
A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2017. június • XI. évfolyam • 98. szám

• Levegőhöz jut a Belső-tó
(3. oldal)

• Fesztivál levendulával
(4. oldal)

• Piac a falu szélén
(6. oldal)

• Új évad meglepetésekkel
(7. oldal)

• Döntetlen a fürediek ellen
(8. oldal)

• Az Olimpia lángja Tihanyban
(8. oldal)

Megújul a Belső-tó



2. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

Meg je le nik ha von ta • Ala pí tó: Ti hany Köz ség Ön kor mány za ta • Felelős ki adó: Ti hany Fej lesz té sé ért Ala pít vány
Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Dr. Koncz Má ria, Martinovics Tibor, Ró zsa Éva, Somogyi Judit, Süte Kata

Felelős szerkesztő: Martinovics Tibor • E-mail: media@tihany.hu
Nyil ván tar tá si szám: 163/0823/1/2007

Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep
Tel: 88-450-450 • E-mail: nyomda@tradeorg.hu • Felelős vezető: Tóth Zol tán

Szép időben, még szebb környe-

zetben töltöttek el néhány órát ta-

nítás nélkül az általános iskola di-

ákjai. Lehet, hogy nem volt klasszi-

kus tanóra, tananyag, de azok az is-

meretek, élmények, amiket átélhet-

tek a gyerekek, meghatározóak le-

hetnek életmódjukban, személyiség

fejlődésükben. 

Sokat hallhatjuk, és meg is tapasz-

talhatjuk, a virtuális világban él az

ifjúság. Ezen a napon viszont min-

den valóságos volt. Mindenki aktí-

van és lelkesen vett részt a progra-

mokon. Csizmaziáné Török Hanna

színezte kipirulttá az arcokat és te-

remtett azonnal jó hangulatot a kö-

zös, zenés bemelegítéssel. Ezután

korosztályi csapatokban forgószín-

padszerűen ízlelték meg a ropogós,

egészséges finomságokat. Az alsó

tagozatosok Meilinger Verával jó-

gáztak, salátákat, reformsüteményt

készítettek Járosi Líviával, Godány

Annával, Fejesné Szalai Henriettá-

val. A kézműves foglalkozáson

egyéni papírpoharat alkottak

Veszely Beátával, népi játékot –

hosszú métát – Szabó Bálinttal ját-

szottak a diákok. Ételpiramist épí-

tettek, előadást hallgattak az egész-

séges életmódról, levezetésként to-

tót töltöttek ki Egressy-Czakó

Orsolyával. Nem meglepő módon,

a megfejtés is az egészséggel volt

kapcsolatos. 

A felső tagozatosok a Balatonfüredi

SC Tájfutó Szakosztályból Szivák

Ildikó segítségével a tájfutással ismer-

kedtek meg. Az iskolaudvari térképen

megadott pontokat kellett megtalál-

niuk egy eszköz segítségével, ami

alapján értékelték az egyéni teljesít-

ményt. Ezután Csizmaziáné Török

HannaTRX edzésén izzadtak tovább

a nagyok. A felsősök sem maradtak

ki a salátakészítésből, kóstolgatásból.

Majd gyógytornával egybekötött he-

lyes testtartásról szóló előadást hall-

gattak Mayor Nóra gyógytornásztól.

Akik pedig ezek után sem fáradtak

el, azok Felleg Gáborral pingpong-

csatázhattak az udvaron. 

SOMOGYI JUDIT

Kétévente rendezik meg a Ti-
hanyi Bencés Iskolában az
egészségnapot. Ebben az évben
három szülő találta ki a progra-
mot és közreműködött a meg-
valósításában, bevonva a „Ti-
hany” Iskoláért Alapítványt és
a Szülő Szervezetet, akik finan-
szírozták a rendezvényt. 

Egészségnap az iskolában

Május elején a képviselő-testület

illetve a Levendula Klub tagjai az

óvodás gyerekekkel közösen fákat,

nyolc kistermetű, oszlopos gyer-

tyánt ültettek el a Visszhang-

dombi parkoló felett. Az önkor-

mányzat igyekszik mindent meg-

tenni azért, hogy az Entente Flo-

rale Europe verseny június 30-án

érkező nemzetközi zsűrijének Ti-

hany a legszebb arcát mutassa, rész-

ben ezért ültették el a 15–20 méter

magasra növő, sárga leveleik miatt

ősszel kifejezetten tetszetős fákat.

A Visszhang-domb az egyik állo-

mása lesz a nemzetközi megméret-

tetésnek, ahol nemcsak az új tele-

pítésű fákat díjazzák majd, hanem

az összefogással történő település-

szépítést is. 

Faültetés a Visszhang-dombon

Felhívás gimnazistáknak!
Az érettségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére a tihanyi

Németh László Művelődési Házban is van lehetősége minden
gimnazistának és középiskolásnak. Júniustól várjuk jelentkezéseteket!
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Abban minden környezetvédelmi

szakember egyetért, hogy hosszú-

távon csak az segíthet a Belső-tó

vízminőségén, ha megszűrik a tóba

befolyó csapadékvizet illetve az az-

zal bejutó különböző szennyező-

déseket. A település csapadékvizé-

nek mintegy kétharmada a képző-

művészeti egyetem épülete melletti

területen folyik bele a Belső-tóba,

ezért erre a részre egy új vízszűrő

berendezést telepít a nemzeti park. 

A meglévő csapadékvíz csatorna

útjának kisebb módosításával elér-

hető, hogy a csapadékvíz ne köz-

vetlenül jusson bele a tóba, hanem

azt egy speciális eljárással megszűr-

jék, mentve ezzel a tó vizét és egy-

ben az élővilágát is.

– Önkormányzati területről van

szó, ezért a képviselő-testületnek kel-

lett döntenie a csapadékvíz csatorna

átalakításáról. A tervezővel illetve

a Nemzeti Parkkal is egyeztettünk,

a lakosság védelmében azt szerettük

volna tisztázni, hogy a vízszűrési el-

járás nem jár-e majd kellemetlen

szaggal. A szakemberek szerint, mivel

nem szennyvízről van szó, kizárt, hogy

erős szaghatással járna a víz szűrése.

Ráadásul látványában sem ront majd

a jelenlegi összképen a csapadékvíz

megszűrése – válaszolta érdeklődé-

sünkre Tósoki Imre polgármester, aki

hozzátette: mindenki érdeke, hogy a

Belső-tó vízminősége javuljon. 

