany

Község Önkormányzata • Örvényes Község Önkormány-

zata • Balatonudvari Község Önkormányzata • Bagdi Sán-

dor és családja • Bakos Péter • Baksa Gyöngyi • Balatoni

Hajózási Zrt. • Balogh Aranka és családja • Baranyai Tamás

és családja • Barth Lidia és családja • Bartus Sándor és csa-

ládja • Bekő Krisztina családja • Bercsik Zoltán és családja

• Bodó Árpád és családja • Bodó László • Boros Gábor és

családja • Both Péter • Bozóky Ágota • Büki Béláné • Czégai

Mónika • Csizmazia Attila és családja • Dobos Dalma •

Echo étterem • Énekes Anita • Erdei Tamás • Erzsike Fa-

gyizó • Fekete Fruzsina családja • Fekete Gabriella • Flotz

Krisztina • Fülöp Ferenc • Gálné Lendvai Erika és családja

• Göcsey József • Gömbös Loránd és családja – Tracon Bu-

dapest Kft. • Grafit Papírbolt (Kostyik Ferenc és családja) •

Gulyás udvar – Lukács és fiai Kft. • Hajdu Dorina családja

• Halász Örs családja • Hungária Yacht Club • Huszár Zol-

tán és családja • Izsák Péter és családja • Járosi Hanna csa-

ládja • Kántor Eszter családja • Kassai Lovasíjász Iskola

(Szmrecsányi család) • Kelli Ákos és családja • Kenyeres

Balázs és családja • Koczor Pincészet • Kovács Péter és csa-

ládja • Laksz család • Legeza Bercel családja • Manu-art

(Giebiszer család) • Máté Marietta • Mészáros Tétény csa-

ládja • Moletti Divatáru – Szelesné Nagy Andrea • Molnár

Boglárka családja • Móró Gáborné • Nagy Bendegúz csa-

ládja • Nagy Brigitta és családja • Németh Tamás és családja

• Németh Tünde • Pálfi József és családja • Pálfi Zsolt és

családja • Papp Róbert • Pedro Kávézó – Petkovics István •

Peleskey Ákos • Péntek Fagyizó – Szekér Gábor, Németh

Kornél • Péntek Imre és családja • Pomázi Szilárd családja

• Redencki Bulcsú családja • Rege cukrászda • Retro Pizzéria

– Vajda Balázs • Rigó Ferenc és családja • Salánki Pincészet

• Soós Krisztina • Sőrés Izabel családja • Stáhl Krisztián és

családja • Stég pizzéria (Varga Kata) • Süte Elemérné •

Szabó András • Szabó Beáta családja • Szabó Zsolt • Sza-

lontai család • Széll Dóra családja • Szilágyi Ferenc

Györgyné • Szmrecsányi Benedek családja • Tihanyi Ka-

landgyár – Sárközi Gergely • Tihanyi Levendula Manu-

faktúra – Nyárádi Zsolt • Tihanyi Szabadtéri Színpad •

Tündérsziget (Farkas Szilvia és családja) • Vámosi Zoltán

és családja • Varró János • Végh Richárd és családja • Véghné

Somogyi Zsuzsanna és családja • Zamárdi Kalandpark

Kilencedik alkalommal népesült be a

Belső-tó partja a Kecske köröm Ünnep

alkalmából április utolsó szombatján.

A hagyományos szezonnyitó rendez-

vényen remek idő várta az érdeklődő-

ket. 

Korán reggel a főzőcsapatok érkeztek

először, hogy elfoglalják helyüket a „Ma-

gyaros ízek” pörköltfőző versenyen. Idén

a zsűri 19 féle finom magyaros ételt kós-

tolhatott. A jó hangulatról a délelőtti

órákban Veszprém Város Cigányzene-

kara gondoskodott- hangulatos nótázás-

sal telt a főzés ideje. A versenyen talál-

kozhattunk birkapörkölttel, számadó ju-

hász levessel, de vadból és kecskéből ké-

szült pörköltet is kóstolhattunk. 

Sok gyereket vonzott az „aranymosás”

és a dínócsont ásatás is, ugyanúgy, mint

Toma és csapatának virtusvetélkedői

vagy óriás kifestője. A Hórihorgas Hu-

jákolók Perpatver című előadásával meg

is táncoltatták a gyerekeket. 

