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Tájékoztató az általános iskolai beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket,
hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beíratás időpontját kitűztük. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a
szülő köteles beíratni a lakóhelye
szerint illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára.
Az általános iskolai beíratás ideje:
• 2017. április 20. (csütörtök)
8.00–19.00 óráig,
• 2017. április 21. (péntek)
8.00–19.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői
bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban
köteles beíratni a választott vagy a
lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező
felvételt biztosító általános iskola
első évfolyamára.
A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig
a hatodik életévét betölti, legkésőbb
az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében

azt a szakértői bizottság javasolja,
további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
• az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás,
• a gyermek születési anyakönyvi
kivonata,
• a gyermek TAJ-kártyája,
• a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.
A felvételről az iskola igazgatója
dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon
belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola
fenntartója jár el és hoz másodfokú
döntést.
Amennyiben a választott iskola
igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyer-

mekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles
beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Nem állami fenntartású, kötelező
felvételt biztosító iskola Tihany településen:
Bencés Apátság Illyés Gyula
Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolája
8237 Tihany, Csokonai u. 73.
(Fenntartó: Tihanyi Bencés
Apátság, 8237 Tihany, I. András
tér 1.)
Állami fenntartású, kötelező felvételt biztosító iskola Tihany településen:
Balatonfüredi Eötvös Loránd
Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Noszlopy
Gáspár u. 2.
(Fenntartó: Balatonfüredi Tankerületi Központ, 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12).
Balatonfüredi Radnóti Miklós
Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.
(Fenntartó: Balatonfüredi Tankerületi Központ, 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12).
A beiratkozással kapcsolatban
felmerülő további kérdések tekintetében tájékozódjanak a választott
intézmény honlapján.
NÉMETH TÜNDE, JEGYZŐ
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A kilátó kilátásai
Egyelőre nem látogatható az
Őrtorony kilátó. A Bakonyerdő
Zrt. által épített kilátó üzemeltetése ellen a Sajkodért Egyesület kifogást nyújtott be, emiatt az építésügyi hatóság új engedélyeztetési eljárást rendelt
el. Az önkormányzat igyekszik
orvosolni a helyzetet, a cél,
hogy minél előbb újra látogatható legyen a kilátó.
Tavaly november elején adta át a
földművelésügyi miniszter az
Apáti-hegyen álló 15 méter magas
Őrtorony kilátót, de márciusban
már le kellett zárni. A Sajkodért
Egyesület elsősorban a megnövekedett gépkocsiforgalom miatt
emelt kifogást a jogerős építési engedély ellen, melynek kapcsán az
építésügyi hatóság új engedélyeztetési eljárást rendelt el. Az újraindított eljárás befejezéséig, vagy az
ideiglenes használatbavételi engedély megszerzéséig a kilátó nem látogatható.
Az új eljárás több hónapig is eltarthat ezért az önkormányzatnak
is az a célja, hogy minél előbb legyen érvényes ideiglenes használatbavételi engedély. Tósoki Imre
polgármester, kérdésünkre elmondta: részben megérti a sajkodiak aggályait, de véleménye szerint a felmerült problémákra a kilátó lezá-

rása nélkül is megoldást lehetett
volna találni.
– Az önkormányzat, amit tud,
azt megteszi az ügy érdekében. Heteken belül kialakítjuk a Tihany
központjába bevezető út illetve a
71-es főút kereszteződésében az új,
ingyenes, 50–60 férőhelyes murvás
megállóhelyet. Ez várhatóan jelentős változás lesz. A Levendula
Látogatóközponttól is kitáblázzuk
a kilátó megközelíthetőségét,
a 71-es főúton pedig tájékoztató
táblákat helyezünk el, amelyek arra
hívják fel a figyelmet, hogy ne Sajkod felől közelítsék meg az Őrtornyot. A Romkápolna és a Kárász
utcákba mindkét irányból behajtani
tilos táblát helyezünk ki. Ide csak a
sajkodi háztulajdonosok hajthatnak
be, akiknek ingatlanonként kettő
darab behajtási engedélyt biztosítunk. Egyeztettünk a füredi rendőrkapitánysággal, fokozott ellenőrzést végeznek majd az érintett területen – sorolta az intézkedéseket
a polgármester, aki reméli, minél

előbb újra látogatható lesz a népszerű kilátó.
Tósoki Imre hozzátette: sajnálja,
hogy így elfajultak a kilátó körüli
viták, hiszen az elmúlt években jó
kapcsolat alakult ki a sajkodi nyaralótulajdonosok illetve az őslakosok között, most ez újra megingott.
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A több mint 16 méter magas, felfelé szélesedő Őrtorony kilátó a
Bakonyerdő Zrt. és az önkormányzat összefogásával épülhetett meg.
A 40 milliós beruházási költségekhez 15 millió forinttal a Földművelésügyi Minisztérium is hozzájárult. A kilátó a jogerős építési engedélyek
birtokában készült el. A területet kezelő Bakonyerdő Zrt. minden rendelkezésére álló jogi lehetőséget megragad, hogy a balatoni tájban gyönyörködni kívánó kirándulók minél hamarabb újra birtokba vehessék
a kilátót – tájékoztatott a cég.

Stabil költségvetés – beruházások és útfelújítások
A képviselő-testület márciusi
ülésén elfogadta az önkormányzat idei mintegy 1,7 milliárdos
költségvetését. A csökkenő állami támogatásból származó hiányt pótolni kell, emellett a legfontosabb feladat ebben az évben
is az önkormányzati intézmények biztonságos működtetése.
A település költségvetése igen jelentős, főleg ha az 1400 lélekszámhoz viszonyítjuk. Igaz, az összeg
tartalmazza azt a 250 millió forintot, amelyet hosszúlejáratú hitelként venne fel a település a Rév
környékének rendezésére.
– Ez csak egy opcionális lehetőség, maga a fejlesztés idén nem valósul meg. Az a célunk, hogy a terület rendezése érdekében megkezdett bontási munkálatokat befejezzük, a nem önkormányzati tulajdonban lévő révi ingatlanokat megvásároljuk. Néhány ingatlantulajdo-

nos ellenállása miatt a vártnál lassabban halad a terület rendezése, de
folytatjuk az egyeztetéseket, mert
nagyon fontos a terület rehabilitációja – válaszolta kérdésünkre Tósoki
Imre polgármester, aki hangsúlyozta,
tavaly 150 millió forintot takarított
meg az önkormányzat, ez is azt jelzi,
hogy folytatni kell az eddigi szigorú,
de stabil gazdálkodást.
Az önkormányzat legfontosabb
feladata az intézményi hálózat
fenntartása, a stabil működés idén
is biztosított. A Művelődési Ház
22-, a Falugondnokság 101-,
a Visszhang Óvoda 54,5 millió forintból gazdálkodik. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak,
amelyhez a környező települések –
Aszófő, Örvényes, Balatonudvari
és Balatonakali – is hozzátartoznak
112,5 millió forint a költségvetése.
Az idei év legjelentősebb beruházása a helyi általános iskola udvarán
épülő modern kivitelezésű, új sport-

csarnok megépítése. A társasági
adók illetve a kormány külön támogatása révén az önkormányzatnak
20 millió forintot kell csak hozzátennie az építkezéshez. Szintén pályázati pénzből megújul a két önkormányzati fenntartású strand is.
Folytatódik a belterületi utak, járdák felújítási programja is, erre
50 millió forintot szán az önkormányzat. A tervek szerint mind az
üdülő övezetben, mind az ősközség
területén az elhanyagolt vagy rossz
állapotban lévő útfelületeket felújítják.
– Az állami támogatás csökkenése miatt, mintegy 40 millió forint
mínusszal kell számolnunk az idén.
A kieső összeget a turisztikai bevételekből, a bérleti és a parkoló díjakból valamint az idegenforgalmi
adóbevételből pótoljuk. A lakosság
adóterheit nem növeljük – tette
hozzá Tósoki Imre polgármester.
mt