– Aggasztó állapotban van a

Belső-tó vízminősége, elszaporodtak

az algák, és gondot okoz, hogy a csa-

padékvízzel, rendszeresen viszonylag

sok szennyeződés is jut a tóba. Ha

nem teszünk valamit, előbb-utóbb

tömeges halpusztulás következhet

be, ezért döntöttünk úgy, hogy egy-

részt egy modern, napelemes, a víz-

felületen úszó levegőztető-vízfor-

gató rendszert telepítünk a tóra,

amelynek segítségével oxigént jut-

tatunk a vízbe. Másrészt fontos a fa-

luból befolyó csapadékvíz szűrése is.

Tulajdonképpen egy kisebb, növény-

zettel is ellátott ülepítőt hozunk

létre, ami úgy néz majd ki, mintha

megnöveltük volna a tó vízfelületét.

A két beavatkozás révén néhány év

alatt kitisztul az algás víz, szép víz-

felület várja a látogatókat. Látványos

lesz a változás, mert végre levegőhöz

jut a tó – vázolta az elképzeléseket

Vers József, a Balaton-felvidéki Nem-

zeti Park tájegységvezetője.

A legkorábban idén ősszel kez-

dődhetnek el a komolyabb beruhá-

zások, amelyek részeként felújítják,

és újra gondolják a teljes tanösvény-

rendszert is. Az a cél, hogy körbe-

járható legyen a tó, de azért meg -

őriz zék a táj érintetlenségét.

mt

A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park pályázati forrásból igyek-
szik javítani az aggasztó álla-
potban lévő Belső-tó vízminő-
ségén. Az Európai Unió környe-
zet és energiahatékonyság pá-
lyázatán nyert 450 millió forint
fedezi a szükséges fejlesztése-
ket. Az önkormányzat képvi-
selő-testülete támogatja a több
ütemű beruházást. 

Levegőhöz jut a Belső-tó

2015-ben a zuglói versenyen „B”

kategória-egyházi ének műfajban

arany minősítést értek el. Az idén

májusban Balatonfüreden rendezett

hangversenyen az „A” kategória-kó-

rus műfajban indultak, és ismét

arany minősítést szereztek. 

A gyermekkórus külső megjele-

nésében és repertoárjában is kitűnt

a többi iskolai kórus közül, hiszen

egyházi műveket adtak elő, latin il-

letve magyar nyelven. Műsorukban

hallható volt: Regina Caeli – gre-

gorián himnusz, Kodály Zoltán:

Tantum Ergo I., Singh: Medieval

Gloria, Bárdos Lajos: Mária, Mária

kinyílt rózsa. Végezetül az iskola ze-

netanárai – Bernáth né Fülöp Zsu-

zsanna, Dr Bede Péterné, Dénes Gab-

riella, Werb Gábor – közreműködé-

sével szólaltatták meg a 42. zsoltár-

feldolgozást. 

A zsűri véleménye szerint a ver-

senyen résztvevő kórusok igen ma-

gas szín  vonat képviseltek énekük-

kel. 

S.J.

Aranyos az általános iskola kórusa

A Tihanyi Bencés Gyermekkó-
rus fennállásának ötödik éve
alatt idén másodszor mérettette
meg magát az Országos Éneklő
Ifjúság minősítő hangversenyen
Radó Krisztina karnagy vezeté-
sével. Arany minősítés lett az
eredmény.

Milliókat nyert az
önkormányzat

54 millió forint, vissza nem
térítendő támogatást nyert a te-
lepülés az önkormányzati fenn-
tartású épületek energetikai fej-
lesztésére kiírt uniós pályázaton.
Szintén pályázati pénzből
korsze rűsítik a sportöltözőt.

Az elnyert támogatás révén az
általános iskola több mint har-
minc éves épülete kap korszerű
hőszigetelést és kicserélik a ka-
zánt is, ezzel jelentősen csök-
kenhet majd az intézmény fű-
tésének költsége. A beruházás-
hoz nem kell önerőt biztosítania
az önkormányzatnak, a munká-
latok várhatóan a jövő évben
kezdődnek el.

Szintén pályázati pénzből
korszerűsítik a sportöltözőt.
Az elnyert 25 milliós, vissza nem
térítendő támogatásból napele-
meket telepítenek és kiépítik az
épület fűtését. A napelem rend-
szer biztosítja majd az épület il-
letve a sportpálya világítását, egy
új, korszerű kazán pedig a fűtést. 

A sport egyesület a TAO pá-
lyázaton az öltöző bővítésére is
kért támogatást. Ez év végén de-
rül ki, hogy megkapják-e az igé-
nyel százmilliós támogatást. Ha
igen, akkor 2018-ban elkezdőd-
hetnek mindkét fejlesztés mun-
kálatai, de sikertelen pályázat
esetén is a már megnyert ener-
getikai beruházás mindenkép-
pen elkezdődik. 

mt
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LEVENDULA HETEK június 19–30.
Levendula Ház Látogatóközpontban (Tihany, Belső-tó part, Major u. 67.)

Június 19–23-ig és június 26–30-ig, (csak hétköznapokon):
10.00 előadás a levenduláról, a látogatók megtekinthetik a levendula lepárlás
folyamatát 

LEVENDULA SZEDD MAGAD – Június 19–25. 
Naponta 10.00–20.00 óráig
A tihanyi bekötőút mellett fekvő levendula-ültetvényen a levendula szedése
kizárólag a helyszínen megvásárolt arató táskába lehetséges.
Előzetes regisztráció nem szükséges! Parkolni személyautóval a helyszínen,
a levendula ültetvény előtt díjmentesen lehet.

