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Mint ismeretes, az év elején 12

ezer forint egyszeri támogatást

kaptak azok a háztartások, ahol

veze tékes gázzal vagy távfűtéssel

fűtenek. A mostani intézkedés célja,

hogy azok a családok is megkapják

a támogatást, akik valamilyen oknál

fogva nincsenek bekötve a gázhá-

lózatba, ezért mással, például fával,

szénnel fűtenek. Becslésünk szerint

a 486 darab lakott ingatlanból 330

ilyen háztartás van a településün-

kön.

Ez év október 15-ig az érintettek

írásban, formanyomtatványon je-

lenthetik be támogatási igényüket

a helyi önkormányzatoknál. Csak

az kaphat támogatást, aki eddig

még nem részesült a téli rezsicsök-

kentésben, és erről az igénylőnek

büntetőjogi felelőssége tudatában

nyilatkozatot is kell tennie. A be-

nyújtási határidő elmulasztása jog-

vesztő. Az igény jogosultságát a ka-

tasztrófavédelem is ellenőrizheti,

rosszhiszemű eljárás esetén szabály-

sértési vagy büntetőeljárás kezde-

ményezhető. A nyilatkozatban

szükséges megjelölni az igényelt fű-

tőanyag fajtáját, amely később nem

módosítható. Tihanyban bejelentett

lakóhellyel, illetve bejelentett tar-

tózkodási hellyel rendelkező sze-

mélyek igényelhetnek támogatást,

de háztartásonként csak egy igény-

bejelentés fogadható el. Kizárólag

elektromos fűtési móddal rendel-

kező háztartások azonban nem

jogo sultak az igénybejelentésre.

Az igényeket az önkormányzatok

adatszolgáltatása alapján a bel-

ügyminisztérium októberben ösz-

szegzi és a kormány elé terjeszti,

majd átutalja a szükséges forrást az

önkormányzatoknak. A tervek sze-

rint az önkormányzatok gondos-

kodnak a háztartásonként 12 ezer

forint értékű tüzelőanyag biztosí-

tásáról. Az igénylők a téli fűtési sze-

zonban vehetik majd át a tüzelő-

anyagot. 

A kérelem nyomtatvány a hozzá

tartozó adatkezelési tájékoztatóval

a település honlapjáról letölthető

vagy a hivatalban ügyfélfogadási

időben átvehető. Kérem a benyúj-

tási határidő pontos betartását.

NÉMETH TÜNDE

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés igénybevételéről
A téli rezsicsökkentést a gázfű-
téssel rendelkezők már meg-
kapták, most a fával és szénnel
fűtők támogatásáról döntött a
kormány. Az érintettek október
15-ig jelenthetik be támogatási
igényüket a hivatalban.

Az ország nyolcadik legnagyobb

horgász érdekképviseleti szövetsége

35 javarészt Balaton-parti, illetve

Balaton-felvidéki horgászegyesüle-

tet ölel fel, mintegy 17 ezer tagot

számlál, sőt a gyermek és külföldi

horgászokkal együtt 22 ezer hor-

gász érdekképviseletét látja el.

A  hagyományteremtő céllal Első

Balatoni Horgászok Napjának el-

nevezett rendezvény 10 órakor kez-

dődik halétel készítő versennyel.

A verseny különlegessége, hogy

friss, élő, a minőségi magyar hal

védjeggyel ellátott, a balatoni Hal-

gazdálkodási Nonprofit Zrt. által

leszállított pontyokból készülnek a

gasztro különlegességek.

A nagy fedett színpados kultu-

rális rendezvény házigazdája a Hal

a tortán tévé műsorból is ismert

Sági Szilárd lesz, aki természetesen

a zsűri tagja is egyben. 

A színpadi műsor az eredmény

hirdetéssel kezdődik 13 órakor.

A díjakat az agrár tárca államtit-

kára, Bitay Márton Őrs adja majd

át a legjobbaknak.

A résztvevők tombola szelvény

vásárlásával kóstolási lehetőséget is

kapnak az elkészült halételekből,

az ebből befolyó összeget a szövet-

ség a hátrányos helyzetű gyerekek

horgásztáborozására fordítja jövő

nyáron.

A műsorban fellép a Four Fathers

énekegyüttes – Borban és halban az

igazság – című zenés műsorával,

Holcz Gábor bűvész és mentalista pe-

dig igyekszik elvarázsolni a közön-

séget. A veszprémi általános iskolák

népi táncos bemutatója után 18 óra-

kor tombolahúzással ér véget a műsor,

majd este kilencig zenés utcabál lesz. 

A helyszínen lufis bohócok, óriás

buborék fújók, arcfestők szórakoz-

tatják a gyermekeket. A rendezvény

ideje alatt egy külön sátorban le-

hetőség van magyar horgász kártya

regisztrációra is.

Várunk mindenkit szeretettel,

jöjjenek el, akik szeretik  a Balatont,

a halat, a horgászatot.

BALOGH TIBOR, ELNÖK

A Balatoni Horgászegyesületek
Szövetsége ebben az évben ün-
nepli fennállásának 25. évfor-
dulóját. A jubileumi ünnepso-
rozat utolsó, legnagyobb ren-
dezvényét szeptember 22-én,
Tihanyban rendezik meg az
Akasztódombi parkolóban.

Balatoni horgászok napja 
Változott a
komp menet-
rendje 

A balatoni kompok és hajók már
utóidényi menetrend szerint
közlekednek, a szokásoknak
megfelelően kevesebb sétahajó
is indul. Szántódrév–Tihanyrév
között szeptember 30-ig a leg -
első komp reggel 6.40-kor indul,
este 20.00-ig, 40 percenként.

Tihanyrév–Szántódrév között
ugyanebben az időszakban a leg -
első komp reggel 7.00-kor indul,
este 20.20-ig, 40 percenként.
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– Minden olyan ünnep, amely

nemzeti értékeinkre, magyarsá-

gunkra irányítja a figyelmet nagyon

fontos számunkra, hiszen ma olyan

időket élünk, amikor a nemzetnek,

a nemzethez való tartozásnak, a ha-

zafiságnak sokkal nagyobb jelenő-

sége van, mint néhány évtizeddel

ezelőtt. Hazánk erős, büszke európai

ország, amely a Szent Istváni ha-

gyományokat folytatja, ami garan-

ciát ad arra, hogy a következő ezer

esztendőben is egységes nemzet le-

gyünk – hangsúlyozta a képviselő.