Milliók a
strandokra
Még a szezon előtt közel 45
millió forintot költenek a Sajkodi illetve a hajóállomásnál
lévő strandokra. Idén két milliárd forintos vissza nem térítendő fejlesztési támogatást ad
a Magyar Turisztikai Ügynökség a Balaton-parti települések
strandjaira, ebből a pályázati
forrásból fedezi a fejlesztéseket
az önkormányzat.
A turisztikai ügynökség elfogadta
a tihanyi strandok fejlesztési tervét,
így az önkormányzat a Hajóállomásnál lévő Napsugár strandra
26 millió, míg a Sajkodi strandra
17 millió forintot költhet.
– Kikötés volt, hogy a támogatást
kizárólag nem építési engedélyhez
kötött beruházásokra lehet fordítani, elsősorban olyan fejlesztésekre, amelyek a strandok szolgáltatásainak minőségét emelik.
Mindkét önkormányzati strand
esetében van mire költeni a pénzt.
A településnek fontosak a strandok, hiszenTihany imázsához hozzátartoznak illetve évről-évre jelentős bevételi forrást jelentenek.
A szezonra elkészülnek a beruházások – fogalmazott Tósoki Imre,
polgármester.
A Sajkodi Strandon a tervek szerint kiépítik az öntözőrendszert,
felújítják a hullámtörő gátat, valamint a vízbe vezető lépcsőket. Új
pénztár épületet alakítanak ki, de
ez a beruházás várhatóan csak a
nyár végére készül el.
A Napsugár Strandon megújítják
a gyerekeknek kialakított öblöt, kivágják az elöregedett, veszélyes fákat, helyettük újakat ültetnek, rendezik a területet, parkosítanak és új
elemekkel bővítik a játszóteret.
mt
A pályázati lehetőség feltételei
szerint a támogatásra a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban levő, fizetős strandok nyújthattak be igényt. Mintegy 44 balatoni település 48 fizetős strandja
újulhat meg részben a nyárra. Újszerű megoldás, hogy a turisztikai
ügynökség nemcsak pályáztat, hanem az elképzelések megvalósításához szakmai támogatást is
nyújt, így a konkrét fejlesztési terv
az MTÜ és az önkormányzatok
közös munkájaként áll össze.
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A Balaton szíve – Újdonságokkal várja a turistákat az apátság
Három kiállítással, a Rege Cukrászda kínálatának újragondolásával,
és a látogatók igényeit kiszolgáló új kezdeményezésekkel indította
útjára a bencés apátság az idei turisztikai szezont. Nem kérdés, hogy
az apátság a település szellemi, kulturális központja, amely egyre inkább nyitott a turisták fogadására, a kor szellemének megfelelő tartalmas kiszolgálására.
– Az elvonultság és a nyitottság,
az elmélyülés és a vendégszeretet
egyaránt fontos jellemzője a szerzetesrendünknek. Szívesen fogadjuk a
vendégeket, hiszen a közös asztal
szakrálisan is nagyon fontos. Jaj,

azoknak a közösségeknek, akiknek
ez nem adatott meg. Tapasztaljuk
az érdeklődést, igyekszünk megmutatni minél többet a rendből, a szerzetesek életéből – mondta az Apátságban tartott megnyitó ünnepségen

A szerzetesek asztalánál
A bencések ezerötszáz éve fejlesztik a konyhájukat, amihez
még hozzájárul a szerzetesek titokzatos élete, szóval van mit
tanulni tőlük – e szavakkal ajánlotta Saly Noémi művészettörténész az apátságban megnyílt,
a szerzetesek gasztronómiáját
bemutató kiállítást.
Kétségtelen, a számos történeti
érdekességet is felvonultató tárlat
egy rendszerezett ismeretanyagot
nyújt a szerzetesek étkezési kultúrájáról, nem megfeledkezve a praktikus főzési tanácsokról sem. A látogatók a kiállításról receptekkel
távozhatnak, de kvázi leülhetnek a
szerzetesek asztalához is és megnézhetik az apátság konyhájában
készült filmet, benne az egyes ételek
elkészítésének módját.
Az élelmiszerek előállításához
használt régi és újabb eszközöket,
a Magyarországon elérhető szerzetesi termékeket is bemutató kiállításon még fűszernövényeket is lehet
szagolni.
A bencés szerzetesi életet Szent
Benedek regulája határozza meg,
ami külön kitér az étkezésre is,
így az évszázadok alatt megszerzett gasztronómiai tudást a rend

a mai napig viszi magával. Hal,
kenyér, bor, fűszer-, illetve gyógynövények – ez a tárlat kínálata.
Számos történet olvasható a kiállításon a kolostorokat szolgáló
halászoktól kezdve, akik a kifogott zsákmányból tizedet adtak
az apátságnak, a napi öt korsó sört
ivó 11. századi német apácákon
át, a bencések növénynemesítésben elért elévülhetetlen eredményéig.
A középkori Európában a bencések voltak a nép orvosai, patikusai. Elsősorban a gyógynövények
használatán alapult a tevékenységük, a kolostorok udvarán termesztett növényekből teákat, olajokat,
kenőcsöket, sőt tinktúrákat is készítettek. Ebe a tudományba is betekintést enged a tárlat.
– A paprika soha nem terjedt
volna el ilyen mértékben, ha a bencés szerzetesek nem jönnek rá,
hogy nemcsak fűszernövényként
használható. A gyógynövényes orvosságok receptjeit mindig titokzatosság vette körül, úgy tartják,
hogy mindig csak kettő szerzetes
ismerte a pontos összetevőket és
kínosan ügyeltek a tudás átadására
– fogalmazott Saly Noémi.
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dr. Korzenszky Richárd OSB perjel,
a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója.
– Figyelnünk kell a kor szellemére és az ideérkezők igényeire. Átalakultak az elvárások, amikhez szerettünk volna alkalmazkodni úgy,
hogy közben tartalmas, maradandó
élményt adjunk az apátság látogatóinak. Már évek óta azon dolgozunk, hogy korszerűsítsük a vendégeknek szóló szolgáltatásainkat,
most jött el az ideje, hogy bemutassuk őket – hangsúlyozta Barkó
Ágoston OSB, az Apátság Gyűjteményének gondozója.
Megújult a IV. Károly király emlékszoba, amelyben a Koronázási
emlékek: királykoronázás és patriotizmus a populáris kultúrában című
állandó tárlatot lehet megtekinteni,
a templom egykori pincéjében lévő
múzeumban pedig új, kettős kiállítás
nyílt a Szerzetesek asztalánál és a
helyi vonatkozásokat ismertető Étkezési kultúra a Tihanyi Apátságban
régen és ma címmel.
Folytatódnak az apátságban a
májustól-augusztusig heti rendszerességgel induló, különleges élményt nyújtó, Csend hangjai élménytúrák, lesznek múzeumpedagógiai órák, megújult az apátság
honlapja, és egy új kiadvány is megjelent – sorolta az újdonságokat
Barkó Ágoston, majd a jelenlévők
előtt a kiállítások kurátorai ismertették a tárlatok anyagát.