LEVENDULA FESZTIVÁL június 23–25. 
www.tihany.hu; www.levendulafesztival.hu

2017. június 23. péntek 
Kézműves kirakódóvásár a Pisky-sétányon és a Visszhang dombon

11.30 Pisky-sétány
A XIII. Levendula Fesztivál és Levendula hetek ünnepélyes megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

Tihany-Sajkod
9.00 Levendulás-tűzhányós geotúra. Találkozás:Tihany-Sajkod, Apáti kávézó

Mádl Ferenc tér
Egy nap a hagyományok jegyében

Fellépnek: 
– Városok, Falvak Szövetsége csopaki néptánctáborosai
– Tihanyi Asszonykórus
– Echo Citerabanda, a hévízi Tiszta Forrás Dalkör
– Tihanyi Népzeneoktatás tanárai és diákjai

Az esemény fővédnöke: Halász János, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke

Bujtor István Szabadtéri Színház
21.00 Fergeteges- az Experidance Production előadása 
Jegyinformáció: www.tihanyiszabadterijatekok.hu tel+36 87 448 804

Június 24. szombat

Belső-tó partja – Kézműves vásár és programok:
9.30 Nordic Walking túra Galambos László vezetésével
10.00 Gyalogos túra az Aranyházhoz a Belső-tó partjától a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park szakembereinek vezetésével. 
10.00 Kézműves műhelyek – Kézműves kirakodóvásár
Gyerekeknek kézműves játszóház a levendula jegyében 
10.00–17.00 „Street Art”  foglalkozás
Apa és férjmegőrző, Toma és Csapata kalózhajós mókái, öko játszóház, Óriás
játékok, vándormutatványosok, tréfás hagyományőrző tűzugrás, este lámpás
felvonulás Tihanyban

Tihany-Sajkod
18:00 Gyalogos túra az öreg Levendulás területére a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park szakembereinek vezetésével. A túra Sajkod üdülőövezet – Apáti-
hegy – öreg Levendulás – Nyereg-hegy – Sajkod, Apáti kávézó útvonalat járja
be. Indulás: Tihany-Sajkod, Apáti Kávézó 

Mádl Ferenc tér:
10.00–16.00 Népi játékok 
19.00 A Kávészünet zenekar koncertje 
21.00 Rakonczai Imre zenés estje

Tihanyi Tájházak (Pisky sétány)
Népi játékok, kézműves foglalkozás
Este malomjáték lámpással a Tájházak udvarán

2017. június 25. vasárnap
Belső-tó partja – Kézműves vásár és programok:
9.00–19.00 Citerától a kecskedudáig! – Ismerkedés a magyar népi hangsze-
rekkel
Levendula Ház Látogatóközpont kertje – Tóth László műsora
10.00 Nordic Walking túra Galambos László vezetésével
10.00 Kézműves foglalkozások, játszóház, népi játékpark, öko játszópark,
Toma és Csapata kalózhajós mókái, búfelejtő középkori kaszinó
11.00 Portéka Színpad vásári komédiája

Tihanyi Tájházak (Pisky sétány)
11.00 A szép Vargáné, avagy a négy jómadár – vásár komédia

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEK:

Múzeumok Éjszakája a Tihanyi Bencés Apátságban
Az apátsági gasztronómiai kiállítások bejárása vezetéssel 
Közreműködők: Katona Csaba sörtörténész, Rákossy Anna történész, Saly
Noémi muzeológus. 
Csoportok indulása: 23. péntek: 20.30, 22.00. 24. szombat: 20.00, 21.30, 23.00
(jegyár: 3800 Ft) 

Tündérsziget – nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth L. u. 29. 
Minden nap levendulás kézműves foglalkozások és levendula szörp illetve sü-
temények kóstolója.

Készítsd el a saját levendulás arckrémedet!
Tihany, Major u. 67., Levendula Ház Látogatóközpont
Június 26. 10.00–13.00 A  Herbia Natura  (Részvételi díj: 1000 Ft/fő.)

Vendégségben a Természet Háza
Tihany, Major u. 67., Levendula Ház Látogatóközpont
Június 28. 10.00–13.00 Saját készítésű, ötletes öko játékok

Halmos Mónika előadása: „E bűverő, mit szirma rejt..."
Tihany, Major u. 67., Levendula Ház Látogatóközpont
Június 30., 10.00–12.00 Vetített képes előadás az ehető virágokról. (Részvételi
díj: 1000 Ft/fő.)

Legendás Ház (Tihany, Batthyány u. 18.) 
Június 19–25. Kézműves Sörhét, az új Tihanyi levendulás sörrel

Információ:
Németh László Művelődési Ház

Tel: +36 87 538 022, rendezveny@tihany.hu

Támogatók:

Fotók: Vers József, BFNPI
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– Évről évre gondot okoz az igé-

nyek kielégítése. Idén napi parcel-

lázással igyekszünk kijelölni a le-

vendula ültetvényen azt a területet,

amelyet aznap le lehet aratni. Re-

mélhetőleg így elegendő lesz a le-

vendula, de mindig izgalmas ez, hi-

szen hajszálpontosan nem lehet ki-

számítani a virágzás idejét. Egy biz-

tos, a fesztivál hétvégéjére muszáj,

hogy maradjon levendulavirág – vá-

laszolta lapunk kérdésére Vers József,

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

tájegységvezetője. 

Újdonság, hogy idén kétféle mé-

retű aratózacskót lehet majd vásá-

rolni, ezzel is igyekszik a Nemzeti

Park szabályozni a levendula ara-

tását. A fesztivál egy újabb látvá-

nyossággal is bővül, a Levendula

Háznál egy ipari lepárlót helyeznek

el, amely minden nap működik

majd, így bárki megnézheti, hogyan

nyerik ki a levendulából az olajat.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park

felkészült az idei fesztiválra. A nö-

vénynek nem igazán kedvező hideg

tél ellenére a levendulamező jó álla-

potban van. A kilencvenes évek végén

telepített ültetvény mellett azonban

tavaly ősszel újabb három hektárt te-

lepítettek be levendulával az Arany-

ház alatti területen, erről illetve az

egy évvel ezelőtt ültetett 15 ezer tőről

még nem lehet ugyan aratni, de a jö-

vőre nézve bíztató az utánpótlás.

Negyvenezer levendulatővel, újdonságokkal, parcellázott levendula
ültetvénnyel várják az idei Levendula Fesztivál látogatóit. A sláger-
program, a SzeddMagad akció, június 19-én, hétfőn kezdődik. Idén
is több tízezer vendéget várnak a félszigetre, egy hétig minden a le-
venduláról szól majd Tihanyban.

– Keresünk még további terüle-

teket, amelyeken levendula telepít-

hető. Az Őslevendulást idén sem

nyitjuk meg a turisták előtt, de

igyekszünk majd frissíteni a terüle-

tet, az ott termett növényekből olaj

készül majd. Itt még mindig

a 20-as évek telepítése látható, a te-

rület kora miatt ez a rész már nem

terhelhető, igaz, fotózni szabadan

lehet itt is. Egyre nagyobb az igény

a levendula kínálta látványra. Az ara-

tás mellett nagyon sokan azért jön-

nek ide, hogy itt legyen az esküvői

fotózásuk vagy éppen a divatképeket

itt készítsék el, és persze rendkívül

sok családi kép is születik a leven-

dulák között. Ismerjük már ezeket

az igényeket, igyekszünk kezelni ezt.

