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A szeretetről nagyon sokat be-

szélünk, különösen karácsony táján,

és – szerencsére – nem csak beszé-

lünk róla, hanem gyakoroljuk is ezt

a szeretetet családtagjaink, ismerő-

seink és – remélhetőleg –, más fele -

barátaink iránt is. Nem mintha ez

mindig olyan könnyű és egyszerű

lenne… Karácsonykor azonban,

a fa alatt állva és egymás kezét fog -

va, meglágyulnak a mégoly kérges

szívek is. 

Csakhogy nem mindenki olyan

szerencsés, hogy az ünnepet meg

tudja osztani másokkal! Élnek köz-

tünk olyanok is, akik magukra ma-

radtak, hozzátartozóik szétszéled-

tek a világban, vagy időnek előtte

távoztak abból. Számukra az ünnep

nehezebb a hétköznapoknál is, hi-

szen veszteségüket ilyenkor foko-

zottan átérzik. Gondoljunk a szű-

kölködőkre is, akiknek nem telik

arra, hogy ajándékokkal rakják tele

a fa alját, esetleg fájuk sincs, mert

nincs rá pénzük, vagy csak fáradtak

már ahhoz is, hogy fát állítsanak

maguknak.

Nézzünk körül környezetünkben,

és ha látunk ilyen embereket, ne

sajnáljuk tőlük a jó szót, a segítsé-

get! Egy kis faluban élő ismerősöm

mesélte, hogy a harmadik szom-

szédja szűkös körülmények között

élt. Karácsony előtti estén csokolá-

dét, szaloncukrot, narancsot, kávét

és süteményt rakott egy csomagba,

a sötétben a szomszéd kapujához

lopódzott, és kilincsre egy zacskó-

ban felakasztotta az adományt.

Elmesélte ezt a barátjának, aki fel-

lelkesedve, másnap hajnalban egy

másik címre indult el egy hasonló

csomaggal. Sosem mondták meg,

hogy azon a karácsonykor ők voltak

az ajándékhozó angyalok – de nem

is ez volt a fontos.

Látjuk, hogy a jócselekedetek is

„ragadósak”. Terjesszük hát ezeket!

Meglátják, hogy jót tenni, segíteni,

ajándékot adni, ugyanolyan jó, mint

elfogadni, kapni.  

Boldog ünnepeket kívánok min-

den tihanyi családnak, minden

tiha nyi embernek!

TÓSOKI IMRE

POLGÁRMESTER

A szeretet gyakorlása

A támogatás mértéke 14 000 Ft/er-

dei m3+ÁFA, amelyhez az önkor-

mányzatnak önerőt 1000 Ft/erdei m3

+ ÁFA összegben kell vállalnia, illetve

a szállításból adódó költségeket,

beleértve a rászorulókhoz való eljutta -

tás költségeit is. Tihany vonatkozá-

sában ez 58 m3 mennyiséget jelent,

a támogatás összege több mint egy

millió forint. 

A támogatásra való jogosultság

elbírálását a szociális bizottság

végzi, rendelet határozza meg az

igénylés részletes feltételeit is.

Az ellátás iránti kérelmeket írás-

ban, egy formanyomtatványon

2017. január 15-ig kell ügyfélfo-

gadási időben személyesen beadni

az önkormányzati hivatalnál

(Tihany, Kossuth utca 12.). Szóbeli

kérelem esetén az ügyintéző az e

cél ra rendszeresített formanyom-

tatványt tölti ki. 

A rendeletben szabályozott ter-

mészetbeni támogatásra történő jo-

gosultság elbírálásához a kérelmező

köteles a maga és a vele egy ház-

tartásban élő közeli hozzátartozói

személyi adatairól, családja vagyoni

és jövedelmi viszonyairól nyilat-

kozni, a szükséges igazolásokat

mellékelni, vagy annak hivatalból

történő megkéréséhez hozzájárulni. 

A támogatás odaítélésénél

előnyt élveznek a valamilyen szo -

ci á lis ellátásban részesülők: az ak-

tív korúak ellátására, időskorúak

járadékára, adósságcsökkentési tá-

mogatásra, valamint a települési

szociális támogatásra jogosultak,

illetve akik halmozottan hátrányos

helyzetű gyermeket nevelő család-

ban élnek.