A rendezvényen részt vett Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke,
aki kiemelte: jó látni azt a dinamikus fejlődést, ami Tihanyt jellemzi
az utóbbi években.
– Különleges hely Tihany, de
mára a sikeres, versenyképes turisztikai fejlesztések otthona is, amihez
nagyszerűen tudott kapcsolódni az
apátság is – fogalmazott az elnök.
– A bencés apátság Tihany szellemi és kulturális központja. A kulturális örökségünk részeként számon tartott gasztronómiájukat bemutató kiállítással a koronázási emlékek bemutatásával újabb élményt
nyújtanak át az idelátogató vendégeknek – vélekedett Tósoki Imre
polgármester, aki emlékeztetett rá,
hogy a település még a 20. század
első felében egy nagyon szegény
halászfalu volt.
A megnyitó zárásaként az apátság üzemeltetésébe kerülő Rege
Cukrászdában tartottak állófogadást. A bencések ígérik: mostantól
a pazar panoráma mellett igényes
vendéglátást is kapnak az idelátogató vendégek. Az újragondolt ételés italkínálat nagy része az apátság
saját termékeiből áll majd, meg lehet kóstolni Gellért atya gyógyteáit,
a csak itt kínált szerzetesi süteményeket, az apátsági söröket és a
gyógynövényes likőröket.
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Szent Benedek nap az iskolában
Az idei tanévben már ötödik alkalommal rendezték meg az iskolában a Szent Benedek-napot. A tanítás nélküli napon a
gyerekek közelebbről megismerkedhettek a bencés szerzetesek és a monostor életével,
mindennapjaival.
Korzenszky Richárd atya reggeli
köszöntője után a felső tagozatosok
felsétáltak a templomba, ahol az
apátság munkatársainak segítségével mézeskalácsot készíthettek, kipróbálhatták, milyen lehetett András király apródjának, vagy Szent
Benedek novíciusának lenni. Domonkos atyával bepillantást nyerhettek a gyertyaöntés titkaiba, majd
az orgona működését mutatta meg
nekik Csizmaziáné Mali Katalin.
Az alsósok az iskolában a tanáraik közreműködésével kézműves

foglalkozáson vehettek részt, Jeromos atyától történeteket hallgathattak Szent Benedek életéből. Megismerkedhettek a közeli és távoli
múlt híres bencés szerzeteseivel,
diákjaival. Adalbert atya a keleti kereszténység jellemzőiről tartott előadást. Gellért atyával pedig a Belsőtó partján lévő apátsági teleken fákat ültettek.
A tízórai után a két csapat helyet
cserélt. Az alsós tagozatosok felmentek az apátságba, a felsősök az
iskolában folytatták a programot,
ők az apátság alapítólevelével ismerkedtek meg közelebbről Ágoston atya vezetésével.
A nap zárásaként a szerzetesközösség tagjai lejöttek az iskolába és
a gyerekekkel, tanárokkal együtt
imádkozták el a napközi imaóra
zsolozsmáját.
RADÓ LÁSZLÓ – SOMOGYI JUDIT
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Gyógyszertár teljes készlettel
Több hónapos szünet után új
üzemeltetővel, márciustól újra
kinyitott a tihanyi gyógyszertár.
A korábbi patika ellátottsága
akadozott, sok volt a panasz, viszont az új üzemeltető ígéri:
gyógyszerkínálatuk és szolgáltatásaik kielégítik majd a lakosok igényeit. Megtiszteltetés,
hogy Tihanyban is működtethetünk patikát, a legjobb tudásunk szerint vezetjük majd, teljes
készlettel rendelkezünk – teszi
hozzá dr. Bodinger Kovács Rita
szakgyógyszerész.
Mint mondja, nem gondolkoztak
sokat, az önkormányzat megkeresése
után elvállalták a tihanyi fiókgyógyszertár üzemeltetését. Vannak tapasztalataik, hét éve működtetik Balatonfüreden a Marina gyógyszertárat, négy éve Balatonakaliban, most
márciusban pedig Tihanyban nyitottak fiókgyógyszertárat.
– Minden Magyarországon forgalomban lévő gyógyszert be tudunk
szerezni. A nagy forgalmú Marina
patika révén az itt helyben elérhető
gyógyszerkészletünk sokkal bővebb
egy átlagos fiókpatikánál. Az éppen
hiányzó termékeket maximum 24
órán belül beszerezzük.
– Fiókgyógyszertárként működnek,
ez befolyásolja a nyitva tartást?
– A nyitva tartásunk összhangban van a mellettünk lévő háziorvosi rendeléssel. Egyelőre hétfőtől

péntekig érhető el a patika, júniustól viszont egészen a nyár végéig
hosszabbított nyitva tartással, a hétvégéken is elérhetőek leszünk.
– A gyógyszerek mellett milyen termékek érhetők még el a patikában?
– Minden olyan bevizsgált terméket tartunk, amelyekre van igény.
Dekor kozmetikumokat, étrend kiegészítőket, vény nélkül kapható
gyógyszereket, bevizsgált napozó
krémeket, gyógyteákat, sőt gyógyászati segédeszközöket és orvos
technikai eszközöket is kínálunk.
Vállaljuk recept alapján különböző
kenőcsök kikeverését, magisztrális
készítmények készítését is. Lehetőség van bankkártyával és egészségpénztári kártyával is fizetni.
– Lehet tanácsokért a gyógyszerészhez fordulni?
– A patikában dolgozók kiváló
szakmai háttérrel rendelkeznek, így
nyugodtan lehet különböző kérdésekkel fordulni hozzájuk, készséggel válaszolnak a felmerülő gondokra. Ez a fajta tanácsadás legalább annyira hozzátartozik egy jó
patikához, mint a megfelelő gyógyszerkészlet. Az a tapasztalatom,
hogy a patikába járás is bizalmi kérdés. Szeretnénk megalapozni itt a
tihanyi patikában ezt a bizalmat,
hiszen hosszútávban gondolkodunk – teszi hozzá dr. Nyemcsok Pál
gyógyszertár vezető.
mt