Mindeközben zajlottak a Fülöp Ferenc

Labdarúgó Emléktorna mérkőzései az

általános iskola műfüves focipályáján.

Kecskeköröm Ünnep Tihanyban
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Nem maradhatott el a májusfa mászás

sem, az embret próbáló feladatra fiatalok

és idősebbek is szívesen vállalkoztak.

Délután a szalmabála gurítás volt a leg-

népszerűbb, a leggyorsabb csapat 11

másodperc alatt teljesítette a távot.

A versenyek eredményeit délután fél há-

romkor hirdették ki. A labdarúgó em-

léktorna eredményhirdetése előtt Tósoki

Imre polgármester virágcsokorral kö-

szöntötte Fülöp Ferenc özvegyét,

Marika nénit. A vándorserleget idén is

a Tihany FC csapata vihette haza, má-

sodik lett a Keddi Foci csapata, harma-

dik a Tihanyi Öregfiúk, míg negyedik

helyen a Felebarátok csapata végzett. 

A főzőversenyen a zsűri arany, ezüst és

bronz minősítéseket osztott ki. A kü-

löndíjat a Návay csapat nyerte el roz-

maringos kecske sültjével, harmadik a

Büki család birkapörkölttel, második a

Berci bácsi csapata szalonnás pacallal,

ebben az évben Benedek és csapata

nyerte meg a megmérettetést. .

A délutáni Visszhang-próbára kisvo-

nattal mehettek fel az érdeklődők, akik-

nek nagy örömére „működött” a tihanyi

visszhang. Majd táncház és szalonna-

sütés zárta a programot.

A rendezvény másnapján immáron

másodszor került megrendezésre a

Népzenei Találkozó, melynek idén is a

Mádl Ferenc tér adott otthont. Idén

10 népzene csapat, művészeti csoport

lépett fel, és ebben az évben először

határainkon túlról is érkeztek vendé-

gek- a szlovákiai Kisudvarnokról.

A felvidéki, javarészt magyarok által

lakott falu képviselőivel az Európai fa-

lumegújítási Díj átadásakor találkoztak

a tihanyiak Svájcban, és azóta szép ba-

rátság alakult ki a két település között. 

A megjelenteket Aradi István alpolgár-

mester köszöntötte. „Százhangú orgona

a magyar népzene, mindenre van hangja,

a szelíd tréfától a tragédiáig. …. A tűz-

nek nem szabad kialudni.” – idézte be-

szédében Kodály Zoltánt, majd kifejezte

reményét, hogy ezen a vasárnap délutá-

non minden résztvevő gazdagabb lesz

az általa adott, és a másoktól kapott népi

értékek szívet-lelket melengető kincsei

által. 

A műsorban népdalcsoportok, citera

együttesek mellett tekerőlantosok és fu-

rulyások is közreműködtek. A műsor-

vezető Titz Tibor segítségével jó han-

gulat kerekedett a Főtéren, ami még

jobban megerősítette azt, hogy ezt a

népzenei találkozót hagyománnyá kell

tenni a Kecskeköröm Ünnep második

napján.

Hogyan jutott el Kolombusz Kristóf

az Újvilágba? Kik és hogyan támogat-

ták őt ebben a hatalmas vállalkozás-

ban. Milyen ember is volt a nagy fel-

fedező? Ezekre a kérésekre is választ

kaphattak mindazok, akik ellátogattak

a Németh László Művelődési Ház te-

tőtéri galériájában április 24-én tartott

kiállításmegnyitóra. 

A kiállításion szereplő anyagok és do-

kumentumok Erminio Raiteri, egy Ma-

gyarországon élő olasz állampolgár ré-

vén jutotta el Tihanyba. A megnyitón

is ő mondta el, hogy miket láthatunk a

hosszú és kiterjedt kutatómunkával ösz-

szeállított anyagban. Érdekességeket

tudhattunk meg Kolombusz aláírásáról,

a pápákkal és királyokkal való kapcso-

latáról, a céljairól szándékairól. A gazdag

és érdekes gyűjteményt június elejéig

láthatják az érdeklődők minden hétköz-

nap 10–17 óráig.

Kolumbusz, a tenger zsenije –
kiállításmegnyitó a Művelődési Házban
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2015. március 27.-én a Németh László Művelődési Ház és a

Levendula klub Egészségnapot szervezett Tihanyban.