Egyértelmű, a fesztivál egy jelentős

turisztikai attrakció lett, nekünk,

mint nemzeti parknak pedig ki kell

használnunk ezt a nagy érdeklődést

arra, ami végülis az eredeti célunk,

megmutatni a természet értékeit és

példát mutatni a megóvására – fo-

galmazott Vers József. 

A Szedd Magad akció június

19-től június 25-ig, minden nap

10.00 órától 20.00 óráig tart. A Ba-

laton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-

gatóság dolgozói várják a tihanyi

bekötőút mellett fekvő levendula

ültetvényen az érdeklődőket. Ezút-

tal is csak az szedhet levendulát,

aki a helyszínen megveszi a nem-

zeti park sorszámozott arató zacs-

kóját. 

A területen ingyenes és szabá-

lyozott lesz a parkolás, de a leven-

dula szedését a nemzeti park ter-

mészetvédelmi őrei irányítják

majd, az ültetvény meghatározott

részeit nyitják csak meg a látoga-

tók előtt, mindaddig, míg az adott

területen teljesen le nem aratták a

virágokat.

Tihanyban az úgynevezett orvosi

levendula vagy más néven francia

levendula található. Ez ugyan ki-

sebbre nő, mint az angol levendula,

de az illata sokkal kifinomultabb és

jobb minőségű olajat is ad.

mt

Fesztivál levendulával

A két világháború tihanyi áldo-

zatainak emlékére állított tábla

mellett most is a Sándor huszárok

álltak díszőrséget. A megjelentekkel

Tósoki Imre polgármester osztotta

meg ünnepi gondolatait. Beszédé-

ben kiemelte: mióta az országgyűlés

minden történelmi kor hősi halot-

taira kiterjesztette a megemléke-

zést, azóta az ország összes városá-

ban, falujában május utolsó vasár-

napján tartják meg ezt az ünnepet –

vagyis az emlékezés koszorúi és

szertartása is összeköti, ha csak

egyetlen napon is, itthon és a hatá-

ron túl a magyar embereket. 

– A hősi halottak előtti nemzeti

tiszteletadás gondolata éppen 100

éves az idén: a kőből emelt emlék-

művek állítására vonatkozó előter-

jesztést ugyanis 1917-ben szavazta

meg a képviselőház. A kezdemé-

nyezők az első világháborúban

életét vesztő 600 ezer, újabb szá-

mítások szerint 660 ezer magyar

katona emlékére állíttatták fel a há-

borús emlékműveket – amelyeket

ma is láthatunk országszerte. Ak-

koriban a törvény kezdeményezői

azt hihették, hogy nem lesz újabb

világégés, nem kell ismét háborús

emlékműveket felállítani. De nem

így történt: alig néhány évtized el-

teltével a szerződésekkel lezárt, de

igazi békét nem hozó I. Világhá-

borút követte a második. Ebben

340–360 ezer magyar katona vesz-

tette életét, de ha a civil áldozatokat

is beleszámítjuk, akkor Magyaror-

szág vesztesége 830–950 ezer főre

tehető. Rettenetes számok ezek.

Mégis eltörpülnek, ha az említett

száz évnél távolabbra nyúlunk visz-

sza történelmünkben, és a forradal-

mak, szabadsághar-

cok, honvédő háborúk

elesett áldozatira gon-

dolunk. A török ellen

küzdő végvári vité-

zekre, a Rákóczi sza-

badságharcra, 1848-

ra, 1956-ra – hogy

csak a legfontosabba-

kat említsük - emlé-

kezett Tósoki Imre,

majd hozzátette: a vi-

tézek, a felkelők, a

huszárok, honvédek,

katonák a magyar

történelem folyamán mindig egy

cél, egy közös akarat, eszme, nem-

zet érdekében küzdöttek. Ezt kö-

vetelte meg tőlük esküjük is, így a

honvéd, illetve a katonai eskü,

amely kemény helytállást követelt,

és amellyel megfogadták, hogy be-

csülettel élnek és halnak. 

– Az ő példájukon keresztül ért-

hetjük meg, hogy milyen erős tud

lenni a hazaszeretet és milyen drága

a béke. A mai napon őket, a hősö-

ket és az elesetteket gyászoljuk, de

egyben kifejezzük hálánkat és kö-

szönetünket is az általuk hozott ál-

dozatért, és tisztelgünk emlékük

előtt – zárta ünnepi gondolatait Ti-

hany polgármestere

Az ünnepi megemlékezésen

trombitán közreműködött Werb

Gábor, a Tihanyi Bencés Iskola ta-

nára, az emléktáblánál az önkor-

mányzat, az Apátság és a reformá-

tus egyházközség képviselői helyez-

ték el a megemlékezés koszorúját. 

RÓZSA ÉVA

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják or-
szágszerte, azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik
az életüket áldozták Magyarországért. Ezen a napon hagyományosan
Tihanyban is megemlékeznek a háborúkban elesett katonákról az
Apátság falán elhelyezett emléktáblánál. 

Hősök Napja – Emlékük legyen áldott, példájuk követendő

Fotók: Vers József, BFNPI
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– Valóban, a nyolc év alatt számos

változást éltünk meg és éltünk túl.

Fontosnak tartom, hogy mai kíná-

latunk kielégíti a látogatók igényeit;

portfóliónk hazai, vidéki viszony-

latban megfelelő, sőt jónak mond-

ható. Azonban azt is látom, hogy

az elmúlt nyolc év alatt a szolgál-

tatói-termelői kör nem tudott any-

nyira fejlődni, nem zárkózott fel a

nyugat-európai gazdálkodói szín-

vonalhoz; anyagi lehetőségek hiá-

nyában nem tudnak fejleszteni. Az

élelmiszer-feldolgozás előírásai, a

technológiák komoly akadályt je-

lentenek, mert nagy a költségigé-

nyük, emiatt sok vállalkozás –

amelyben lenne fejlődési potenciál

– nem képes túllépni a családi vál-

lalkozás kereteit. Ezért nem is tud-

nak jelentős piaci szereplőkké válni.  

– Melyik az a vendégkör, amelynek

igényeit lefedi a jelenlegi termékvá-

laszték? Hogyan jellemezné? Kik a

rendszeres látogatók?