Dr. Bodinger Kovács Rita szakgyógyszerész, dr. Nyemcsok Pál vezető gyógyszerész és Vajai Rita szakasszisztens

Szükség van a lakosság segítségére
Ismét nagy megmérettetés előtt
Tihany, hiszen az Entente Florale Europe zsűrije június 30-án,
délelőtt érkezik a településre.
A szervezők arra kérik a tihanyi
lakosokat, hogy fokozottan figyeljenek oda környezetük tisztántartására. A következő hetekben többféle közösségi akció is
lesz, amelyek célja a település
rendezése, takarítása, virágosítása. A verseny előkészületeiről
az egyik szervezőt kérdeztük.
– Sokrétű elvárásnak kell megfelelnünk. Az eddig halogatott, elmaradt feladatokat mindenképp be kell
fejeznünk, emellett a verseny miatt
felmerült új problémákra is megoldást kell találni – kezdte beszámolóját Borbélyné Dobos Adrienn, a Falugondnokság vezetője, aki hangsúlyozta: ráadásul a verseny június 30án lesz, a Levendula Fesztivál után
egy héttel, ezért a falu újra nagytakarításra szorul, hiszen a rendezvényre érkező rengeteg ember és az
árusok után is rendet kell tenni.
– Van elég munkaerő ennek a megvalósítására?
– Nem, sajnos már nem vagyunk
elegen, ezért külsős segítséget kell
igénybe vennünk a félszigeten lévő
kerékpár utak menti kaszálásban,
valamint a virágágyak karbantartásában.
– Miben segíthet a falu lakossága a
verseny és az előkészületek kapcsán?

– Reményeim szerint a falubeliek
segítségével sikerül tisztább és rendezettebb környezetet teremtenünk.
Ez a lakosok segítsége nélkül kivitelezhetetlen. Fontos például, hogy
ne akkor rakják ki a zöld vagy egyéb
hulladékot a kapujuk elé, amikor
kedvük van, hanem csak hetente
egyszer szerdán vagy csütörtökön.
A többi napon így a közterületek
rendezettebbek lesznek, a hétvégére
szép maradna a település. Így nekünk is több időnk maradna más
feladatok elvégzésére, a rendezvények kiszolgálására. Ebben mindenféleképpen kérném a lakosság segítségét. Fontos az is, hogy, minél
többen vegyenek részt a Virágos Tihany versenyben. A résztvevők futómuskátlit, begóniát és kisvirágú
petúniát kapnak május elején a Falugondnokságon. Jó lenne, ha mindenki egy kicsit magáénak érezné
ezt a versenyt és Tihany a legszebb
arcát mutathatná a zsűrinek.
– Milyen változásokra számíthatnak a tihanyiak? Milyen növényeket
ültetnek ki a közterületekre?
– Az idei egynyári kiültetés sokkal színesebb lesz, mint eddig. A virágládákba futómuskátlit ültetünk,
és az évelőnövényes ágyások is változatosabbak lesznek. Több közösségi akciót is szervezünk a közeljövőben, ezekről értesítjük majd a lakosságot.
RÓZSA ÉVA

A feladat összetettségét hangsúlyozta Petróczi Orsolya, a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője is.
– A zsűri egy komoly kritériumrendszer szerint értékeli majd a látottakat, nem csak a virágágyások számát, vagy a füves területek rendezettségét veszik figyelembe. Az épített környezet, az utcák, lakóházak, kertek
takarossága ugyanolyan fontos szempont, mint a környezettudatosság
vagy a megújuló energiák használata. Kiemelt értékelési szempont
a környezeti nevelés, ezért az óvodának és az általános iskolának is
fontos szerepe lesz a felkészülésben. Nehezíti a dolgunkat az is, hogy
négy óra alatt kell bemutatnunk a települést. Külön pályázunk a biodiverzitás díjra is, ezért együttműködünk a Balaton-felvidéki Nemzeti
parkkal és a Limnológiával is. A helyi civil szervezetek is örömmel kapcsolódnak a munkába, a Tihanyi Horgász Egyesület szemétgyűjtést
szervez, a Levendula Klub és a Tihanyi Hajósegylet is tervez a versenyhez
kapcsolódóan programokat. Nagy szükség van a közös gondolkodásra,
hiszen a zsűri értékeli a helyiek összefogását is.

Futballpálya kerítéssel
Befejeződött a műfüves futballpálya körbekerítése. A hatmillió forintos beruházást a társasági
adókból származó támogatások fedezték, a sportklub harminc százalékos önerőt biztosított
a fejlesztéshez. A kerítés több célt szolgál, egyrészt a Magyar Labdarúgó Szövetség szabályzata
szerint kötelező a pálya körbe kerítése, ami azonban egyúttal óvja is a pályát az állatoktól illetve
a mérkőzésekre való kulturált és ellenőrzött beléptetést is szolgálja. Mint azt Horváth Bélától,
a Tihanyi FC elnökétől megtudtuk, a fejlesztések ezzel nem zárultak le, áprilisban adják be pályázatukat a sportház felújítására valamint az öltözők bővítésére.
t-v
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Csernus előlépő aktjai
A KOGART Galéria a hatvanas évek közepétől haláláig Párizsban dolgozó Csernus Tibornak, a huszadik század egyik
legjelentősebb magyar festőművészének állít emléket az életmű
egy eddig kevéssé ismert részét
bemutató tárlatával.
Ritka alkalom, ha egy jelentős
képzőművésznek a halála után valamilyen formában egyben tartható
az életműve. Csernus Tiboré szerencsére e kevés kivétel egyike, hiszen 2009 tavaszán, a művész halála
után, a Kovács Gábor Művészeti
Alapítvány birtokába került a fél
évszázados anyag, amely 50 festményt, közel 300 akvarellt, pasztellt
és szénrajzot, 550 könyvillusztrá-

ciót, valamint számos skiccet és
vázlatot foglal magában.
Az életmű jelentős hányadát modell- és aktrajzok teszik ki – ezekből
az alkotásokból válogatot a tihanyi
kiállítás. A művek sok esetben előképek egy-egy későbbi festményhez,
tanulságos mementói az alkotói folyamatnak, a Csernus Tibor és modelljei között húzódó viszonynak.
A művész felépíti alakjait: testet
öltenek, belépnek a néző világába,
majd odafordulnak hozzánk. Csernus modelljeit azok teljes valójában
állítja elénk, szinte színpadi jelenet
szereplőiként mutatva be őket.
A figurák és azokon keresztül Csernus, kapcsolatot keresnek a nézővel,
ahogy a színész is egyszerre játszik
a közönségének és a társainak.