Kontrát Károly kiemelte: államala-

pító királyunk rendkívüli történelmi

személyiség volt, akinek azt köszön-

hetjük, hogy a kereszténység felvé-

telével és az államszervezet kiépíté-

sével a keresztény

Európához csatla-

koztatta Magyar-

országot. Az írá-

sok szerint Szent

István szigorú em-

ber volt, mert szi-

gorú törvényeket

hozott, amelyeket

be is tartatott, és

ezzel olyan életformát valósított meg,

amelyben a hitnek és a törvényes-

ségnek kiemelkedő szerep jutott. 

– Hazánk Európa egyik legré-

gebbi állama, büszkén tekinthetünk

vissza a több mint ezer éves állami-

ságra. Büszkék lehetünk magyarsá-

gunkra, kereszténységünkre, állam-

alapító királyunkra, aki nem csak az

államszervezetet építette ki, hanem

az egyház szervezetét is ő hozta

létre, érsekséget, püspökségeket, mo-

nostorokat alapított. Szent István

megküzdött azért, hogy Magyaror-

szág olyan állam legyen, amely vé-

delmet nyújt az itt élő magyaroknak,

amely otthont és biztonságot terem-

tett számukra – mondta Kontrát 

Károly. 

Az ünnepi gondolatok után a ti-

hanyi hagyományokhoz híven Tósoki

Imre polgármester, Kontrát Károly

képviselő, Mihályi Jeromos perjel tár-

saságában megszegte az új kenyeret,

melyre Korzenszky Richárd perjel

emeritus mondott rövid áldást. Az új

kenyérből az ünnepség résztvevői is

kaptak kóstolót. Ezt követően a Rajkó

zenekar adott felejthetetlen koncertet

Virtuóz Varázs címmel. Az ünnepi

tűzijáték után a Bówly Roll zenekar

utcabálja gondoskodott a szép számú

közönség szórakoztatásáról. 

R. É.

Szent István ünnepén

Az önkormányzat régi terve volt

az egész iskolaépület (iskola, konyha,

turistaszálló, lakások) külső hőszige-

telése. Ezen a nyáron érkezett el az

idő ennek a projektnek a megvaló-

sítására is. Sajnos a munka nem kez-

dődött el időben, ezért – már bizto-

san – nem fog befejeződni tanév-

kezdésre. A fejlesztések miatt az is-

kola főbejáratának környéke jelenleg

munkaterület, bízunk benne, hogy

hamarosan újra birtokba vehetik a

gyerekek legalább a felső, kis udvart.

Az intézmény továbbra is nép-

szerű a környéken, idén már 178

tanuló kezdi meg a tanévet a Ti-

hanyi Bencés Iskolában. (A tavalyi

tanév 163 tanulóval indult.) Össze-

sen 18 településről járnak Tihanyba

gyerekek, a legtávolabbiak: Kékkút-

ról, Balatonhenyéről, Nagyvázsony-

ból és Paloznakról. A növekvő ta-

nulólétszám mellett a tihanyi gye-

rekek aránya folyamatosan csökken

az iskolában, idén mindössze 64

helyi tanuló jár az órákra, ami azt

jelenti, hogy az iskola alig több

mint egyharmada tihanyi.

A létszám bővülése újabb felada-

tokat ad az iskola és a település ve-

zetése számára. Már az előző tan-

évben minden alsós osztály külön

napközis csoportban tanult délutá-

nonként, az önkormányzat pedig az

iskolabusz mellett egy kisbuszt is

indított reggelente. Ez továbbra is

így lesz. Az iskolai étkezés megszer-

vezése lesz egy újabb feladat. Az ét-

kező a tavalyi bővítés, és konyhafel-

újítás ellenére sem képes ilyen sok

gyereket egyszerre ellátni.

Személyi változások is történtek

a nyáron: nyugdíjba vonult Torma

Kálmánné Horváth Erzsébet. Az ő

feladatait már a tanév közben

Csillag Etelka tanítónő vette át.

Szintén nyugdíjba vonul Tamásné

Süle Éva, de ő félállásban az iskola

dolgozója marad. Rajzóráinak egy

részét Kicsákné Tímár Adrienn, ma-

gyaróráinak egy részét pedig Legeza

Márton veszi át, aki a történelmet

is tanítja majd az ötödik osztályban.

Visszatér az iskolába Jeromos atya,

aki a perjeli teendők mellett a nyol -

ca dikosoknak tanít hittant. Idén

újra egy kézbe kerül a fuvola tan-

szak, Csincsi Mariann tanítja majd

a fafúvósokat.

Az iskola igyekszik megfelelni a

digitális világ kihívásainak. A tavaly

bevezetett digitális napló nagy nép-

szerűségnek örvendett a szülők kö-

rében. Az előző tanítási évben már

a szülők online fizethették a gyer-

mekeik étkezési hozzájárulását és

a zeneiskolai költségtérítést. Re-

méljük, az idei évben egyre többen

élnek ezekkel a lehetőségekkel.

RADÓ LÁSZLÓ

Látványos fejlesztések az iskolában
Az idei tanév első féléve az épít-
kezések jegyében telik a Tihanyi
Bencés Iskolában. Az önkor-
mányzat és a futball egyesület
közös projektje keretében a ta-
vasz folyamán elkezdődött az új
sportcsarnok építése az iskola-
udvaron. A régi tornaterem és
betonos focipálya helyére épül
egy olyan sportcsarnok, ahol
párhuzamosan két osztálynak is
lehet testnevelés órát tartani. Az
építkezés várhatóan december
végére fejeződik be, addig az
alsó, nagy udvar le lesz zárva. 

Tihany főterén Balatonfüred
Város Koncert Fúvószenekará-
nak térzenéjével kezdődött Au-
gusztus 20-án a megemlékezés
államalapításunk ünnepén,
amelyen Kontrát Károly állam-
titkár, a település országgyűlési
képviselője mondott beszédet.

Több száz fiatal részvételével tar-

totta meg nyári többnapos rendez-

vényét a Tranzit fesztivál Tihany-

ban. A Kommentár Alapítvány

szervezésében immár kilencedik al-

kalommal megrendezett fesztivá-

lon, a javarészt konzervatív gondol-

kodású résztvevők, ezúttal is eszmét

cserélhettek az elmúlt időszak po-

litikai eseményeiről, vitákat hall-

hattak az ország sorskérdéseiről.

A rendezvény mottója Magyaror-

szág 2030 volt, így az előadók ennek

szellemében fejtették ki a vélemé-

nyüket, hogy milyen országot kép-

zelnek el a következő évtized végére.

Részt vett a rendezvényen Ókovács

Szilveszter, az Operaház főigazgatója,

Békés Márton, a Kommentár főszer-

kesztője, Gyürk András kampányfő-

nök, Dömötör Csaba, a Miniszterel-

nöki Kabinetiroda államtitkára,

Hegedűs Zoltán, a Figyelő munka-

társa, Hollik István frakciószóvivő.