– Egy tudatos vásárlói körről be-

szélünk, azokról, akiknek minőségi

igényei vannak. Körülbelül egyhar-

maduk helyi üdülőtulajdonos, akik-

nek mindegy, hogy tél van vagy

nyár, a szombati program része a

reggelizés a piacon, a kávézás, a be-

szélgetés vagy a bevásárlás. A másik

egyharmadot a megye településeiről

jövők jelentik. Számukra a piac el-

sősorban programot, időtöltést kí-

nál. Végül az utolsó harmad a tu-

ristáké, akik számára a piac külön-

leges vonzerő, attrakció. 

– A Piac Placc egy többé-kevésbé

kiforrott struktúrával, programmal

rendelkezik. Idén milyen változások,

újdonságok lesznek? 

– Olyan cégek jelennek meg ná-

lunk, amelyek igen magas szintű

termékeket kínálnak. Még folyik az

előkészítés, de nyárra már látható

lesz az eredmény. Tematikus gaszt-

ronómiai hétvégékkel jelenünk

meg, olyan szakácsokkal, akiket az

egész ország ismer; például Németh

Ádám, a Konyhafőnök kerestetik

verseny győztese. Biztos, hogy lesz

olasz hétvége, olasz szakácsokkal.

A Levendula-piknikkel kapcsoló-

dunk a Levendula Fesztiválhoz,

ahol a levendula feldolgozási mód-

jait és minőségi termékeket muta-

tunk be. Folytatjuk a szezonális

zöldségekhez, gyümölcsökhöz kap-

csolódó rendezvényeket: lesz vásár,

lekvár főzés, és bemutatjuk a többi

feldolgozási, hasznosítási módot is.

– A piac néhány éve teret biztosít

az Artplaccnak. Mi lesz a rendezvény

sorsa?

– Egy szűkített változat előké-

szítésén dolgozunk. Az idén nem

sátrakat, hanem inkább projekteket

építünk. Az biztos, hogy idén is lesz

mozi és koncertek. 

– Egy turisztikai vezető szerint a

balatoni vendégforgalom az idén

8–10 százalékkal bővülhet. A Balaton

északi partjáról nézve is megvan erre

a reális esély?

– Lehetséges a bővülés, de ke-

ményen meg kell dolgozni érte. Ré-

giónkban az utóbbi években azok

a vállalkozók tudtak  jelentősebb

fejlesztést megvalósítani, amelyek

rákapcsolódtak a Budapest-Balaton

tengelyre. Ezt látjuk az ország

gasztronómiai térképén is: a trend-

formáló vendéglátóhelyeket általá-

ban kívülről, döntően a Budapestről

érkező, urbánus vállalkozások in-

dították be.   

– Egyáltalán, miért jönnek a Ba-

latonhoz a turisták egyre nagyobb tö-

megekben? Milyen motivációkat lát,

amelyekre a szolgáltatók további fej-

lesztéseket alapozhatnának?

– Mint mindig is, a vendégek egy

nagy része ma is pihenni, üdülni

jön, vagy valamilyen programra ér-

kezik. Az évi két-három rövidebb

kiruccanás jellemzően középosz-

tálybeli szokás, belefér a strandolás,

a kirándulás és persze, a kulturális

vagy egyéb program. A harmadik

réteg a tömegturizmusé. Jönnek,

mert a Balaton, és Tihany is egy-

szerűen divatba jött. De akármiért

is érkezzenek a vendégek, az biztos,

hogy korszerű infrastruktúrát és jó

programokat várnak. Azt gondo-

lom, hogy sokkal gyorsabb lenne a

fejlődés, ha a balatoni önkormány-

zatok és a vállalkozások összehan-

goltabb fejlesztési programokat in-

dítanának el. Ott látok jó esélyt a

fejlesztésre, ahol ez megvalósul. 

km

A Tihanyi Piac Placc immár nyolcadik nyarára készül. Az alapítás
első négy évét az Akasztó-dombon töltötte, majd miután szerződését
nem újították meg és egy másik piac telepedett meg itt, leköltözött a
Révhez. Ma már új helyén is gyökeret eresztett, intézménnyé vált.
A számos tihanyi attrakció egyike; nemcsak kereskedelmi, hanem
kulturális, gasztronómiai programhelyszín is. A nyolc év számos ta-
pasztalatot, változást is hozott; ezekről beszélgetünk Peleskey Ákossal,
a vállalkozás vezetőjével.

Piac a falu szélén

Idén fizetőssé vált a Révnél a parkoló teljes egésze. Előfordul, hogy a látogató – megszokásból – az eddig ingyenes helyre áll be. Ez a
figyelmetlenség sok ezer forintjába kerülhet, és megkeserítheti a mégoly édes házi sütemények ízét is a szájában. A turista számára Tihany
egyetemleges és egységes fogalom, ezért senkinek sem jó, ha elégedetlenül, dühösen távozik. 
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– A szezon egy különlegességgel kez-

dődik: Bujtor István születésének 75 év -

fordulójára időzített emlékesttel. A ren -

dezvény ismertetőjében a közreműködők

mellett ott áll, hogy meglepetés program.

Kérem, mondjon valamit a meglepetés-

ről, amiben részünk lesz!

– Ez egy édes-bús visszaemléke-

zés lesz Bujtor István életére és pá-

lyájára. Természetesen, eljönnek a

pályatársak és a barátok, így Kern

András, Eperjes Károly, Reviczky

Gábor és István testvére, Frenreisz

Károly is, akik történeteket mesél-

nek majd és énekelnek. A megle-

petés része, hogy a Bujtor-filmek

egykori gyermekszereplői is megje -

lennek – már középkorúan.

– A kerek évforduló valóban meg-

kívánja az önálló estet. De halála

után nyolc évvel mennyire érzi élőnek

férje emlékét?

– Abszolút. Érzem a jelenlétét,

és tudom, hogy nem csak velem

van, hanem az emberekkel is. Fü-

redi szobránál mindig van virág, és

nincs olyan hét, hogy valahol ne

vetítsék az egyik filmjét. 

– Milyen különleges előadások kö-

vetik a megnyitót? Ha jól látom,

huszonöt előadás lesz; Önnek melyik

a szíve csücske?

