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Tihanyi Hírlevél 

 20. szám  

2014.október 2. 

 

 

Kultúra 

 

KOGART Tihany 

 

 

KOGART Tihany (Tihany, Kossuth L. u. 10.): Időszaki kiállítás: ABSZTRAKT VALÓSÁG - Avantgárd 
törekvések a 20. századi európai grafikában A kiállítás megtekinthető 2014. október 5. és 2015. 
január 4. között. További információ: www.kogarttihany.hu. Az állandó kiállításon Tihany vonzásában 

– Borsos Miklós szobrászművész munkái láthatók. http://www.kogarttihany.hu 

 

Bencés Apátság Galériájában: Augusztus 26- november 9.: Vágfalvi Ottó festőművész 

kiállítása További információ: Tihanyi Bencés Apátság tel.: +36-87-538-200. 

Augusztus 25 - október 26.: Korzenszky Richárd OSB "Amikor felkel a nap" című 

kiállítása a Rege Cukrászdában. További információ: Rege Cukrászda, tel.: +36-87-448-280. 

 

 

 

mailto:tihanytdm@gmail.com
http://www.kogarttihany.hu/hu/kiallitasok/119-absztrakt-valosag-avantgard-torekvesek-a-20-szazadi-europai-grafikaban
http://www.kogarttihany.hu/hu/kiallitasok/119-absztrakt-valosag-avantgard-torekvesek-a-20-szazadi-europai-grafikaban
http://www.kogarttihany.hu/
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Nyitott Balaton programsorozat ősszel is 

 

 

 

2014. október 22. és 2014. november 2. között a Nyitott 

Balaton programsorozat keretében a régióhoz tartozó 

települések, városok kínálnak minden ide látogatónak 

programlehetőségeket. 

 

A Balatoni Regionális TDM Szövetség – szoros 

együttműködésben a helyi és térségi TDM 

szervezetekkel, valamint a Magyar Turizmus Zrt-vel 

karöltve – az egész régiót átfogó akciót szervez a tavaszi 

„Nyitott Balaton” elnevezésű programsorozatot 

követően az őszi balatoni szezon megteremtésére.  

Ez év tavaszán, május 1-11. között a balatoni tavaszi szezon megteremtésére már egy hasonló 

kezdeményezéssel megtette a szervezet az első lépést, melynek nem titkolt célja az volt, hogy a 

Balaton Régió ne csak a nyári időszakban váljon a turisták úti céljává.  

 

Ízelítő a tihanyi programokból:  

 

 A KOGART Kiállítások Tihany (Kossuth L. u. 10.) a programsorozat ideje alatt kedvezményes 
belépőjegyeket biztosít a galériába látogatók számára, továbbá október 25. (szombaton) 
14.00 órakor ingyenes tárlatvezetést biztosít a belépőjegy mellé. 

 

 A Gulyás Udvar Étterem, a Tűzkert Étterem, a Tihanyi Retro Pizzéria ebben az időszakban 
kedvezményes menüt kínál vendégei részére. 

 

 A Tihany Tourist Kft. utazási irodájában tihanyi képeslapot és turista térképet kapnak a 
betérő vendégek.  
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 A Németh László Művelődési Ház gyerekprogramot szervez október 25-én 10.00-től 17.00 
óráig a Parasztgazda Ház és a Halászcéh Ház területén. Mesterség bemutatók, 
néptáncbemutató, táncház és gyerekfoglalkozások várják a kicsiket és a nagyokat. 

 

 A Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. a Parasztgazda Házban és a Halászcéh Házban 
október 24-én 11.00 és 13.00 órakor díjtalan tárlatvezetést szervez Schleicher Veronika 
muzeológus vezetésével. 

 

 Ingyenes pocket guide túra magyarul, angolul és németül október 25-én és november 1-jén. 
A készülék az Infopontban ingyenesen kölcsönözhető! 