A tűzifa támogatás mértéke ház-

tartásonként legfeljebb 4 (erdei) m3

lehet. A közös háztartásban élők

közül csak egy kérelmező jogosult

a juttatásra. A szociális bizottság az

igények elbírálásakor különös mél-

tányolást érdemlő esetben eltérhet

a meghatározott jövedelemhatárok-

tól.

NÉMETH TÜNDE, JEGYZŐ

Rendelet a szociális tűzifa támogatásról

Az önkormányzat elfogadta a szociális célú tűzifa támogatási rend-
szert, amelyet minden, a településen életvitelszerűen élő rászoruló
igényelhet. A szétosztható támogatások összege több mint egymillió
forint. Az ellátás iránti kérelmeket 2017. január 15-ig kell leadni az
önkormányzatnál.

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához támogatás nyújtható annak a személynek, akinek családjában az egy

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

– a családban élők, illetve családdal egy lakásban élők esetében az öregségi nyugdíj (jelenleg 28.500 forint) mindenkori legkisebb összegének 300

százalékát (85.500 forintot), 

– gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy olyan család esetében, ahol fogyatékos illetve tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének 400 százalékát (114.000,- Ft), 

– egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 százalékát (114.000,- Ft).
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Tihany költségvetése stabil, az ön-

kormányzat 165 millió forint több-

lettel zárja az évet. Tavalyhoz képest

nőttek az adóbevételek, a parkolás-

ból származó bevétel jelentősen,

mintegy 18 millió forinttal emelke-

dett, de a vendégéjszakák után fize-

tett adó mértéke is gyarapodott.  

– Folyamatos a fejlődés, évek óta

sikerül az előző évet túlszárnyal-

nunk. A parkolási díjakból tavalyhoz

képest lényegesen több bevételünk

származott, ráadásul úgy, hogy há-

rom éve változatlanok a parkolási

díjak. Idén összesen mintegy 93 mil-

lió forint bevételt hozott a parkolás,

a tavalyi 75 millióval szemben. Jö-

vőre tovább bővül az önkormányzat

kezelésébe tartozó parkolók száma,

így bizakodhatunk a további bevétel

növekedésben. Az idegenforgalmi

adókból 60 millió forint bevételhez

jutottunk. Egyre több vendég érke-

zik a településre, már nemcsak a

népszerű rendezvények miatt vá-

lasztják Tihanyt, ami nagy előrelé-

pés, hiszen a tihanyiak és maga a te-

lepülés is elsősorban a turizmusból

él – fogalmazott Tósoki Imre pol -

gármester a közmeghallgatáson.

Az évértékelésen elhangzott: idén

ugyan nem történtek látványos fej-

lesztések, viszont két rangos díjat is

kapott Tihany. A Hild János díj il-

letve a Virágos Magyarországért ver-

seny fődíja a nagy falu kategóriában

komoly elismerések, amelyek növelik

a település vonzerejét. Rá adásul a jövő

évi Entente Florale Europe nemzet-

közi versenyen Tihany képviseli majd

Magyarországot, ennek révén meg-

újulhatnak a település parkjai, köz-

területei, újra lehet gondolni a nö-

vénytelepítéseket.  Tihany két nagy

rendezvénye, a Levendula Fesztivál

és a Gardália egyaránt nagy sikert

aratott, mindkettőn soha nem látott

mennyiségű látogató vett részt, az

Európai Falumegújítási verseny dí-

játadójának lebonyolítása pedig

nemcsak vendégeket hozott, hanem

presztízs értékű rendezvény is volt.  

– Örülünk, hogy népszerűek a

rendezvényeink, a Garda Fesztivál

csúcsot döntött, még úgy is, hogy

gondjaink akadtak a garda beszer-

zésével. Tanulnunk kell ebből és a

jövőben még aktívabban részt kell

vennünk a halak felkutatásában.

Továbbra is gond, hogy nem tudjuk

növelni a szálláshely kapacitást Ti-

hanyban, pedig komoly az érdek-

lődés. Tihany fejlődik, nőnek a be-

vételeink, ami azt is jelenti, hogy

meg tudjuk tartani a helyi lakoso-

kat, megfelelő béreket lehet keresni

a turizmus révén. Az önkormányzat

is bérfejlesztést tervez, több ütem-

ben igyekszünk ezt megvalósítani,

persze a legfontosabb, hogy a tele-

pülés gazdálkodása stabil marad-

jon – vélekedett a polgármester.