Idén a legérdekesebb vitát Kásler

Miklós emberi erőforrás miniszter,

Horn Gábor, és Mráz Ágoston

Sámuel beszélgetése hozta, arról,

hogy az egyénre, vagy pedig a kö -

zös ség erejére kell-e építeni a kö -

vet kező évek Magyarországát. 

Palkovics László innovációs és

technológiai miniszter a technika

fejlődésével járó kihívásokról vitá-

zott Harangozó Tamással, Oszkó

Péter, volt pénzügyminiszterrel és

Lánczi Tamással, a Figyelő főszer-

kesztőjével. A konferencián emel-

lett a kulturális kérdésekről be -

szélge tett L. Simon László és Vid-

nyánszky Attila, bemutatkozott az

új Kommentár szerkesztősége majd

Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke a

Ferencváros és a magyar labdarúgás

előtt álló kihívásokról beszélt.

A konferencián az Európai Unió

előtt álló legfőbb kihívások is szóba

kerültek, így a továbbra is éles vitákat

generáló migrációs válság, a jövő évi

európai parlamenti választás és az

uniós költségvetési tervezet. A poli-

tikai témák mellett nagy hangsúlyt

kaptak a beszélgetések során a hazai

turizmus fejlesztési lehetőségei is.

t-v

Nagy érdeklődés mellett zajlott
a Tranzit nyári konferenciája
Tihanyban. A rendezvény fő té-
mája Magyarország 2030 volt.
A közéleti csörtéket esténként
partyk és koncertek követték.
Idén sok gyermekes család is
részt vett az eseményen. 

Tranzit-
konferencia

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Ez pedig nem is olyan egyszerű

feladat, mint amilyennek első pil-

lantásra látszik. A nehézségek már

a tihanyi levendula és a tihanyi le-

vendulatermék meghatározásánál

kezdődnek. Mert mit is nevezhe-

tünk tihanyi levendulának és tiha-

nyi levendulaterméknek? Azt a nö-

vényt, amely Tihany közigazgatási

határain belül terem, vagy ami más-

hol termett, de itt került a lepár-

lóba? Vagy talán azt a terméket,

amelyet helyben gyártottak, de az

alapanyag – a virág vagy az illó-

olaj – máshonnan származik?  És

vajon tihanyi-e az a termék, ame-

lyet a tihanyi levendulából Pannon-

halmán vagy Kerepesen lepárolt

olajból – mondjuk - Budapesten

állítanak elő? És vajon mitől tihanyi

az a szappan avagy illóolaj, amelyet

más vidéken termett növényből ál-

lítanak elő, de tihanyi vállalkozások

megrendelésére készül, saját dizájn -

nal, és helyben árusítják? 

Fogas kérdések ezek, amelyekre

választ kell adni, hiszen a kiváló,

helyi minőségű termékeket meg

kell védeni a gyatra hamisítványok

konkurenciájától, különben a láto-

gatók kapkodják majd a fejüket a

sokféle, igaz és hamis tihanyi le-

vendula láttán.  Tihany imázsa is

veszélybe kerülhet, ha nem lesz

egyértelmű és következetes sza -

bályo zás ezen a téren. A tihanyi le-

vendulatermékek jogi védelme an-

nál is sürgetőbb, mert – csak a Ba-

laton körül – hat másik településen

termesztik és dolgozzák fel na-

gyobb mennyiségben. Közülük a

Dörgicsei Levendula Major már

Budapesten, a Mammut plázában

is megnyitotta üzletét, a monoszlói

nyolc hektáros levendulás igényt

tart a magyar Provence címre, és

feltörekvő versenytársnak számít a

kőröshegyi ültetvény is. Az egyre

nagyobb konkurencia miatt csakis

minőségi termékekkel, a piac sza-

bályozásával, a helyi érték védel-

mével maradhatunk versenyben. 

Beindult a levendulabiznisz

Gondot jelent, hogy Tihanyban

– egyelőre - nagyobb az igény a le-

vendulára, mint amennyit helyi for-

rásból ki lehet elégíteni. Ezért szá-

mos, kevésbé értékes, esetenként

külföldről behozott termékek is

megjelennek az üzletekben. Az ol-

csó, de gyenge minőségű áru

ugyanúgy árt a tihanyi levendula

hírének és eladhatóságának, mint

azt más, hamis márkatermékek ese-

tében láthatjuk. Magyarországon

kapható bolgár és francia levendu-

laolaj, amely – mivel ezekben az or-

szágokban a növényt nagyüzemi

módon, több száz hektáron ter-

mesztik –, olcsóbb a hazainál, de

„hamissá” csak akkor válik, ha szár-

mazási helyét nem nevezik meg,

vagy tihanyiként adják el. Más kül-

földi forrásból érkezik az illatolaj,

amely csak párologtatásra alkalmas.

Ezt azonban sokszor illóolajként

értékesítik – ami már valóban ki-

meríti a megtévesztés, a hamisítás

fogalmát. Mivel a levendula min-

den bizonnyal még évekig divatos

lesz, egyre többen akarnak saját

vagy máshonnan hozott, esetleg

bérben legyártott termékekkel be-

szállni a bizniszbe. Ami nem is

gond, ha az új termékek megfelel-

nek az elvárásoknak. A messziről

jött, új szereplők piacra lépését

megakadályozni nem lehet, és nem

is feltétlenül szükséges, de a tihanyi

termék címke csak akkor kerülhet

a kozmetikumokra, ajándéktár-

gyakra, ha valóban helyi termékek.

A kereslet felbátorítja az ügyes má-

solókat, koppintókat is, akik tény-

kedését, az eredetiség érdekében,

korlátozni kell. 

Új telepítések és újratelepítések

A fellendülő piacnak köszönhető,

hogy egyre több, eddig parlagon

heverő földet telepítenek be leven-

dulával. Ez jó üzletnek látszik, hi-

szen a befektetés viszonylag rövid

idő alatt megtérül, és a levendulával

kevesebb vesződség van, mint a

szőlővel. Nem meglepő tehát, hogy

a lehetőségre sokan ráéreztek.