 

 A Tihany Piac Kft. október 25-én 8.00-tól 16.00 óráig Vad és Vadász Vigadalom elnevezésű 
programmal várja a piacra látogatókat: a vadászok vaddisznó-, őz- és fácán-ételeket főznek, 
valamint gyerekfoglalkozások várják a kicsiket. 
 

 November 1-jén  8.00-tól 14.00 óráig Hello Tök Nap keretében minden,ami tökből főzhető, 
illetve faragható. Felnőtt és gyermek programok várják a látogatókat. 

 

 Az Akasztó-dombi Piac október 25-én a következő programokat kínálja: síp-, gesztenyebáb-, 
termésekből képkészítés gyerekeknek, fafaragás, kovácsolás. 

 

 A Tündérsziget-ART Kft. október 23-26-ig „A múlt század híres cukrász remekei” elnevezésű 
programmal várja kedves vendégeit: híres magyar süteményeket lehet kóstolni, a gyerekeket 
naponta 2 alkalommal – 11.00 és 15.00 órakor – mesekuckó várja, amelynek keretében 
balatoni mesék hallhatóak majd. 

 

 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket a Levendula 
Ház Látogatóközpontba október 25-én 10.00-tól 17.00 óráig a Nemzeti Parkok Ízei 
elnevezésű programra. Ennek keretében a látogatók levendulás ételeket és italokat 
kóstolhatnak. Ingyenes kézműves foglalkozással is várják az érdeklődőket!  

 

A részletes programokról további információk megtalálhatóak a www.nyitottbalaton.hu internetes 

oldalon. Várunk minden tihanyi érdeklődőt és a településre érkező turistát! 

 

 

 

mailto:tihanytdm@gmail.com
http://www.nyitottbalaton.hu/
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Programok 

 

Október 23.: az ünnepi megemlékezésre a Pisky sétányon kerül sor. További 

információ: www.tihany.hu   

 Október 23-26. 12.00 órától: Őszi finomságok hete a Tihanyi Családi 

Szabadidőparkban. További információ: Nemes Ildikó Tel.: 30/9979-669 

Október 25.: Nemzeti parkok ízei – Levendula Ház Látogatóközpont. További 

információ: www.levendulahaz.eu  

 

Wellness 

A Club Tihany uszodája és wellness részlege november 2-ig a kedvezményes  belépőkkel várja kedves 

vendégeit szeptember 08.-tól október 22.-ig 

Uszoda napi belépőjegy (felnőtt ,14 évestől) 1500 Ft, bérlet 10alkalomra 12 000 Ft, gyerek ( 3-14) 750 

Ft, bérlet 6 000 Ft 

 

Októberi programok a Balaton környékén 

 

Vaszary Villa – Balatonfüred: Augusztus 1- november 16.: Kiállítás Magyar művészek 

Itáliában 1810-1860 címmel.  

Október 4.- január 4.: Szintén a Vaszary Villában Művészet és művészek az első 

világháborúban elnevezéssel  az első világháborúban, a háborúval összefüggésben született 

képzőművészeti alkotásokból egy jelentős, kb. 80 darabból álló festmény és grafikai válogatás 

tekinthető meg. További információ: www.vaszaryvilla.hu ;Balatonfüred, Honvéd u. 2-4., tel.: 

+36-87-950-876. 
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http://www.tihany.hu/
http://www.levendulahaz.eu/
http://www.vaszaryvilla.hu/


Tihanyi Hírlevél 20. szám 2014. október 01. 
 

Impresszum: 
Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. – Tourinform Tihany 

 E-mail: tihanytdm@gmail.com   
- 5 - 

 
 
 
 

Bodorka – Balaton Aquarium 

A Balaton Vízivilág Látogatóközpontban most élőben,  szemtől-szemben találkozhatnak a 

vidék halaival, a pár centiméteres szélhajtó küsztől egészen Közép-Európa leghatalmasabb 

haláig, a  több mázsásra is megnövő harcsáig. Ízelítőül kis válogatást kínálunk 

testvérvárosunk, a horvátországi Opátia jóvoltából, az Adria élővilágából is.  

www.bodorka.info.hu  

 

Tapolcai Pisztráng és Bor Fesztivál (október 3-5.) 