A délelőtt 10 órakor kezdődő programot Tósoki Imre pol-

gármester nyitotta meg.

Dr. Hornyák Lajos a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház On-

kológiai Osztályának főorvosa, az épülő Onkológiai Centrum

építésének mozzanatait mutatta be, bízva abban, hogy még

ez évben sikerül birtokba venni a kórháznak e megújuló rész-

legét. Hatalmas jelentősége lenne, hisz a megyéből nem kel-

lene elutazni sugárkezelésre a betegeknek, Győrbe, Szombat-

helyre, Budapestre.

Majd Szabó János a Rákbetegek Országos Szervezetének el-

nöke beszélt, Lelki Egészségünk titkairól. Előadásában meg-

emlékezett elődjéről, Bodor Máriáról, aki már nincs köztünk,

de az ő nevéhez fűződik a Szervezet alapítása, mely ebben az

évben ünnepli 25 éves fennállását.

Kisa Judit dietetikus tartott nagyon magas színvonalú előadást,

„Emésztőszervi praktikák címmel”, amelyben 12 pontban fog-

lalta össze az étkezési tudnivalókat, a reflux és az IBS beteg -

ségek esetén. Az előadásban elhangzott étkezési tanácsok mellé,

az ebédszünetben kóstolót is tartott az egészséges ételekből.

Egei Tímea, akinek négy cukorbeteg leánya van „Lisztérzé-

kenység és cukorbetegség a családban, mindennapi praktikák

egy édesanya segítségével”című előadásában mutatta be a napi

feladatokat arról hogyan kell és lehet együtt élni a cukorbe-

tegséggel.

Az ebéd is az egészség jegyében zajlott. A kóstoló mellett,

Ficsor Mónika egészséges salátáival, valamint a Levendula

klub asszonyainak finom süteményeivel kedveskedtünk a ven-

dégeknek.

Az előadások ideje alatt vércukor, és koleszterinmérés zajlott

a tetőtérben.

Délután Ficsor Attila mentős szakápoló mutatta be az újra

élesztés legújabb protokollját, majd a felmerült kérdésekre is

szívesen válaszolt. Az ambu babán pedig a gyakorlatban is

megpróbálhattuk a szakszerű ellátást.

Délután két órakor aztán ismét felpezsdült az élet a Műve-

lődési Házban. A tetőtérben prosztata vizsgálat zajlott, ahol

szép számmal jelentek meg az érdeklődők. A színházterem-

ben gerinctornáról tartott előadást Major Nóra, majd meg is

mozgatta a jelenlévőket. Szemvizsgálat, vérnyomás és vérzsír

mérés is zajlott, az előcsarnokban pedig megkezdődött a vér-

adás.

Összefoglalva megállapíthatjuk, jól sikerült a rendezvény, van

rá igény, és érdeklődés, ezt mutatja a szépszámú résztvevő.

Nagyon fontos, hogy figyeljünk magunkra, éljünk azon lehe-

tőségekkel, amely az egészségünk megtartásához, betegségeink

megelőzéséhez segítenek bennünket, vagy ha mégis bekövet-

kezik egy nem várt probléma, időben tudjunk lépni.

Köszönet a résztvevőknek, a szervezőknek, valamint a szűré-

seket végző, balatonfüredi Járási ÁNTSZ, a tihanyi Házior-

vosi- és Védőnői Szolgálat munkatársainak.

Egészségnap Tihanyban

A fenti címmel 2015. március 29–jú-

nius 28-ig a magyar romantika fes-

tészetét bemutató kiállítás tekint-

hető meg a helyi KOGART Galéri-

ában. 

A kiállításon a tankönyvekből is jól is-

mert képek között Székely Bertalan

Eger várát védő hős asszonyai vagy Ma-

darász Viktor Zrínyit és Frangepánt a

bécsújhelyi börtönben ábrázoló festmé-

nyével találkozhatnak az érdeklődők,

melyek éppúgy a nemzeti ellenállás jel-

képeivé váltak, mint II. Rákóczi Ferenc

alakja Benczúr Gyula alkotásán.

A Galéria hétfőtől vasárnapi 10.00

órától 18.00 óráig várja a látogatókat.

SCHER ANITA

Hazádnak rendületlenül…
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