A félszigeten sétálva több helyen

bukkanhatunk új ültetvényre.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park

az Aranyház alatt, a tanösvény mel-

lett telepített levendulát. Az Apát-

ság a Belső-tó partján több parcellát

is elkezdett művelni. Az egyikbe

levendulát, a másikba különféle

gyógynövényeket ültettek. A ha-

gyományos gyógynövényekből

a szerzetesek évszázadok óta, bevált

– és sokszor titkos – receptúra alap-

ján gyógyírt, gyógyteákat készítet-

tek, a fűszernövény-keverékeket pe-

dig a konyhán használták. Az

Apát ság új ültetvénye visszahozza

a kolostori történelem és hagyo-

mányok egy értékes és ma is hasz-

nos darabját. 

Azért a levendulatermesztésnek

is vannak árnyoldalai, amiről sokat

tudnának mesélni a tulajdonosok.

A látogatók ugyanis imádnak a le-

vendulabokrok között fényképez-

kedni. Pózolás közben letörik a le-

vendula ágait, széttapossák, kinyűvik

a bokrokat. Jobbára kezükben és

táskájukban egy-egy csokorral tá-

voznak, de mivel metszőollót nem

hoznak magukkal, össze-vissza

szaggatják a növényt. Ez a jobbik

eset, mert a rosszabb változat szerint

az egész bokrot magukkal viszik –

szépen mutat majd otthon, a bejá-

ratnál vagy az erkélyen. A levendula

fő ellensége ezért nem a szárazság,

a vakond vagy a levéltetű, hanem

a rajongó. Ha megnézzük a nemzeti

park levendulását egy Szedd magad!

akció után, akkor hozzávetőleges

képünk lehet a károk nagyságáról.

Nem csoda, hogy virágzás idején,

például a 71-es út melletti parcellát

– őriztetni kell. Ahhoz, hogy az ül-

tetvény – konkrétan és szimbolikus

értelemben is – felvirágozzék, a ki-

tépett vagy kifagyott töveket pótolni

kell. Az újra telepítésre, a foghíjas

sorok kiegészítésére azonban nem

minden tulajdonos fordít kellő fi-

gyelmet. Pedig a levendulaolaj csak

levendulából nyerhető. 

Jogi oltalom

Az új telepítések remélhetőleg

sok munkát, vagyis növényt adnak

Jelentés a levendulafrontról

Tihanyról szólva csaknem biz-
tosra vehetjük, hogy elsőként az
Apátság, a visszhang és a leven-
dula jut az emberek eszébe. Míg
az előbbiek hosszú és töretlen
hírnévvel büszkélkedhetnek, a
levendula csak az utóbbi évti-
zedben vált ismét hívószóvá és
egyben keresett termékké. Míg
korábban azt gondoltuk, hogy
csak molyirtó, koszorúba való
virág, esetleg ódivatú illatszer
lehet belőle, manapság egyre
felkapottabb, használata pedig
egyre sokoldalúbb. Nem csoda,
hogy évente egyre több embert
vonz Tihanyba. Fontos tehát,
hogy a helyi levendulafronton
minden a legnagyobb rendben
legyen.

A nyári hőségben sem szünetelt a munka az Apátság gyógynövény-kertészetében
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A szocializmus évtizedei alatt a

felismerhetetlenségig átalakított és

teljességgel elfelejtett paraszthá-

zacska a poliészter hullámlemezes

verandatető, a festőhengerrel kipin-

gált falak és az igénytelen cement-

padló mögött rejtőzött. A bérlők

szerették volna felújítani, hogy a ter-

vezett célnak megfeleljen. Az építési

engedélyezés folyamata során szem-

besültek azzal, hogy  az Örökségvé-

delmi Hatóság, és a vonatkozó tör-

vény milyen szigorú kötelezettsége-

ket ró rájuk. Például, hogy a korhű

megjelenés érdekében csak termé-

szetes anyagokat használhatnak fel.

Ezért az udvari feljárót, sem lehet

térkövezni, hanem bazaltból kell ki-

rakni. A felújítás során új tetőt kap

a ház, feltárják, a falakat, és az ere-

detivel megegyező ajtókat, ablakokat

építenek be.  A felújítás mindezek

miatt jóval költségesebb, mint egy

nem védett épület esetében, így hi-

telből fedezik a munkálatokat.

Kérdés, hol volt a műemlékvéde-

lem, amikor a tulajdonos átalakí-

totta, minden szépségétől, helyi jel-

legétől, múltjától megfosztotta a

házat? Hol volt, amikor az pusztu-

lásnak indult? Miért nem védte

meg akkor, amikor még lehetett

volna? Miért csak akkor lép fel,

amikor valaki végre szeretné meg-

menteni, de már nincs mit?

A lényeg, hogy az épületben he-

lyet kap majd a Bittera Gyula élet-

művét, vagyis gyakorlatilag a tiha-

nyi levendula történetét bemutató,

állandó kiállítás, amelyet a Manu-

faktúra alapítványa, a Bittera Gyula

Alapítvány hoz létre szakértők be-

vonásával. 

Ezzel a tihanyi levendulakultusz

egy újabb helyszínnel lesz gazda-

gabb.

(K.M.)

Kiállításon mutatják be Bittera Gyula munkásságát

A Tihanyi Levendula Manu-
faktúra néhány éve az önkor-
mányzattól kibérelte a „Mo-
soni-házat” levendulatermékek
gyártására. Az üzem azóta is
helyben működik, és több tu-
catnyi árucikket állít elő, többek
között szappanokat, kozmeti-
kumokat, lakberendezési és
dísztárgyakat, textíliákat. Az in-
gatlan része  egy kis szoba-
konyhás ház, amely műemlék-
védelem alatt áll. 

majd a lepárlónak, a levendulaolaj

pedig jó minőségű alapanyagot

szolgáltat a további feldolgozáshoz.

A korszerű lepárlót a Belső-tó

partján, a Civilek házában állítják

fel. Ezzel – több évtizedes szünet

után – ismét megvalósul a teljes

helyi terméklánc: a termesztés, a

lepárlás és a további feldolgozás

egyazon helyen. Az üzem beindí-

tása előtt a tulajdonosok, a beru-

házók szeretnék a jogi lépéseket

megtenni a márka, a Tihanyi le-

vendulaolaj védelmére. Ezzel min-

den bizonnyal tisztulni fog a kép,

hiszen a máshonnan származó ola-

jat nem lehet majd tihanyiként ér-

tékesíteni. 

Mint látjuk, sok a kérdés, még

csak formálódnak a válaszok; egye-

lőre csak tervek, elképzelések lé-

teznek. Vannak ugyan egyéni vál-

lalkozói stratégiák, amelyek azon-

ban a szűken vett, saját üzleti ér-

dekeket szolgálják. A kistermelők-

nek, a levendulazsák és egyéb aján-

déktárgy-készítőknek, az árusok-

nak jobbára csak a maguk részese-

dése, haszna a fontos. Nem gon-

dolnak arra, hogy a Tihanyba lá-

togatók fejében egy nagy egésszé,

egy képpé, élménnyé formálódik

minden, amit a helyi levendula-

fronton tapasztalnak. És ha elha-

nyagolt ültetvényeket, ízléstelen,

ócska szuvenírt látnak, vagy bi-

zonytalan eredetű, értéktelen olajat

sóznak rájuk, akkor megrendül a

bizalmuk a tihanyi levendulában.