A vázlatokon ábrázolt nőalakok a
legtöbb esetben izoláltan jelennek
meg, ami ellentmondani látszik az
elkészült, végleges festmények
mozgalmas jeleneteinek.
A modell mindig is kiemelt szerepet töltött be a képzőművészetben. Nem egyszerű előképként, hanem egy gondolat vizuális kibontásaként, amely sokszor frissebb és
kifejezőbb önmagában, mint a befejezett alkotás, amelyhez készült.
Különösen igaz ez Csernus Tibor
művészetének esetében: alakjait
néha magazinokból kölcsönözte,
környezetükből kiragadva; élő modelljeit pedig már eleve képeire
komponálva állította be.
Az április 8-án, szombaton,
15 órakor nyíló kiállítás az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A tárlat június
27-ig látogatható.

Csernus több mint fél évszázados életműve nemcsak a magyar képzőművészetben tölt be meghatározó szerepet, hanem az egyetemes festészet történetének is szerves részét képezi. Már fiatal korában Magyarországon külön iskola szerveződött körülötte, Párizsban pedig olyan új festői világot alakított
ki, amely Európában és a tengerentúlon egyaránt egyedülálló volt. A francia fővárosban alkotott 1964-től egészen 2007-ben bekövetkezett haláláig,
a neves párizsi Claude Bernard Galéria jóvoltából pedig nagyhatású kiállításokon ismerhette meg műveit a közvélemény Párizstól New Yorkig.

Március 15. – A nemzeti egység ünnepe
Méltó módon, megható ünnepségen emlékezett meg Tihany
az 1848. Március 15-i forradalom 169. évfordulójáról. A megemlékezésen Varró János alpolgármester mondott ünnepi beszédet.
– 1848-ban a forrongó Európa
az átalakulás lehetősége előtt állt:
nyugatról kelet felé haladva Franciaország, majd az Osztrák–Magyar
Monarchia polgárait is elérte a változást ígérő népek tavasza- kezdte
beszédét Varró János.

– Az 1848-as tavaszi átalakulás
programja majdnem két évtizedes
előkészítő munka eredménye. Bár
a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a reformszellemű,
felvilágosult nemesség kidolgozza
saját programját. Megjelenhettek
az országos nyilvánosság színpadán
a leendő forradalom vezetői:
Batthyány Lajos, Kossuth Lajos,
Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és mások. A Magyar Tudományos Aka-

démia megalapítása, a Lánchíd felépítése vagy az 1844-es magyar
nyelvtörvény, amely a magyar nyelvet tette meg az ország hivatalos
nyelvévé, máig is hatalmas jelentőséggel bíró események voltak.
Az alpolgármester beszédében
felidézte az ellenzéki kör és a márciusi ifjak által megfogalmazott,
majd a forradalom napján, több
helyszínen is felolvasott 12 pontot,
majd feltette a kérdést: az akkor
újító és az uralkodó hatalommal radikálisan szembe menő követelések
ma is aktuálisak, vajon manapság

megvalósul a béke, a szabadság és
az egyetértés?
– A magyar szabadságharc nemzeti egységet kovácsolt, társadalmi,
vallási és nemzetiségi hovatartozástól
függetlenül a közös cél eléréséért
hadba lépett fiatal és idős, jobbágy és
nemes, magyar, osztrák, horvát és
szerb – gondoljunk csak az aradi tizenháromra, volt közöttük olyan, aki
még magyarul sem tudott. Habár a
szabadságharc Világosnál elveszett, a
március 15-től induló események vezettek el aztán a kiegyezésig és hozták el az ország történetének egyik
legvirágzóbb időszakát. 1848. március
15-e óta, amikor lehetőségünk volt
rá, minden évben a mellünkre tűzzük
a kokárdát. Ne felejtsük el, hogy mit
jelképezett akkor, és mit kell jelképeznie ma is: magyarságunkat, de
nem magyarkodásunkat. Nekünk
már nem kell harcolnunk a szabadságért, de ilyenkor, március 15-én
hajtsunk fejet elődeink emléke előtt,
akik lehetővé tették, hogy ma magyarként és európai polgárként élhessünk a Kárpát-medencében –
zárta ünnepi beszédét Varró János
A megemlékezésen a hagyományok szerint a Tihanyi Bencés Iskola diákjainak műsorát tekinthette
meg a közönség, majd a Pisky sétányon álló kopjafánál az egyházak
és az önkormányzat képviselői helyezték el a megemlékezés virágait.
RÓZSA ÉVA
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Apátrétes és fejedelmi reggeli a régi-új Regében
Új időszámítás kezdődött a Rege
Cukrászda életében. Az épület a
Tihanyi Bencés Apátság gazdasági udvaraként kezdte pályafutását. Az államosítás után, 1961ben nyitották meg a Regét. Hívták pressonak, kávézónak, ma
Apátsági Rege Cukrászda a
neve. A jövőről, a tervekről, változásokról beszélgettünk Panyi
Zsolt üzletvezetővel, aki a Regén
kívül az apátság turisztikai projektjének felelőse is.
– Közel egy évvel ezelőtt a tihanyi átfogó turisztikai fejlesztés miatt vettek fel, ennek az első része
az Apátsági Rege Cukrászda működtetése. Korábban hosszú ideig
a szálloda iparban tevékenykedtem
igazgatóként. A Mátraverebély település határában lévő ferences
szerzetesek által vezetett katolikus
szentkúti zarándokhely épületeinek
átadása után a projekt szakmai elindítása, működési rendjének megszervezése volt a fő feladatom.
– Mi indokolta a változást, miben
újult meg a cukrászda?
– A tavalyi évben az apátságban
úgy döntöttek, hogy önállóan, saját
maguk üzemeltetik tovább a Regét.

Az étel- és italkínálatunk újult meg
legfőképpen. Csak olyan termékeket
forgalmazunk, amelyek kapcsolódnak az apátsághoz, a szerzetesrendekhez, hiszen ezek a rendek jelentősen hozzájárultak a hazai gasztronómiához is. Régi receptekből, helyi alapanyagokat felhasználva készülnek a termékeink. A profilunkon
is újítottunk – az ajánlatainkat szeretnénk kiegészíteni reggelizési le-

hetőséggel. A különleges, trendi ételekhez apátsági alapanyagokat használunk. Meg lehet kóstolni az Eggs
Benedictet, ami egy fejedelmi reggeli. Pirított zsemlén tálaljuk a baconnal betakart buggyantott tojást,
hollandi mártással leöntve, mindezt
zöld salátával kínáljuk az ínyenceknek. Valamint újragondolt omlettek,
tükörtojások, helyi sajtokból készült
tálak, bagettes szendvicsek, balatoni
füstölt halak csillapíthatják a vendégeink éhségét.
– Mitől különleges a cukrászda?
– A hely adottságától, az apátsághoz való kötödésétől és a kiváló
minőség biztosításától. A most megnyílt „Szerzetesek
asztalánál” című
időszakos kiállítás
anyagához is jól illeszkedik a megújult kínálatunk.
Ennek fő részét képezi az apátság saját, és más rendek
által készített termékei. Ezen túl a
jellegzetesen helyi
édességeket, Gellért
atya gyógyteáit, az
András király és
Anasztázia királyné
gyógynövényes-levendulás likőröket
és a TICHON
apátsági söröket kóstolhatják meg
a vendégeink. Természetesen a híres
fagylaltkelyhek továbbra is a kínálatban szerepelnek. Több termék
nálunk is megkóstolható, amelyet a
tárlat is megemlít. Figyelemre méltó
a kávénk is, ez is kapcsolódik a kiállításhoz. Illy Ferenc magyar származású temesvári piarista diák volt,
aki kivándorolt Olaszországba, az ő
nevéhez fűződik az első automata