– A különlegességek között van

a Budapest Jazz Orchestra Queen

show-ja, ezzel először jelenik meg

egy új műfaj, a jazz önállóan a szín-

padon. A már eddig is jelen lévő,

budapesti kőszínházi produkciók

mellett a Játékszín ezúttal nálunk

tartja vidéki bemutatóját, a Kelle-

mes Húsvéti Ünnepeket! című

darabot, amely eredetileg filmként

ért el hatalmas sikert 1984-ben,

Sophie Marceau és Jean-Paul Bel-

mondo főszereplésével. A Madách

Színház darabja, a Páratlan páros

bohózatot is az idén tűztük mű-

sorra. A gyermekprogramon idén

már szerepel musical is – ezzel is

bővítjük a műfajválasztékot. A szí-

vemnek igen kedves Dés Mihály re-

gényének adaptációja, a Pesti ba-

rokk, amelyben István egyik leg-

jobb barátja, Kern András játssza a

nagymamát. A darab nagy élmény

volt számomra, már csak azért is,

mert visszahozta a nyolcvanas évek

Budapestjének életét, hangulatát. 

– Az előadások derékhadát a már

bevált, klasszikusnak is nevezhető, si-

keres darabok jelentik. Az idén azon-

ban a kísérletezés, a megszokott kere-

tek tágítása is érezhető. Ez tudatos

törekvés?

– Persze. Tavaly tizenháromezer

nézőnk volt; természetes, hogy sok-

féle igényt kell kielégítenünk.

Ugyanakkor nem csak a bizton-

ságra törekszem, hanem új színekre

is – ezekre szükség van a továbblé-

péshez. 

– A színház működésében válto-

zott-e valami az utóbbi időben?

A fedett nézőtér kialakítása évek óta

visszatérő téma.

– Tavaly három előadás is elma-

radt az eső miatt. Nyilvánvaló, hogy

szeretném, ha ez többé nem for-

dulna elő, és a tervezett előadásokat

biztosan meg tudnák tartani. Ez a

közönség érdeke; nem mellékesen

pedig a színházé, amelynek kiszá-

mítható és megbízható anyagi ala-

pokra van szüksége a működéshez.

Nagyon meghatott, amikor egy há-

zaspár, aki minden előadáson ott

volt, adományt ajánlott fel a szín-

háznak. Azt éreztem, hogy van ér-

telme a munkának, ha azt mások is

ilyen sokra értékelik. 

– Mi az idei cél a tavalyi, tizen-

három ezres nézőszám után?

– Idén egy héttel hosszabb a sze-

zon, így remélem, hogy a tavalyi

számot is túl tudjuk szárnyalni. 

– Van távolabbi cél, amelyekért ér-

demes lelkesedni és tovább dolgozni?

– Ha eljön az ideje, szeretném

személyesebb, intimebb előadások-

kal bővíteni a műsorstruktúrát,

olyan produkciókkal, amelyek a

nagyszínpadon nem élnek meg:

például előadóestek, monodrámák,

kamarazene. Ezekkel lenne teljes a

kínálat, mert ez a stúdiószínház

más rétegeket tudna megszólítani,

más nézői igényeket tudna kielé-

gíteni. Ezzel lenne igazán kerek a

színházi élet a Balaton északi part-

ján.

KONCZ MÁRIA

Bujtor Judit: A minőségre törekszem
A Tihanyi Szabadtéri Színpad idei műsora az elmúlt évtizedben meg-
szokott, nívós produkciókból áll, a műfajok tekintetében pedig meg-
lehetősen sokoldalú. A nívó és a sokféleség tudatos törekvés ered-
ménye: Bujtor Judit igazgató szerint a nyári vakáció idején is köve-
telmény a minőség, viszont oda kell figyelni minden korosztályra, és
a nyaralóknak a színházi produkciók széles választékát kell kínálni a
tihanyi Belső-tó partján álló, egyetlen színpadon is. 

Barátok, pályatársak közreműkö-

désével június 30-án rendezik meg a

Bujtor István emlékestet, itt lesz Kern

András, Eperjes Károly, Reviczky

Gábor és Frenreisz Károly, de lesznek

meglepetés vendégek is. A műsort a

színész fia, Bujtor Balázs vezeti. Sok

filmbejátszás, anekdota, versek és da-

lok jellemzik majd a produkciót,

amelyet május 25-én a MOM Kul-

turális Központban is bemutattak. 

Először szerepel majd Tihanyban

a Madách Színház társulata, és új

műfaj is helyet kap a színház prog-

ramjában: a Budapest Jazz Or-

chestra ad koncertet majd június

25-én, akik a világhírű Queen

együttes dalait dolgozzák fel és ad-

ják elő jazz-es stílusban. Fellép a

Veszprémi Petőfi Színház társulata

és több, idén bemutatott darabbal,

budapesti kőszínházi előadásokat

láthat a közönség. A Játékszín öt-,

a Belvárosi Színház és a Karinthy

Színház két- két előadása még nem

szerepelt Tihanyban. 

A Thália Színház Férfiagy című

produkciója is műsoron lesz, de újra

láthatják majd a nézők a pár éve

szintén óriási sikert aratott Boeing,

boeing című előadást is. 

Két koncertet ad ebben az évben

a töretlen népszerűségnek örvendő

Budapest Bár és zenél majd a Csík

zenekar. A Balatonnál egyedülál-

lónak mondható gyerekprogramok

számát is növelik, hét csütörtökön

élvezhetik a kicsik a legismertebb

mese előadásokat; az Alma együt-

tes pedig kétszer is ellátogat Ti-

hanyba.  

Évad újdonságokkal
Különleges évad elé néz a Bujtor
István Szabadtéri Színház.
A színész születésének 75. évfor-
dulójára emlékeznek meg, kü-
lönleges programsorozat és új-
donságok várják majd a nézőket.  
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A hagyományoknak megfelelően

nagy érdeklődés mellett rendezték

meg a kiemelt presztízzsel bíró

mérkőzésre, a felújított tihanyi

sporttelepen, mintegy négyszáz

néző előtt játszottak a csapatok.

A tihanyiak érett és taktikus játé-

kának köszönhetően 2–2-es dön-

tetlennel zárult a mérkőzés, a jóval

esélyesebb és merészebb álmokat

szövögető Balatonfüred nem bírt a

hazaiakkal. Sőt Gál Krisztián révén

kétszer is vezetést szerzett a tihanyi

csapat, de végül ez is kevésnek bi-

zonyult a győzelemhez. A tihanyi

játékosok fegyelmezetten betartot-

ták az edzői utasításokat, a kidol-

gozott helyzetek alapján közelebb

álltak a győzelemhez, akár megyére

szóló bravúrt is elérhettek volna. 

Az előzetes esélyek tükrében a

döntetlen meglepetésnek számít,

ám a mutatott játék alapján a helyi

szurkolók és a klub vezetése egy ki-

csit savanykás szájízzel vette tudo-

másul a mérkőzés végeredményét.