Szerencsére, ez fordítva is műkö-

dik: minden jó tapasztalat erősíti a

tihanyi levendula hírnevét, a márka

erejét, és a márka iránti bizalom

hosszú távon is keresetté és elad-

hatóvá teszi a helyi levendulater-

mékeket – végső soron pedig Ti-

hanyt. 

KONCZ MÁRIA
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Lassan hagyománnyá válik, hogy

a Tihanyi Bencés Iskola 8. osztályos

bérmálkozóinak az apátság Szent

Benedek atya életútját követő

olaszországi zarándoklatot szervez.

Most harmadik alkalommal juthat-

tak el a végzős diákok erre a tanév

végi kirándulásra.

Tizenkét diák és kísérőik július

3-a reggelén Domonkos atya áldása

után indultak el, hogy megismer-

kedjenek azzal az úttal, amelyet

Szent Benedek – aki a bencés szer-

zetesek alapítója, Regulájának ki-

dolgozója, 1964 óta Európa fővé-

dőszentje – végig járt. A gyerekek

az utat az apátság és az önkormány-

zat által biztosított autóbuszokkal

tehették meg, ráadásul útközben le-

hetőségük volt egy-egy kis kitérőre,

sőt még az Adriai és a Tirrén-ten-

gerben is megmártóztak. Már a

kompon állva is érződött, milyen jó

társaság gyűlt össze és mennyi él-

mény vár ránk, még olyanok is,

amikre nem is számítottunk. Az

első napon a bibionei fürdőzős ki-

térő után a kora esti órákban érkez-

tünk meg Padovába, ahol másnap

reggel megtekintettük a város lát-

ványosságait, a Santa Giustina Ben-

cés Apátságot, a Szent Antal Bazi-

likát és Padova főterét. A városnézés

után indultunk tovább Rómába. 

Az idegenvezetőink Czakó And-

rás OSB, Mihályi Jeromos OSB kon-

ventuális perjel és Radó László is-

kolaigazgató voltak, de a kísérők

nem csak információkkal látták el

a gyerekeket, hanem sofőrködtek,

étkezésekről, vidámságról, játékok-

ról, tapaszokról is gondoskodtak.

András testvértől, – aki posztgra-

duális teológiai tanulmányokat

folytatott Rómában, a Pápai Szent

Anzelm Egyetemen – sok külön-

legességet tudhattuk meg az úti-

könyvekben olvasható információ-

kon kívül. Minden látványosságról

tudott mesélni, az épületek, díszek,

festmények szimbolikájáról érde-

kességeket mondani. 

Három napot tölthettünk el Ró-

mában, ahol kellemes történelmi

sétát tettünk az antik Rómában,

az utunkba eső híres templomok-

kal tarkítva láthattuk a Campo de'

Fiori-t, ahol kivégezték Giordano

Brunót , az Il Gesù-t, a Vittorio

Emanuele emlékművet, a Colos-

seumot, a Forum Romanumot, a

Szent Kelemen és a Lateráni Ba-

zilikát. A negyedik reggelt a Szent

Péter Bazilikával kezdtük, ámul-

dozva csodálhattuk meg Róma pa-

norámáját a kupolából. Természe-

tesen a város kötelező látványos-

ságai sem maradtak ki, így sétánk

során láthattuk az Angyalvárat, a

Piazza Navona-t, a Pantheont, a

Szent Ignác templomot, a Spanyol

lépcsőt, sőt, eljutottunk a Trevi

kúthoz is.  Ezen az estén, a Fala-

kon kívüli Szent Pál bazilikában

imádkozhattunk az ottani bencé-

sekkel.

Az elegáns, turistákkal és szemét-

tel telt Rómát elhagyva elindultunk

Szent Benedek nyomán. Első állo-

másunk Subiaco volt, ahol megtud-

tuk, hogy Szent Benedek 480 körül

Nursia-ban született, egy előkelő

családban. Rómában nevelkedett és

tanult, ám elrettenve az ottani er-

kölcstelen élettől, teljesen visszavo-

nult a világtól, és itt, Subiaco mellett

egy barlangban, szigorú aszkétaság-

ban élt. Szent Romanus remete öl-

töztette be szerzetesnek, és gondos-

kodott lelki-testi szükségleteiről.

Háromévi magánya után a környék

lakói tömegesen keresték föl lelki

ügyeikkel, számos tanítványa lett.

Hírneve miatt a Vicovaroi szikla-

kolostor lakói meghívták apátjuk-

nak, de később szigorú vezetése mi-

att meg akarták mérgezni. Ekkor

visszatért Subiaco-ba, ahol egyre

több remete vette körül, akiknek

egymásután épített kolostorokat.

Érdekes volt megfigyelni a gyerekek

megrökönyödését, amikor megtud-

ták, hogy Szent Benedek velük egy-

idős volt, amikor elvonul a bar-

langba. Párhuzamot vontak az ő

mostani életükkel és látszott, töb-

bekben felmerült a gondolat, vajon

ők ma erre képesek lennének-e?

Subiaco-t elhagyva megálltunk

Fossanova-ban, ahol megnéztük az

egykori ciszter apátságot, amelynek

mintájára épült a pannonhalmi

apátság is. Estére érkeztünk meg

Itáliai zarándoklat 
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Egy kormánydöntés alapján a

Balaton két éve 370 milliárd forrást

kapott infrastruktúrafejlesztésekre,

településfejlesztésekre, és strandfej-

lesztésekre, amelyek el is indultak

– mondta Hoffmann Henrik, a Ba-

latoni Turizmus Szövetség elnöke.

Hozzátette, jelenleg is be van adva

több olyan pályázat, ami a szállás-

helyek korszerűsítésére szolgál.

Mint mondta, a fejlesztéseknek

köszönhetően kapacitásbővítésről

és színvonalemelésről is beszélhe-

tünk, de a balatoni programkaval-

kád is rendkívül színes és színvo-

nalas lett az évek alatt.

– Mindegyik balatoni fesztivál

látogató rekordot döntött, izgalmas

hellyé vált a Balaton. A Balaton

nagyon trendi és érdemes ide el-

jönni, mert az a hely Magyarorszá-

gon, ami mindenkinek mosolyt csal

az arcára – vélekedett Hoffmann

Henrik az Infostart.hu kérdésére.