kávégép elkészítése és a kávé vákuumcsomagolási eljárás feltalálása.
Az olasz presszókávé atyjaként is
hívják. Egyetlen kávéfajtát forgalmaz, amely kiváló minőséget képvisel. Ez kóstolható nálunk. Jó lehetőség lehet a vendégek részére, az
apátság gasztronómiai kiállításaihoz
kapcsolódó egybevont látogatási és
kóstolójegy megvásárlására is.
– Megújult a süteménykínálat is.
Hol készülnek ezek az ínycsiklandozó
finomságok?
– Igen, ezek között is több újdonság megtalálható. Az édességek
közül ajánlom kipróbálni a helyben
készített apátrétest, amely kifejezetten a tihanyi apátság édessége.
Különlegessége, hogy a három eltérő töltelékű - mákos, diós és túrós
palacsintát rétestésztába csavarva
sütik ki. A tortákat, süteményeket
a Bergmann cukrászdából hozatjuk,
illetve a paleo termékek és egyes
sós sütemények a Kemenes cukrászatból érkeznek.
– Úgy tűnik, a berendezés a régi
maradt. Változtatnak majd ezen,
vannak felújítási terveik?
– Mindenképpen egy modern,
kávéházi jellegű megjelenést szeretnénk biztosítani a cukrászdának.

Az első évre egy kicsit próba időszakként gondolunk. Az őszi bezárás után egy nagyobb átalakítást
tervezünk, ami a konyhát, a pultrendszert, a mosdókat és a vendégteret érinteni. Dizájnos berendezést, bútorcserét és a terasz árnyékolásának megoldását tervezzük.
Szeretnénk a nyílászárókat is úgy
átrendezni, hogy együtt éljen a terasz és a vendégtér, valamint a kora
tavaszi, késő őszi időszakban is jobban lehessen élvezni a balatoni panorámát. Nem titkolt célunk, hogy
meghosszabbítsuk a szezont, a
nyitva tartásunkat.
– Milyen programokat kínálnak,
honnan értesülhetnek erről az érdeklődők?
– Nagyon szeretnénk kulturális,
zenei eseményeket behozni a cukrászdába valamint az apátság rendezvényeinek vérkeringésébe bekapcsolni a Regét. Terveink között
van a jazzest, a Múzeumok éjszakája, az élmény- és csendtúrákhoz
csatlakozás. Az apátság honlapján
külön oldalon, és a saját facebook
oldalunkon adunk hírt az aktualitásokról, ezek mind segítséget
nyújthatnak az érdeklődőknek.
– Kik a személyzet tagjai? Nehéz
volt új dolgozókat találni, vagy a
régi alkalmazottakat foglalkoztatják?
– Közismert tény, hogy a vendéglátó ipar jelenleg munkaerőhiánnyal küzd. Nekünk sikerült helyieket alkalmaznunk, egy viszonylag
új csapatot létrehoznunk. A vendégek számának növekedésével
nekünk is bővítenünk kell majd a
dolgozók létszámát. Most még csak
péntek-vasárnap és munkaszüneti
napokon vagyunk nyitva májusig,
de utána mindennap 8–21 óra között várjuk a vendégeket.

A fényképek az Apátsági Rege Cukrászda
márciusi megnyitóján készültek

SOMOGYI JUDIT
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Utazás kiállítás és vásár 2017 – Találkoztam Isaurával
Tényleg találkoztam vele, de nem a tévésorozatból ismert, hányatott
sorsú rabszolgalánnyal, akinek keservei miatt milliók könnye hullott,
hanem az igazival: Angolából jött, Budapesten dolgozik, és azt szeretné, ha a magyarok többet tudnának meg hazájáról.
Az idei Utazás kiállítás változatlan célokkal, a megszokott helyen,
de a tavalyihoz képest némileg
megváltozott kiállítói körrel várta
a látogatókat. Szembetűnő, hogy a
rendezvény kissé összezsugorodott;
kevesebb a pavilon, mint korábban,
de ezért bőven kárpótoltak minket
a látványos standok és a sűrű programok. A létszám mellett az összetétel, a jelleg is átalakult: az idei kiállításon láthatóan nagyobb erővel
voltak jelen a vidéki nagyvárosok:
Győr, Debrecen, Székesfehérvár,
továbbá több volt a szolgáltató meg
a közhasznú szervezet is.
Nekik köszönhetjük, hogy a
MÁV-Start standján egy gyári állapotú IC-kocsiban telepedhettünk
le, és – nem mellékesen – olcsóbban vehettünk vonatjegyeket.
A „Kresz-pavilonban” szimulátoron
tehettük próbára vezetői képességeinket. Ott jártunkkor azonban
éppen maguk a rend őrei tesztelték
tudásukat. Úgy látszik, hogy az idei
év a mobilitás diadalát hozta, mert

több más standon is szimulátorokat
állítottak be. Ezeken sokan tették
próbára magukat, hiszen büntetőpontok és sérülések nélkül úszhatták meg a gyorshajtást és a baleseteket.
Látványos és gazdag kínálattal jelentkezett a „kempingtábor”, ahol a
civilizációtól távol eső területeken is
jól használható, okos eszközöket –
grillezőket, áramfejlesztőket stb. –
mutattak be, sőt meg is vásárolhattuk őket. Egynémely jól felszerelt
lakókocsit sokan állandó lakhelynek
is bizonyára örömmel fogadnának;
a bemutatott példányok azonban inkább a luxus-, semmint a közhasználati cikk kategóriába estek.
De térjünk vissza Isaurához, aki
a meglepően kiterjedt afrikai mezőnyben, kollégájával együtt Angolát képviselte. Csoportos utakat
nem szerveznek, csak az egyéni érdeklődők igényeit elégítik ki. Mint
Isaura turistacsalogatónak szánt
mondókájától kiderült: Angolában
már nincs háború, fejlődik az or-

szág. Ezer kilométeres tengerpartja
van, de van szavannájuk, erdeik és
sivataguk is, ráadásul itt él az óriás
antilop. És ha mindez nem lenne
elég, hát ez a kizomba hazája!
A kizomba – mint megtudtam
egy új tánc, mi több: táncőrület,
amely mostanában söpör végig a
világon. Isaura szerint érdeklődők
és fogékonyak vagyunk, ezért reméli, hogy hazája a közeljövőben
sok magyart fogadhat.
Az angolai és más afrikai országok utcája közelében számos különleges desztináció, köztük Irán,
Kambodzsa és Kína káprázatos
standja is utazásra csábított.
A sok, nagy kiállító mellett elhaladva lassan elértünk a kisebbekhez, köztük a Balaton Best térség
parányi standjához. Érkezésünk
napján éppen a tihanyi team volt
szolgálatban, amit a szívesen kínált
levendulás keksz is jelzett. Ekkora
helyen nem lehet látványos dolgokat produkálni, de a – látogatók
számából ítélve – talán nem is nagyon szükséges. A letéphetős Tihany-térkép így is ellenállhatatlan
vonzerőt gyakorolt a közönségre:

mindenki tépett egyet – de inkább
többet - belőle. Jól fogyott a rendezvénynaptár és az információs
füzet is. Máté Marietta szerint a
vásártér egy kicsit „összement”; ma
már főként az idősebbek látogatják.
A fiatalok egyértelműen az interneten választják ki az úti célt. Petróczi Orsolya, TDM-vezető hozzátette: a kiállításon való részvétel
gyakorlati haszna nem túl nagy, inkább presztízsértéke van. Március
18–19-én már Székesfehérváron lehetett Tihannyal találkozni, az
5. Utazás és Szabadidő kiállításon.
Tihany különben mindig érdekes
– állítja.
Mintha csak ezt az állítást kívánta volna alátámasztani egy idősebb hölgy, aki gondosan begyűjtötte a prospektusokat. A minden
magyar fülnek ismerős nevet viselő
hölgy, Szilágyi Erzsébet nyugdíjas
csapatával egyetemben járja az országot. Évente többször ellátogatnak Tihanyba. Hogy mi tetszik
neki legjobban? A kérdésre azt feleli, hogy „minden”. Lehet ehhez
még bármit is hozzátenni?
KONCZ MÁRIA
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Tihanyi legendák
Tihany fordulatokkal teli valós
történetéhez számos mesés legenda,
monda is kapcsolódik. Néhányuk
szerzője ismeretlen, de szép számmal vannak közöttük komoly irodalmi alkotások, amelyek a magyar
irodalom nagyjaitól származnak.
A teljesség igénye nélkül megemlíthetjük Csokonai Vitéz Mihály,
Vörösmarty Mihály, Garay János, Babits Mihály, Fáy András, Gabányi
János nevét, akik mind foglalkoztak
tihanyi legendákkal. Többnyire a
két legismertebb témáról, a Balaton
környékén fellelhető kecskeköröm
keletkezéséről és a tihanyi visszhangról írtak.
Ezek mellett kevésbé ismert az a
történet, amelyről Fáy András írt a
Sió című „tündéres” regéjében, és a
benne foglaltakat szívesen használták fel más szerzők saját műveikben. Fáy története Tihanyba vezeti
az olvasót, ahol az ősidőkben egy
büszke vár állt, amelynek ura Rohán volt. A vár és környéke csillogott a napfényben, a félszigeten
„aranyló hajnal derült” és „aranyló

alkony borult” a halmokra. A ritkás
cserje borította dombokon aranyszőrű kecskenyáj legelt. A hatalmas
várban élt Rohán a két lányával,
Horkával és Helkával. A szép, de
hiú és hideg szívű Horka volt az
idősebb, ellentéte a bájos és kedves
húgának, Helkának. Horka hangja
rikácsoló volt, ami számos kérőjét
elriasztotta, pedig messze földről
jöttek hozzájuk lánynézőbe előkelő
urak, de szerencsevadászok is.
Ugyanis Rohán kincses ládáinak
messze földön híre volt, s a gazdag
hozomány vonzotta a kérőket. Ezek
mindegyike a szelíd Helka kezét
akarta megkérni a veszekedős
Horka helyett, de Rohán előbb az
idősebb lányát akarta férjhez adni.
Horka ekkor cselhez folyamodott.
Amikor Thúz, kinek „kincs vala lelkének minden óhajtása”, kérőként
jelentkezett, Horka kérte az apját,
hogy erre az időre rejtse el a húgát.
A frigyhez azonban széppé kellett
tenni Horka rikácsoló hangját. Ebben segítségükre volt a szépséges,
ám kígyóhajú Sió, a Balaton tündére.

Elárulta Thúznak, hogy a vár tövénél érő remeténél van egy sárga köves gyűrű, amely segítségéven Horka
hangja úgy szól, mint egy ezüst
csengettyű. Cserébe csak kígyóhaja
lecserélésére néhány marékkal kért
az aranyszőrű kecskék szőréből.
Thúz mindezt megígérte a tündérnek, majd kölcsönbe megkapta a remete gyűrűjét is. Minden sikerült, a
frigy megköttetett és megkapták
Rohán vagyonának felét.
Horkának és Thúznak ez nem
volt elég, a vagyon másik fele, Helkáé is kellett nekik. A tündérnek
tett ígéretet sem teljesítette Thúz,
a remete gyűrűjét sem adta vissza.
Sőt, amikor a remete fia, Kelén egy
csésze tejet kért apja gyógyítására
az aranyszőrű kecskék tejéből, azt
is megtagadta. Hiába kérték Horkát, hogy immár szépen csengő
hangjával támogassa a kéréseket a
férjénél, ő szótlanul elfordult. Nem
így a jólelkű Helka, aki napokig saját reggeli és uzsonna tejét vitte a
remetéhez, s eközben Kelénnel
megszerették egymást.
Miközben Helka ápolta megvakult apját, Thúz tervet eszelt ki a
lány elveszejtésére. Tanácsot egy

most nevezni akart a következő évi
versenyre.
– Gondolom, sokakat érdekelne a
végeredmény. Kik lettek a legjobb kolbászgyúrók?
– Az első helyezést a Fonti Five
(Paks) csapat kapta. Második helyezett a ADAszakik azaz ADAniszok
(Veszprém) csapata lett. Harmadik
helyezett a rendezvény borkészletét
biztosító családi pincészet, a Balogh
Pincészet csapata lett. A csapatok pálinkáit is megversenyeztettük. A legpajkosabb pálinka díját az ADAszakik csapata érdemelte ki.
RÓZSA ÉVA

Kolbászgyúrók versenye
Gyönyörű tavaszias idő, szíves
vendéglátás és jó hangulat várta
a második alkalommal megrendezett Tihanyi Kolbászgyúró
Mulatság vendégeit a Garda
halterasz és vendéglőnél. Ricza
Lajos és Vajda Balázs – a tavalyi
program sikerén felbuzdulva
ezúttal is nagy lelkesedéssel
szervezték meg a rendezvényt,
mely igazi szívügyük, hiszen
Ricza Lajos, Lilu békéscsabai,
tehát szülővárosából hozta a
kolbász szeretetét.

– Sajnos a hely nagysága adott,
ezért 12 csapat nevezését tudtuk
csak regisztrálni. Meg sem kellett
hirdetnünk az eseményt, a tavalyi
csapatok mind jelentkeztek, a rendezvény szájról szájra terjedt, pillanatok alatt össze is jöttek a csapatok – mondta Ricza Lajos. A csapatok fele tihanyi volt, ezen kívül
neveztek még Veszprémből, Paksról, Balatonfüredről, Balatonalmádiból, és Jászberényből is. Sok tihanyi lakos kilátogatott a rendezvényre, és a visszajelzések alapján
nagyon jól érezték magukat.
– Kinek a támogatására volt szükség a rendezvény megvalósításához?