A csapatnak komoly esélye van

arra, hogy végül a bajnokság ne-

gyedik helyén végezzen, ami az elő-

zetes várakozásokhoz képest bra-

vúrnak számítana. 

HORVÁTH BÉLA

Döntetlen a fürediek ellen 
Közel két évtized után újra Tihany-Balatonfüred labdarúgó mérkőzést
rendeztek a bajnokságban, a Balaton-felvidéki el claciso-ját. 1996–97
után találkozott ismét egymással a két település futball csapata. Igaz,
az idei bajnokságban nem az NB III-as kiírásban, hanem egy bajnoki
osztállyal lejjebb, a Veszprém megyei I. osztályban.

A játékok lángja, mint az olimpiai

mozgalom és eszme szimbóluma,

május 24-én érkezett Magyaror-

szágra, amellyel országos körútra

indultak a szervezők. 

A fáklya május 28-án érkezett

Tihanyba, a Visszhang dombra,

ahonnan a Pisky-sétányon át az

Apátság előtt a Mádl Ferenc térig

a tihanyi sportoló gyerekek, focis-

ták, vitorlázók futottak a lánggal.

A fáklyavivők között volt Horváth

Balázs cadet világbajnok és Érdi

Mária olimpikon vitorlázó.

A Mádl Ferenc téren Horváth

Béla, a Tihany FC elnöke, önkor-

mányzati képviselő köszöntötte a

fáklyafutás résztvevőit. Kiemelte,

hogy manapság kevés olyan közös

eszme van a világon, amelynek csak

a nevétől emberek millióinak kicsit

gyorsabban verne a szíve, kevés olyan

program, melyet nagyobb lelkese-

déssel várnánk, és kevés nagyobb di-

csőség van, mint olimpikonnak lenni. 

– Mi itt Tihanyban azzal, hogy az

olimpiai lángot fogadhattuk, egy ki-

csit a részesei lehettünk az olimpiai

hangulatnak. A falu sportszerető la-

kossága nevében azt kívánom a jelen

lévő fiatal sportolóknak, hogy a saját

sportágukban minél nagyobb sikere-

ket érjenek el, és majd egyszer, vala-

mikor talán ők is részesei lehetnek

az olimpiai élménynek, amiről Érdi

Mária sokat tudna mesélni. Hiszen

az ő sikerei bizonyítját, hogy egy kicsi

falu iskolájából kitartással, rengeteg

munkával és elszántsággal igenis el

lehet jutni a világ legnagyobb ese-

ményére – hangsúlyozta a képviselő.

Az ünnepi pillanatok után az

olimpiai lángot Balatonfüredre vit-

ték a szervezők. 

R.É.

Olimpiai Fesztivál lángja
TihanybanRengeteg élmény, izgalmas játékok

várták a gyerekeket a tihanyi Hajó-

állomáson május utolsó vasárnapján.

A gyönyörű időben nagyon sok csa-

lád töltötte itt igazi önfeledt szóra-

kozással a gyereknapot.

Gyerekek napja

Július 23–29. között Győr rendezi
meg az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált, amelynek küzdelmeire
50 országból, mintegy 3600
sporto ló és sportszakember érke-
zik majd a Rába parti városba. 

FOTÓ: BARANYAI ÁDÁM
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Ruttkai Éva szomorúsága, Mácsai

Pál pályakezdőként, a lefegyverző

szépségű Béres Ilona, Kiss Mari mo-

solya, a titokzatos Psota Irén, Garas

Dezső pillantása, a kocsiban gör-

nyedő Gobbi Hilda, számos nagy

színész, akik már nincsenek közöt-

tünk és jónéhányan, akik ma is szín-

padon állnak. 

A kiállításon szereplő fotók egy

része 1976–1989 között készült,

másik részük a kilencvenes évekből

származik.

– Nem is igazi portrék ezek a fel-

vételek, hanem inkább életfotónak

nevezném őket. Minden megörö-

kített művésszel személyes kapcso-

latom volt, nemcsak a fényképező-

gépemmel voltam rájuk kíváncsi.

Beszélgettem velük, láttam az elő-

adásaikat, voltak közös történeteink,

ez látszódik a képeken. Ezért olyan

beszédes fotók. Jellemábrázolásokra

törekedtem, de nem leleplezni akar-

tam. Minden esetben a művésszel

egyeztettem a fotókat, előfordult,

hogy győzködtük egymást, de olyan

felvételt nem publikáltam, ami az

alanya ellenére volt – így Keleti Éva.

A fotográfus hosszú idő után, csa-

ládi okok miatt kezdett el újra fény-

képezni, okostelefonjával készített

a korábbi munkáitól merőben eltérő

felvételeket. Most úgy döntött, fel-

keresi azokat a művészeket, akik ko-

rábban a kamerája elé álltak és újra

lefényképezi őket, mint mondja:

megnézi, mit művelt az idő.

– Hét fátyol van a művészeken,

arra törekedtem, hogy képeimmel

ebből minél több fátylat le tudjak

hántani róluk. Mindenkinek van egy

külső képe, amit a világnak megmu-

tat magáról, aztán van egy intim

képe, amit csak a szerettei ismernek,

és vannak olyan rétegeink, amiket

aztán nem szeretnénk senki előtt

megmutatni. Igyekeztem minél job-

ban belelátni a hét fátyol mögé. Van

olyan portré a kiállításon, ahol ez

egyáltalán nem sikerült, a kép maga

mégis jó, de a legtöbb esetben talán

sikerült megmutatni valami olyan

tartalmat, ami rávilágít a fénykép

alanyának valódi jellemére – mondta

Keleti Éva, aki több mint háromezer

fényképből válogatta ki a Vaszary

Galériában látható fotókat.

Keleti Éva kiállítása július 9-ig

láto gatható a Vaszary Galériában.

Színészportrék a fátyol mögül

Ikonikus felvételek, jelenléttel
megtöltött színész portrék. Te-
kintetek és ismerős arcok, úgy,
ahogy eddig nem láttuk őket.
Kor és színháztörténelem Keleti
Éva fotográfiáin. A Kossuth-
díjas, érdemes és kiváló művész
fotográfusnak a balatonfüredi
Vaszary Galériában nyílt kiállí-
tása a hazai színészekről készí-
tett portrékból.