Tósoki Imre kitért a várható fej-

lesztésekre is. Mint mondta, egyelőre

bizonytalanok a pályázati lehetősé-

gek, februárban már tisztábban lehet

majd látni, mire lesz forrás, de az

biztos, hogy az önkormányzat, ha

kell támogatás nélkül, saját költség-

vetéséből, de mindenképp folytatja

az útfelújítási programot. 

A tervek szerint májusban kez-

dődik az általános iskola udvarán

létesítendő sportcsarnok építése,

ami a jövő év legfontosabb tihanyi

fejlesztése lesz. Ha sikerül önkor-

mányzati tulajdonba vonni a Göd-

rös és a hajóállomás közötti kerék-

pár utat, akkor szintén jövőre,

17 millió forintos támogatásból,

meg valósulhat az út felületének fel-

újítása, és továbbra is napirenden

van a rév környezetének megújítása.

– Sarkalatos pont a rév környé-

kének rehabilitációja, ami bonyo-

lult, sokszereplős konstrukció lesz,

de elemi érdekünk, hogy megújul-

jon a terület. Meggyőződésem,

hogy nagy lehetőségek vannak a

sportturizmusban, ami a főszezo-

non kívül is vendé geket hozhat Ti-

hanyba. Ezért fontos a sportcsarnok

megépítése, amihez egyébként még

gyűjtjük a társasági adókból szár-

mazó támogatásokat, és ezért kell

nagy hangsúlyt fektetni a szállás-

helybővítéssel is járó sportház át-

alakításra. A félsziget kitűnő terepe

lehet a nyugalmat, a pihenést, illetve

az aktív turizmust kereső látoga-

tóknak, mindegyikre nagy az igény,

Tihany pedig ideális környezetet

tud ehhez biztosítani – tette hozzá

a település vezetője.

mt

Egyre népszerűbb Tihany, az
emblematikus nagy rendezvények
rekordszámú látogatót vonzottak
ebben az évben, bővült a turiszti-
kai látványosságok köre, nőtt a
vendégéjszakák száma, emelked-
tek a település bevételei. Két ran-
gos elismerést is kapott idén a falu,
amely egyre stabilabb jövőképet
tud nyújtani az itt élők számára-
hangzott el a közmeghallgatáson.  

Közmeghallgatás:
bővülő lehetőségek

A Balaton-felvidéki Nemzeti

Park az Európai Unió környezet és

energiahatékonyság pályázatán nyert

450 millió forintból, több ütemben

végezné el a fejlesztéseket.

– A Belső-tó vízminősége nagyon

rossz, elszaporodtak az algák, és

gondot okoz a csapadékvízzel be-

folyó szennyeződés is. Ha nem te-

szünk valamit, előbb-utóbb tömeges

halpusztulás következhet be, ezért

modern, napelemes levegőztető

rendszert telepítünk a tóra. Oxigént

juttatunk a vízbe illetve szűrjük,

megtisztítjuk a faluból befolyó csa-

padékvizet. Néhány év múlva az al-

gás víz helyett tiszta, szép vízfelület

várja a látogatókat, látványos lesz a

változás – sorolta az

elképzeléseket Vers

József, aki hozzátette:

legkorábban jövő év

őszén kezdődhetnek el

a komolyabb beruhá-

zások, amelyek része-

ként felújítják és újra

gondolják a teljes ta-

nösvény-rendszert is.

Az a cél, hogy körbe-

járható legyen a tó, de

azért megőrizzék a táj

érintetlenségét.

A hajóállomást és a templomro-

mot összekötő, mintegy 16 kilomé-

teres Lóczy tanösvényen új járófe-

lületeket alakítanak ki, helyreállítják

a lépcsőket, új tájékoztató táblákat

helyeznek ki.

Az évről évre egyre népszerűbb

területet látogatók ezrei keresik fel,

ezért a meglévő turista útvonalak

megújítása mellett egy új, a Belső-

tavat körülölelő tanösvényt is ki-

alakítanának. 

– Új látványossággal is készülünk.

A Belső-tónál lakó ürge kolónia

életét szeretnénk közönségbarát

módon bemutatni. Speciális kame-

rákat helyezünk ki, ezek képei

három kültéri monitoron lesznek

láthatók. A turisták megválaszthat-

ják, hogy a négy kamera közül me-

lyik képét nagyítják ki. Az élőképek

mellett korábban rögzített videó

felvételeken is meg lehet majd lesni

az ürgéket – mondta Vers József,

akitől megtudtuk, a kamerákat már

tesztelik, az igazi szórakozást ígérő

ürge les tavasszal már működik. 

mt

Milliós fejlesztések,
meglesett ürgék 

A nemzeti park is jelentős fej-
lesztésekre készül a településen.
Pályázati forrásból megtisztítják
az aggasztó állapotban lévő
Belső-tavat, felújítják a körül-
ötte lévő turista útvonalakat, új
látványelemként pedig bekame-
rázzák az ürgék lakóhelyét –
mondta el a közmeghallgatáson
Vers József, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park tájegységvezetője.