– Nem volt szükség anyagi támogatókra. Voltak tervek, hogy bővítsük a rendezvényt, ehhez a baráti
körből kaptunk szponzorációs ígéreteket, de most nem volt szükség
rá, talán majd a jövőben. Viszont
jótékonysági része is volt a programsorozatnak. A Ferenc családi
pince ingyenesen kínálta borait, és
a becsületkasszába befolyt összeget
a Tihanyi Bencés Általános Iskolának ajánlottuk fel. A jövőben, ha
lesz rá lehetőség, kis önkormányzati
segítséggel, egy nagyobb rendezvényt szervezhetünk ebből a baráti
és családias, télzáró mulatságból.
Ehhez elsősorban az kell átgondolnunk, hogyan tudnánk bővíteni a
helyszínt, hiszen a vendéglő teraszán éppen csak elfértek a jelentkező csapatok.
– Kik voltak a zsűri tagjai és mik
voltak az értékelési szempontok?
– A zsűri idén is szakértőkből
állt, Punk Ferenc (Ferenc Pince),
Tóth Béla (Fék üzletház), Borissza
András (Balatonfüred) és édesapám
Békéscsabáról. Az értékelés szempontjai a kolbász fűszerezése, csípőssége, színe volt. Ezek alapján
rangsorolták az elkészült különlegességeket. Egyik fő szempont volt

gonosz cigányasszonytól kértek, de
tervük kudarcot vallott, mert Helka
és Kelén csodálatos eseményeken
keresztül menve, jólelkű varázslók
és tündérek segítségével minden
veszélyt elhárítottak, minden csapdát elkerültek. Horka és férje megbűnhődött gonoszságukért, Thúz a
kecskenyájjal együtt a Balatonba
veszett, Horka pedig ezt látva holtan rogyott össze. A kecskék után
csak a körmüket adja vissza azóta
is a tó, Horka pedig, kinek holttestét egy szikla alá temették, onnan
válaszolgat minden kérdezőnek, legyen az szegény vagy gazdag.
A rege végén, miután a bűnösök
elnyerték büntetésüket, a jók is
megkapták a jutalmukat. Rohán
visszanyerte a látását, Helka és Kelén egymáséi lettek, Helka egyedül
megmaradt kis kecskegidájának
arany szőrétől pedig eltűnt a Sió
tündérének kígyóhaja.
Helka és Kelén nevét a Balaton
két legszebb hajója őrizte meg az
utókornak. De Tihany ősz ura, Rohán is névadója lett egy balatoni
hajónak. Megbecsült vontatóhajóként szelte a habokat.
HÉJJAS PÁL

még, hogy melyik kolbász hasonlít
a legjobban a magyar hungarikumra, a békéscsabai kolbászra.
Szerencsére gyönyörű napsütéses
időnk volt. Már a gyúrás elkezdésétől élőzene szólt, így pillanatok
alatt mulatós hangulatba került a
falu apraja, nagyja. Nagy volt az érdeklődés, a csapatok, baráti társaságok, és családjaik mellett rengetegen érdeklődtek, sokan be sem
tudtak jönni a rendezvényre, akkora
volt a tumultus. A gyerekek a művelődési ház jóvoltából kézműves
foglalkozáson vehettek részt, az először kitelepülő vállalkozóknak is
helyet szorítottunk. Sok csapat már

Beszélgetésünk folyamán Lilu
sokat emlegette az igazi csabai
kolbászt, ezért rákérdeztem, mi
teszi a békéscsabaiak hungarikumát különlegessé: Volt szerencsém különdíjat nyerni a Békéscsabai Kolbász Fesztiválon sok
évvel ezelőtt. Nálunk Csabán tradicionális dolog a családoknál a
kolbásztöltés, minden családnak
megvan a maga kis titka és fortélya. A pontos mennyiségi összetevőket sajnos én sem árulhatom
el, de azt elmondhatom, hogy az
igazi csabai kolbászt nem kell túlgondolni. Négy dolgot kell a kolbásznak való húsba rakni: só, fokhagyma, köménymag, őrölt paprika, csípőssége ízlés szerint, de a
csabai az kicsit mindig csípős –
hangzott Ricza Lajos válasza.
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KEDVES BARÁTAINK!

Áprilisi programok
Április 8–június 27.
Csernus Tibor életmű kiállítás (Kogart Galéria)
Április 8. szombat, 17.00
Nagyböjti Dúdoló Navratil Andreával (Apátsági Rege Cukrászda)
Április 12. szerda, 17.00
Az Élő könyvtár – Olvasólámpa beszélgetések (Könvvtár)
Április 15. szombat, 10.00
Húsvéti programok és nyuszi simogató (Tihanyi Tájházak)
Április 16. vasárnap, 14.00–18.00
Csipketojás bemutató Bácsi Gabriellával. Tihany Gyermek Táncegyüttes műsora. Népi játékok és táncház Titz Tiborral
(Mádl Ferenc tér)
Április 22, szombat
Kecskeköröm Ünnep a Belső-tó partján
Április 30. vasárnap, 18.00
Népzenei koncert és táncház. Navratil és az Eszterlánc zenekar
mezőség koncertje (Bencés Iskola)

A Németh László Művelődési Ház 2017. április 22-én,
szombaton rendezi meg a Kecskeköröm Ünnep elnevezésű
hagyományőrző rendezvényét a Belső-tó partján.
A program része a „Magyaros ízek” pörkölt- főző verseny,
melyre szeretettel várjuk a civil szervezetek, családok,
baráti társaságok jelentkezését.
Nevezési díj: 1000.- Ft
Felszereléseket, kellékeket
(gázpalackot, bográcsot, fűszereket, stb…)
a csapatoknak maguknak kell hozniuk.
A díjakról, a jó hangulatról mi gondoskodunk.
Jelentkezési határidő: 2017. április 18.
Jelentkezés és további információ:
Rózsa Éva 06-30-749-71-77
e-mail: rendezveny@tihany.hu
Töltsünk el együtt egy vidám napot, szeretettel várjuk önt is!

Karcsikáné, az özvegy sáska
A Víz világnapján Bogárháton címmel interaktív előadást láthattak a bogárvilágról a tihanyi Visszhang Óvoda középső- és nagycsoportosai a
könyvtár szervezésében a művelődési házban. Sasvári Zoltán környezetpedagógus és felesége Katica megismertette a gyerekekkel a környezetünkben
élő bogarakat makettek és élő példányok segítségével. A gyerekek megsimogathatták Mucikát, a bengáliai botsáskát, Julikát, a madagaszkári csótányt,
és Karcsikánét, az új gineai kéregutánzó sáskát.
A rendezvény az Eötvös Károly Megyei Könyvtáron keresztül valósulhatott meg.

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.