A Balatoni Turizmus Szövetség

elnöke szerint hétvégén nagyon ne-

héz szállást találni a térségben, hét-

köznap még van rá lehetőség, de

nemcsak a Balaton-parton lehet

ilyenkor lakni, hanem a háttértele-

püléseken is, ahol széles a szállás-

helykínálat.

Évről évre több a látogató a Ba-

latonnál, egyre terheltebb a part,

nagyon sokan érkeznek autóval,

ezért elindultak csomópont fejlesz-

tések, ami az északi partra érkezők-

nek nagyon fontos előrelépés lehet.

A 71-es út külön lehajtója készül

el az M7-es autópályáról. Ugyanez

megtörténik az M7-es autópályáról

Keszthely környékén.

De nemcsak az utak újulnak meg,

hanem a Balatoni Hajózási Zrt fej-

lesztése is megtörténik. Az új hajók

vásárlásával, gyors hajójáratok in-

dításával és a Fonyód-Badacsony

komppal enyhülés lehet majd az al-

kalmankénti nyári közlekedési ká-

oszban – emelte ki Hoffmann

Henrik.

A Szövetség elnöke szerint a Ba-

laton vízminősége évek óta kiváló,

még a szezononként rendre tapasz-

talható nagy leterheltség mellett is.

A meleg nyár ellenére is igen magas

volt a vízállás.

– Az elmúlt időszakban a bérek

is sokat változtak, egyre többet tud-

nak fizetni a munkáltatók. Sokat

számított az áfacsökkentés is idén

a vendéglátásban, ezek elegendő

forrást biztosítanak ahhoz, hogy

magasabb béreket lehessen adni, bí-

zunk benne, hogy ez hosszabb tá-

von megoldást jelenthet, verseny-

képesek lehetünk a nyugat-európai

bérekkel – összegzett az elnök.

Trendi a Balaton 
Évek óta töretlen a fejlődés a
Balatonnál, a szolgáltatók és a
szolgáltatások is sokat változtak
az elmúlt években, közkedvel-
tek a helyi programok mind a
magyar, mind a külföldi vendé-
gek számára – állítja Hoffmann
Henrik, a Balatoni Turizmus
Szövetség elnöke. 

egy középkori kis faluba, Giuliano

di Roma-ba, – ahol két éjszakát is

tölthettünk – itt megtapasztalhat-

tuk, ha nem is a középkorban, de

mintha az 1800-as évek végén

megállt volna az idő. Először a gye-

rekek megrökönyödve figyelték,

milyenek a szobák, konyhák több

száz éves berendezései, de az inter-

net, fürdőszoba megléte után ha-

mar elfogadták és gyorsan bele is

szerettek a faluba. A helyiek na-

gyon barátságosan fogadtak, hellyel

kínáltak minket is a szűk sikáto-

rokban, ahol a nők a házak falába

épített, fényesre koptatott köveken

üldögéltek és élvezték a természet

adta huzatot, ami elmondásuk sze-

rint az ő légkondicionálójuk, mi-

közben beszélgettek, árulták a kert-

jükben megtermett zöldségeket.

Eközben a férfiak a kávézónak ne-

vezett, kocsmának látszó vendég-

látó-ipari egységben hangosan

szurkoltak a futball világbajnokság

mérkőzéseit nézve. Azt hiszem, a

résztvevők többségéről elmondható,

hogy a sok látnivaló közül, az egyik

legemlékezetesebb ez a hely volt,

ahol az egyszerű, igazi olasz élet-

formával, emberekkel találkoz -

hattunk, házaikban lakhattunk.

Szent Benedek a hagyomány

szerint 529-ben Monte Cassino

hegyén telepedett le végleg, és meg-

alapította kolostorát. Itt írta meg a

közösségben élő szerzetesek sza-

bálykönyvét, a Regulát. Vasárna-

punkat – a zarándoklat utolsó hely-

színén – Montecassino-n töltöttük,

ahol megtekintettük a bencés rend

ősi apátságát, ami Szent Benedek

sírját is őrzi. A szentmisét az ottani

bencés közösséggel ünnepeltük,

majd lehetőségünk volt találkozni

Donato apát úrral. 

Innen már hazafelé vezetett az

utunk, de megálltunk még Veroná-

ban is, ahol egy pihentető alvás után

reggel rövid városnézés során meg-

néztük a Szent Zénó apátságot és

Júlia udvarát. Az erkélyjelentről le-

maradtunk, de a létra szerepet ját-

szott az utazásunk során.

Az utunk során nemcsak kulturá-

lis, hanem olasz gasztronómiai ta-

pasztalatokat is szerezhettünk, vé-

gigkóstolhattuk a pizzák, spagettik,

tengeri herkentyűk, fagylaltok sorát.

Sőt Castelnuovo Parano helyen a

Bellaria étteremben már az előételek

hosszú sorával jól lakva kereshettünk

helyet a saját kezünk által formázott,

ízlésünk szerinti feltétekkel elhal-

mozott pizzának is. Itt tapasztaltuk

meg, mit jelent a degeszre enni ma-

gukat kifejezés, hiszen gyerek-felnőtt

az étkezés után elégedett mosollyal

az arcán csak ült és az idilli környe-

zetében gyönyörködött. 

A látnivalók, élmények összes-

sége nagyon tömény volt, de idővel

ez oldódni fog bennünk és az em-

lékezet felvillantja a részleteket is,

és sok-sok éven keresztül emlegetni

fogjuk az ott látottakat, hallotta-

kat!

SOMOGYI JUDIT
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– Azt mondják, hároméves ko-

romban kaptam a nagypapámtól

egy műanyag golf szettet egy bú-

csúból, azzal kezdtem el ütögetni

– így Kötél Bence. Édesapám is szí-

vesen golfozott korábban, négyéves

koromban ő vitt ki a gödi pályára,

vele tanultam meg az alapokat.

Azonnal megtetszett a játék, rá -

adásul az edzők elég ügyesnek tar-

tottak. Hatéves korom óta rendsze-

resen járok versenyekre, nyolc éve-

sen a családunk baráti társasága ré-

vén kaptam egy spanyol edzőt,

Martin Cummins-t. Tíz évesen for-

dult komolyabbra a dolog, akkor

kezdtünk nemzetközi versenyekre

is járni. Apukám közben abba-

hagyta a golfozást, mert az nem

működik, hogy mindketten verse-

nyezzünk, úgy nem tudna eleget

foglalkozni velem.