 
A felelevenedő Balaton-parti halas és boros hagyományokat kínálja a varázslatos szépségű 

Malom-tó környéke október első hétvégéjén, amely a 4. Pisztráng- és borfesztivál rendezvény 

helyszíne. A pisztrángok frissen érkeznek a rendezvény helyszínéhez közeli pisztrángtelepről, 

ahol hargitai szakmai tapasztalatok alapján folyik nevelésük. Olyan finomságok készülnek 

belőlük, mint a Bükkfa fűrészporon füstölt pisztráng, a kakukkfűvel, rozmaringgal, borssal 

bundázott ropogós pisztráng vagy az Erdélyi módon, kukoricadarával sült ropogós pisztráng. 

Ehhez társulnak a Balaton-felvidék vulkanikus hegyeinek tüzes borai, a kettő kombinációja 

pedig páratlan gasztronómiai élményt nyújt az érdeklődőknek.  

 

http://www.pisztrangfesztival.hu/ 

  

 

Balatoni Halfesztivál (október 10-12.) 
A siófoki éttermek séfjei tavaly bebizonyították, hogy ha halas fogásokról van szó, a 

fantáziának nem szabad határt szabni. Ezt folytatva a szervezők idén ismét kreatív halfőző 

versenyt hirdetnek, ahol a séfek – friss, szezonális hozzávalók és természetesen a legfinomabb 

halak segítségével – bemutathatják szakmai tudásukat és színes fantáziájukat. A különleges 

fogásokat az „éttermek utcájában” a közönség is megkóstolhatja, hogy mire számíthatnak azt 

a tavalyi ételekből kiindulva lehet megjósolni. Csak a példa kedvéért Siófok legjobb halétele 

így hangzott tavaly: balatoni fogasfilé burgonyapikkelyben, rókagombás, pontybelsőséges 

rizottóval és mangó chutey-val… 

A kisebbek halas rajzfilmeket nézhetnek és majdnem természetes környezetükben, 

akváriumokban is megtekinthetik a haza halfajok nagy részét, végül a napi program pedig 

könnyűzenei koncertekkel zárul.  

http://www.siofokportal.com 
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Szigligeti Süllőfesztivál 

 (október 23-26.) 
 

Immáron 8. alakalommal kerül megrendezésre Szigligeten a balatoni halak királyának, a 

süllőnek az ünnepe. Október 23-26 között a Balaton Várának településén minden a süllőről 

szól, közel s távol e nemes hal illata érződik és még az is megkívánja, aki eredetileg nem 

tervezte a rendezvény meglátogatását. A halon kívül természetesen kézműves termékek, házi 

készítésű ételek, italok várják az érdeklődőket.  

http://www.sullofesztival.hu 

 

 

Tihanyi túrák három nyelven és aktuális programok: 

 

A Batthyány utca elején naponta 10-16 óráig várja Önöket az Infopont.: turisztikai 

információ, kávé, tea, üdítő, levendulás csoki, kecskeköröm csoki, levendulás forrócsoki, 

tihanyi pólók, levendulás kozmetikumok, helyi könyvek. 

 

 

 

 

 

Túra a múltban 

 

 Megjelent a Retrotúra, Tihany a szocializmus évtizedeiben című brosúra. A 

képzeletbeli útvonal azokat a helyszíneket járja be, amelyek a szocializmus évtizedeiben 

jelentős szerepet játszottak. Túl ezen feleleveníti a tömegturizmus korát, a „Zimmer Frei” 

időszakát is. A kiadvány számos régi fotó segítségével mutatja be az ötvenes-hetvenes évek 

világát.           
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Komp menetrend november 2-ig 

 

Szántódrévből indul: 

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00*. 

Tihanyrévből indul: 

7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30*. 

* a csillaggal jelölt időpontok október 6-ig érvényesek. 

mailto:tihanytdm@gmail.com