Felmondott a vezető óvónő
Decemberi hatállyal, szakmai és magánéleti problémákra hivatkozva

beadta felmondását Sóvári Attiláné Bakos Ágnes a Visszhang Óvoda
vezetője. Az új intézményvezető kinevezése jövő áprilisban várható.

A szeptemberben kinevezett pedagógus már októberben jelezte az
önkormányzatnak, hogy gondjai vannak az intézmény vezetésével, majd
november közepétől betegállományban volt. 

– Igyekeztünk minden segítséget megadni a vezető óvónőnek, sajnos
ez nem vezetett eredményre. Az elmúlt két évben nem volt zökkenő-
mentes az óvoda élete, nagyon bízom benne, hogy találunk egy megfe-
lelő pedagógust az intézmény élére – fogalmazott Tósoki Imre polgár-
mester a legutóbbi testületi ülésen. 

A testület döntése értelmében az önkormányzat újra kiírja a Vissz-
hang Óvoda vezető óvónői állására szóló pályázatot. Március 30. a pá-
lyázat beadási határideje, áprilisban döntenek majd a jelentkezők közül.
Az új vezető óvónő jövő év szeptemberben kezdi majd el a munkát,
hogy legyen ideje felkészülni az új tanévre.

Amíg nincs új vezető óvónő, addig Véghné Somogyi Zsuzsanna meg-
bízott vezetőként irányítja az óvodát. 

mt
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Minden település történetében

vannak olyan emlékek, amelyek

mára nem léteznek, amelyeket el-

söpört az idő szele. Ezúttal a For-

tepan gyűjteményéből válogatva az

1920-as, 30-as évek Tihanyába pil-

lantunk bele. Életképek, ellesett pil-

lanatok, arcok a múltból. Milyen is

volt akkor a település? És mit gon-

dolhattak a csípőre tett kezekkel,

halvány mosolyokkal a jövőbe bi-

zakodva nézők?

Képes múltidéző
Tizenegy csapat, finom ízek,

baráti jó hangulat várt mindenkit a

hetedik alkalommal megrendezett

Tihanyi Forraltbor Főző Verse-

nyen. A háromtagú zsűri (Salánki

Sándor a Tihanyi Vinitores Tycho-

nienses Borlovagrend elnöke, Varró

János alpolgármester, Tóth Béla

a Fék Étterem tulajdonosa ) első-

sorban vörösborból készült italokat

kóstolhatott, de akadtak különle-

gességek is, például az aszalt szil-

vával és gyümölcsökkel ízesített

karamellás forralt bor. Mint az

Salánki Sándor, a zsűri elnöke érté -

kelésében mondta: kifejezetten jól

sikerültek az idei forralt borok ezért

nagyon nehezen született meg a

döntés. 

A verseny harmadik helyezettje a

Rudi és társa lett, második helyezett

a Tihanyi Asszonykórus csapata, az

első helyezett pedig a Borbarátok

csapata lett. A különdíjat a Tihanyi

Horgász Egyesület vehette át. 

R.É.

Forralt borral versenyeztek

Stanga ház 1930-ban. Stanga Gyula mészáros lakóháza. Ő volt az egyetlen mészárszék

tulajdonos Tihanyban

Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Intézete 1936-ban

Korabeli divat a Visszhang utcában (1935)

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                                                                          5. OLDAL

– Hogyan született meg a közös

könyv ötlete egy Kossuth-díjas írónő-

ben és egy szerzetes atyában?

– Jókai Annáé az ötlet. Ismeret-

ségünk nem új keletű. Több alka-

lommal, több helyen szerepeltünk

együtt, külön előadásokkal. Az Ég-

hajlat Kiadó vezetője, Kovács Lajos

Péter kérte egy három kötetes so-

rozatra az írónőt, három „beszélgető

könyvre”. A hit, a remény és a sze-

retet a témája ennek a sorozatnak.