A Balaton mentén több vár is

a vég vári rendszer részét képezte

a török időkben. Ezek környékén a

kisebb-nagyobb csetepaték napiren-

den voltak a harcoló felek között,

még békeidőben is, holott azt mind-

két oldalon tiltották. Még a párba-

jokat is felsőbb engedélyhez kötöt-

ték, amit előzetesen kellett besze-

rezni. Háborús időben más volt a

helyzet, szabadon lehetett portyázni,

fosztogatni, foglyokat szerezni.

A kisebb várak – ilyen volt Tihany

is – éppen ezek ellen a betörések,

portyák ellen voltak hivatva megvé-

deni a környék lakosságát. Ezeknek

az erődítéseknek a sorsa a végvári

rendszer néhány erősebb várától füg-

gött. Azok elbukása után a kiseb-

beknek esélyük sem maradt az önálló

megmaradásra, amelyet jól szemlél-

tetnek a 16. század végi események.

A többször meghosszabbított dri-

nápolyi béke (1568) véget ért a tö-

rökök 1593-as hadüzenetével, és

megkezdődött a 15 éves háború.

Még abban az évben az idős Szinán

pasa vezetésével hatalmas török sereg

érte el a Dunántúlt, pusztítva, rabolva

az útjába került településeket. Min-

dent elfoglaltak, ami az útjukba ke-

rült, csak a nagyobb erődítéseknél

időztek egy darabig. A fő cél a törö-

kök előtt ekkor is, miként a jövőben

is, mindig is Bécs elfoglalása volt.

Hogy ez nem történt meg, abban

nagy szerepe volt a dunántúli végvári

rendszernek. Amikor 1593 őszén a

törökök elérték és ostrom alá fogták

Veszprémet, a vár csak néhány napig

tudott ellenállni, s október 7-én már

lófarkas zászló lengett felette. Ezt

követően Bécs felé már csak egy je-

lentős erőd állta útjukat, Győr. Győr

megerősítésére sokat költött a csá-

szári udvar az osztrák tartományok

pénzéből, a parancsnokának is egy

osztrák grófot – Hardegg Ferdinán-

dot – neveztek ki. Győrnek, mint

előretolt védőbástyának a megtartása

éppen Bécs megvédése miatt volt te-

hát különösen fontos az osztrákok-

nak. Az események azonban nem a

terveknek megfelelően alakultak.

Mintegy két hónapi heves ostrom

után 1594. szeptember 29-én

Hardegg – szabad elvonulás fejében

– feladta a várat és elvonult. 

Egy héttel Győr eleste után több

kisebb vár harc nélkül került török

kézre, miután őrségük sietve elhagyta

a várakat. Tihanyt is ekkor szállta

meg a török, de ugyanígy harc nélkül

került török kézre Szentmárton

(Pannonhalma), Pápa, (Nagy)Vá-

zsony és Devecser. Tata is ekkor ke-

rült – rövid harc után – az ellenség

birtokába. Ezek a várfeladások nem

maradtak következmények nélkül.

Mátyás főherceg haditörvényszék elé

állíttatta a fenti várak kapitányait,

ami miatt feszültség keletkezett a

magyar rendek és a Haditanács kö-

zött, amit a háborús helyzetre tekin-

tettel Mátyás főherceg sem akart to-

vább élezni. Végül a magyar kapitá-

nyok fölött 1595-ben a pozsonyi di-

étán a magyar rendek ítélkeztek. Sú-

lyos ítéletek – fővesztés is – születtek,

de a győri kapitányt, az osztrák Har-

degg grófot az osztrák haditörvény-

szék ítélte kötél általi halálra, amit a

császár fővesztésre módosított.

A törökök Tihanyt a budai vilá-

jetbe sorolták, és a négy éves meg-

szállása alatt – a fennmaradt név-

sorok szerint – összesen 305 kato-

nát állomásoztattak itt. Közülük

majd kétszázan hajón, illetve a part-

védelemnél szolgáltak.

Győrt végül 1598-ban foglalták

vissza a töröktől, s ezt követően a

kisebb erődítések, Tihany is, ekkor

szabadultak fel. A törökök, akik harc

nélkül jutottak ezekhez a várakhoz,

négy év elteltével többnyire ugyan-

úgy, harc nélkül adták fel azokat.

HÉJJAS PÁL

Tihany a 16. század végén

Keleti Éva szakmai életútja három nagy részre tagolható: az első harmad-
ban a Magyar Távirati Iroda fotográfusaként dolgozott, majd 1976-tól szer-
kesztő és fotográfus az Új Tükörnél, később a Színházi Életnél.  Mindeköz-
ben fokozatosan vált a magyar fotográfiai közélet meghatározó alakjává.
Munkássága elsősorban a magyar kulturális élethez, kiemelten a magyar
színházi fényképezéshez köthető.  A magyar vizuális kultúra egyik megha-
tározó szereplőjeként elsősorban a hazai színházi élet kulisszák mögötti vi-
lágának dokumentarista megörökítéséért, példaértékű szakmai alázattal vég-
zett művészi munkája elismeréseként idén Kossuth-díjat kapott.
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Mint arról már többször be-

számoltunk, június 30-án érkezik

Tihanyba az Entente Florale

Europe nemzetközi zsűrije, akik

a következő útvonalon közleked-

nek majd a faluban:  Kossuth

u.–Aranyház u.–Levendula Ház

Látogatóközpont–Major u.–Te-

mető–Lepke sor– Hajó állomás–

Klebelsberg Kuno u.–Kossuth u.

Mádl Ferenc tér–Borsos Miklós

tér–Pisky sétány, Visszhang-

domb–Kálvária–Visszhang u.–ön-

kormányzati hivatal.

A szervezők arra kérik az érin-

tett területen élő tihanyi lakoso-

kat, hogy ezen a napon fokozot-

tan ügyeljenek a házuk, utcájuk

tisztaságára.

Kérjük, hogy a zsűrizés előtti

napokon és a zsűri látogatásának

napján a házak elé ne helyezze-

nek ki zöld hulladékot. 

Segítségüket előre is

megköszönjük:

A szervezőbizottság

Felhívás
Tihanyiaknak

Az Alsópáhokon megren-
dezett népdalkörök és népze-
nei együttesek országos minő-
sítő versenyén a Tihanyi
Asszonykórus a Magyar Kó-
rusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek Szövetségének
Arany Páva Nagydíját nyerte
el. 

Arany Páva díj



Keresse a Tihanyi Visszhang különszámát, amely a
XIII. Levendula Fesztivál alkalmából jelenik meg!
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