– Mennyi időt töltesz edzéssel, mi-

ként telik egy napod?

– A kezdetek óta a lehető legko-

molyabban veszem ezt a sportot.

Majdnem mindennap edzek, iskola

idején délután háromkor megyünk

ki a golfpályára, és este hétig gya-

korlunk az édesapámmal. Tanulni

csak utána, nyolc óra körül van

időm. Telente több alkalommal 1–2

hetet töltök edzőtáborban Spanyol-

országban Martin Cummins veze-

tésével. Az ő javaslatai alapján ké-

szülök itthon. Heti két alkalommal

járok úszni. Még nincsenek kimon-

dott golfos erőnléti edzéseim, de

most nagyon sokat nőttem, ezért

szükségem lesz rájuk. A hideg idő

beköszöntével fedett pályán gya-

korolunk minden hétvégén. Kevés

szabadidőm maradt, azt a baráta-

immal, kosarazással, focizással töl-

töm. Két hete gitározni tanulok, és

persze szívesen nézek tv-ben golfot. 

– Milyen képességektől, tényezőktől

függ az, hogy valaki sikeres golfver-

senyzővé váljon? 

– Sokan viccelődnek a nevemmel,

biztosan kötél idegekre van szük-

ségem, de szerintem az a legfonto-

sabb, hogy mentálisan és fizikálisan

erős legyél. Ahányszor csak nagyot

kell ütni, akkor kell a fizikai kon-

díció és némi agresszivitás, de a kö-

vetkező percben pedig hideg fejjel,

tökéletesen kell koncentrálni és

pontosan betalálni a lyukba. Ami-

kor „patt”-on vagyok, mindent ki

kell zárni és be kell gurítani a lab-

dát. Édesapám elmondása szerint

már kiskoromban is nyugodt gye-

rek voltam, megvolt a monotoni-

tástűrésem, ezek is szükséges ké-

pességek.

– Van példaképed? 

– Rory McIlroy északír golfozó

az ideálom, mert alacsony termete

ellenére nagyot üt, rendkívül tehet-

séges, hihetetlenül tud koncentrálni

és ragyogóak a versenyeredményei.

– Merre jártál a világban, és ki f i-

nanszírozza a golfozást?

– Jártam Norvégiában, Angliá-

ban, Spanyolországban, kétszer

Amerikában, és számos helyen,

ahol versenyeket tartottak. A csa-

ládom és az édesapám az, aki tá-

mogat mindenben, ő fizeti az uta-

zást, a versenyeken való tartózko-

dást, az edzőtáborozást és az edzé-

sek költségeit.  

– Melyik eredményedre vagy a leg-

büszkébb? 

– 2015-ben U12 korosztályban

osztrák junior bajnok voltam, 2017-

ben lettem először a magyar kupa

győztese. A 2018-as évben felnőtt

magyar bajnok, az U16 korosztály-

ban szlovák junior bajnok, a magyar

nyílt bajnokság harmadik és a ma-

gyar junior bajnokság második he-

lyezettje voltam. A legbüszkébb a

Kisorosziban tartott 29.  Magyar

Kupa győzelmemre vagyok, amit ez

év májusában másodszorra nyertem

meg, 114 nevező közül. Ott nem

volt korcsoportos beosztás, a felnőt-

tek között értem el az első helyezést. 

– Milyen jövőt képzelsz el magad-

nak?

– A középiskola elvégzése után

szeretnék golfos sportösztöndíjat

kapni egy jó amerikai egyetemen,

utána hivatásos golfozó szeretnék

lenni.

SOMOGYI JUDIT

Sikerre született – Kötél Bence golf bajnok

A nyári szezon végéhez közeledve lassan a helyi lakosok is már inkább
turistalátványosságként gondolnak Tihanyra, pedig milyen sok min-
den más is ez a település. Vannak itt kiváló művészeti csoportok, egy-
mást támogató klubok, akik a falu közösségi életének motorjai.  No
és milyen sokféle sportból lehet választani és mennyi tehetség él kö-
zöttünk. Büszkék lehetünk például Érdi Máriára, aki nemrég szerezte
meg a tokiói olimpiára a kvalifikációt. Remélhetőleg Mári nyomdo-
kaiba lép a tehetséges Kötél Bence is, aki még nincs 15 éves, de a Ba-
laton Golf Sportegyesület sportolójaként számos verseny győztese
és nap, mint nap hatalmas elszántsággal, elhivatottsággal golfozik. 
A junior válogatott játékossal beszélgettünk.

Kötél Bence 13 évesen nyerte meg
a Magyar Kupát

Kötél Bence 2003. november
10-én született Budapesten.
Nemrég fejezte be a balatonfü-
redi Radnóti Miklós Általános
Iskolában a tanulmányaimat,
amit a Lóczy Lajos Középisko-
lában folytat majd. Családjával
Tihanyban él.
Magyarországon a golfnak nin-
csen kultúrája, igazi hagyománya
az angolszász országokban és
Amerikában van. Amíg itthon
néhány ezren, addig Szlovákiá-
ban tízezren, Ausztriában több
mint százezren, az USA-ban 30
millió ember golfozik. A világon
több ember golfozik, mint ahá-
nyan teniszeznek. Ennek az le-
het az oka, hogy a golf kortalan
sport, bármelyik életkorban el
lehet kezdeni, és együtt játszhat
a 78 éves akár a 18 évessel is. 

A tihanyi Balaton Galéria Art
shop létrehozásával az volt a cé-

lunk, hogy a Balaton régió szépsé-

gét különleges és egyedi művészeti

alkotásokon keresztül tárjuk vásár-

lóink elé. Hiánypótló szinfoltja a

térségnek e széles kínálattal ren-

delkező és az ország neves művé-

szeit reprezentáló művészeti üzle-

tünk, ahol a helyi lakosoktól a nya-

ralótulajdonosokon keresztül az át-

utazókig, mindenki izlésének és

pénztárcájának megfelelően viheti

haza e csodás táj egy egy részletét. 

A 25 éve Kecskeméten alapított

E-Galéria vezetését édesanyámtól

tíz éve vettem át, ami akkor nagy

lépés volt, mert az angoltanári pá-

lyát hagytam el a művészetért.

Szintén tíz éve vagyunk jelen a Ba-

laton parton tavasztól őszig. Fér-

jemmel, aki egyetemi oktató évek

óta érik bennünk a gondolat, hogy

a kecskeméti galériánk nyomán e

régió lakosainak és látogatóinak is

elérhetővé tegyük művészeink ké-

peit, alkotásait természetesen a Ba-

latonhoz kapcsolódó témákban. Je-

lenleg több mint ötven művésszel

és partnerrel állunk kapcsolatban

öt országból. Akvarell, tus, olaj, tűz-

zománc, rézkarc, pasztell, kerámia

és egyéb technikák alkalmazásával

találkozhatnak nálunk, melyek rö-

vid leírása az üzlet  falán is olvas-

ható, kalauzolva ezzel a vásárlót. 

Hitvallásunk szerint a „Balaton

Galéria nemcsak technikák, árnya-

latok és  perspektívák sokasága, ha-

nem filozófia”.

Amennyiben  maradandó, igé-

nyes ajándékot keres bármilyen

jeles alkalomra (esküvő, ballagás,

évforduló, búcsuztatás, születésnap,

köszönő ajándék stb.) esetleg ott-

honába, nyaralójába vagy irodájába

szeretné becsempészni a balatoni

táj hangulatát, térjen be hozzánk

mindenKÉPp, segítünk a választás-

ban!

Szeptembertől minden hétvégén

szeretettel várjuk üzletünkben Edina

és Balázs.

Cím: Tihany, Kossuth u 33. 
Facebook:

Balaton Galéria/ Art shop 
Instagram: balatongaleria

(x)

Szezon után is nyitva a Balaton Galéria Art Shop
„A művészet annak bizonyítása, hogy a megszokott rendkívüli.” 
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Három nap alatt sajátították el a

koreográfiát, tanulták meg a dalo-

kat, forgatták le a filmeket és emel-

lett még arra is jutott idő, hogy

ját sszunk, és jobban megismerjék

egymást, így a hét végére mond-

hatjuk szuper csapat született. 

Csapatokban, stábokban dolgoz-

tak együtt a táborozók, minden nap

más helyszínen, az általuk kitalált

forgatókönyvek alapján. A három

versenyfilm a következő volt: veszé-

lyes dallamok: musical/zenés film

kategória. A KERE$Ő: akció/víg-

játék illetve a Szenvedélyek vihará-

ban: szappanopera/dráma kategória.

A tábor utolsó napját pedig egy

fantasztikus Oscar gálaműsor zárta,

ahol az elkészült kisfilmekre sza-

vazhatott a közönség, valamint a

felnőtt-és gyermek zsűri.

A 2018-as tihanyi Oscar gála

legjobb mellékszereplő díját: Stáhl

Johanna, a legjobb női főszereplő

díját Molnár Fanni, a legjobb stáb

kitüntetést az a csapat kapta, aki

a legtöbbet dolgozott önállóan

a filmjével, egyedi ötletekkel érkez-

tek, maguknak vágták, forgatták le

a jeleneteket. A 2018-as tihanyi

Oscar-díj legjobb stáb díját érde-

melte ki: A KERE$Ő csapata,

melynek tagjai: Dombi Boglárka,

Pető Luca, Pető Rozi, Müller Lili és

Kováts Réka voltak.

Egész heti aktív és eredményes

részvételéért minden tábor részt-

vevő egy kis Oscar szobrot vehetett

át, aminek nagyon örültek a lányok.

Táborunk szakmai- és vendég-

oktatói: Szandra Holczinger a bu-

dapesti József Attila Színház szí-

nésznője és kolleganője Noémi

Szucskó voltak, akik szó szerint éjt-

nappallá téve segítették, mentorál-

ták a lányok munkáját: tánc-ének-

tanulásban, a kisfilmek összevágá-

sában. Mindenkinek a legjobb for-

máját, karakterét bemutatva ezzel.

A gyerekek szorgalma, kitartása

példaértékű volt, rengeteg nevetés

és vidámság kísérte az amúgy fe-

gyelmezett munkatempót. 

Köszönetet mondunk a zsűri tag-

jainak is, Apró Zoltánnénak, Pálfiné

Jáger Barbarának, Sörös Melindának

és a gyermekzsűri Pálfi Éduanak,

akiknek szavazata duplán számított

a táborzáró esti gálaműsoron.

A záró gála műsorára barátok és

családtagok töltötték meg a tihanyi

művelődési ház színháztermét.

A prog ram zárásaként a kis Oscar

díjasok külön erre az alkalomra ké-

szített szelfifal előtt örökíthették

meg az este legszebb pillanatait. 

CSÁSZÁR ANIKÓ, RENDEZVÉNY-

ÉS MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ

Idén hetedik alkalommal rendez-
ték meg a Németh László Műve-
lődési Ház szervezésében a nyári
gyermektábort, ami ezúttal a
filmszínész nevet kapta. A tábor-
ban közös kisfilmet, tematikus vi-
deókat készítettek a gyerekek.
Mobillal, tablettel forgattak, ami
úgyis a gyerekek kezében van, de
most eszközként, aktívan hasz-
nálták kreativitásuk kibontakoz-
tatására a passzív játék helyett. 

Filmszínész tábor Oscar-díjjal

A Németh László Művelődési

Ház fiútáborának vezetője, Hor-

váthné Tóth Ivett könyvtáros, kollé -

ganőjével, Tóth-Varró Eszterrel gaz-

dag programokkal várta a táboro-

zókat.

A balatonfüredi Brázay-Kaland-

parkban csapatépítő tréning, sár-

kányhajózás, buborékfoci várta a

gyerekeket. Ellátogatttak a német-

bányai Dino-Expora is, ahol dinó-

leleteket foghattak a kezükbe a di-

ákok.

A várpalotai Harckiképző Köz-

pontban kisfilmen nézhették meg

a  katonai táborok mindennapjait,

majd kiképzést is kaptak, és belülről

is megnézhették a harci járműveket.

Csoportjátékok, pizzázás, strando-

lás, éneklés szerepelt még a prog-

ramok között. A táborozók elő-

adást hallgattak meg dr. Hajdu

Zsanettől, aki a bolíviai indiánokról

mesélt, ő maga is köztük élt sokáig.

A táborvezetők, a fiúk a saját és

mások teljesítményét, jó szándékát,

segítőkészségét naponta egy-egy

karkötővel jutalmazhatták, melyet

a tábor végén aranyéremre és okle-

vélre válthattak be.

Somogyban, a Katica élményta-

nyán fejeződött be a tábor, ahová

már a szülők is elkísérhették a tá-

borozókat.

Kalandtábor fiúknak
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EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK

A HELYE
Hirdessen a

TIHANYI VISSZHANGBAN!

Most kedvezményesen jelentetheti
meg az újságban vállalkozása,

étterme, szálláshelye vagy
egyéb szolgáltatása hirdetését.

Több hónapos megjelenés esetén
EXTRA KEDVEZMÉNY.

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!

Érdeklődés a media@tihany.hu
e-mail címen.
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