A hit témában készült el a harma-

dik kötet. Az írónő gondolta úgy,

hogy én legyek a beszélgetőtárs eb-

ben a könyvben. 

– Hosszú alkotási folyamat vég-

eredménye a kötet? 

– Beszélgetések sorozatából állt

össze a könyv. Majd Kovács Lajos

Péter lejött Tihanyba, hogy egy kü-

lön beszélgetést készítsen velem.

Nehezen tudtam elképzelni, ho-

gyan lesz ebből a sokszor szerte -

ágazó beszélgetés-folyamból egy-

séges szöveg. Végül – nem kis

csodál kozásomra és örömömre –

elkészült. 

– Mi szükséges ahhoz, hogy eljus-

sunk a hit kapujáig?

– A hit kapujához eljutni: titok.

Minden ember élete, sorsa más és

más. El kell jutni arra a felismerésre,

hogy nem én vagyok az ura az élet-

nek. Felelőse vagyok a környeze-

temnek, a rám bízott világnak, nem

tehetek akármit sem önmagammal,

sem másokkal. Szükséges, hogy

tudjunk őszintén csodálkozni a fel-

kelő és lenyugvó Napon, a csilla-

gokon, a tavasszal rügyező fákon,

az emberek csillogó tekintetén.

A hit: misztérium. Azt is mond-

hatjuk: a hit ajándék. Csak ne le-

gyünk keményszívűek, tudjunk ér-

zékenyek maradni szépre, jóra, má-

sok gondjaira. És merjünk mindig

adni önmagunkból. 

– Kiknek szól a könyv, kiknek

ajánlja, hogy belépjenek azon a ka-

pun?

– Bárki, aki szeretné az életét fe-

lelősen leélni, talál benne olyan

gondolatokat, amelyek segíthetik a

mindennapokban. Nagy ajándék

volt számomra, hogy valaki, egy is-

mert művész, akivel harmincöt-

negyven évvel ezelőtt találkoztam

először, s azóta csak nagyon ritkán,

telefonon felhívott. Csak ennyit

mondott: örülök, hogy sok min-

denben hasonló a gondolkodásunk.

Megjegyzem: úgy tudják róla a kí-

vülállók, hogy semmi köze a hithez,

a valláshoz...

– A tél közeledtével elcsendesedik a

település és mi magunk is lassabban,

halkabban élünk, több időnk van ma-

gunkba nézni, elmélyülni, kérdéseket

feltenni. Vajon mire kaphatunk vá-

laszt, hová juthatunk el a könyv olva -

sása közben?

– Erre nem tudok válaszolni.

Hagyni kell, hogy hassanak a mon-

datok. És a legfontosabb, hogy

meg szólalhatnak bennünk azok a

gondolatok, amelyek segítenek ah-

hoz, hogy talán egy kissé jobban

elrendezzük magunkban mindazt,

ami gyötör, izgat minket a saját

életünkkel kapcsolatban. 

– Ön szerint, mi a legfontosabb

üzenete a könyvnek? 

- Talán az, hogy – Adyt idézzem

– „Az Isten van valamiként / Minden

Gondolatnak alján.”

– Még soha nem birtokoltunk ennyi

tárgyat és soha nem voltunk ennyire

boldogtalanok – mondta az egyik pré-

dikációjában. Mi segíthet a birtoklási

vágyunkat felülírni, és mi által érez-

hetjük jobban magunkat?

– Karácsony közeledtével talán

érzékenyebbek erre az emberek:

jobb adni, mint kapni. Mert mi az,

amit magával visz az ember a végső

úton? Thornton Wilder: Szent

Lajos király hídja című regényének

utolsó mondata segíthet mindany-

nyiunknak: „Van az elevenek országa

meg a holtak országa, s a híd a szere-

tet; csak az marad meg, az az élet

egyetlen értelme.”

SOMOGYI JUDIT

A hit kapujához eljutni: titok

Jókai Anna és Dr. Korzenszky
Richárd A hit kapuja című dia-
lóguskönyve nemrég jelent meg
az Éghajlat Kiadó gondozásá-
ban. A könyv születésének tör-
ténetéről, üzenetéről beszélget-
tünk Richárd atyával.
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A karácsony egyik legfontosabb,

de legalábbis az egyik legjobban

várt eseménye az ajándékozás. De

milyen a jó ajándék? Általában

olyan, amilyet a megajándékozandó

szeretne, nem pedig az, aminek va-

lójában mi örülnénk. Tipikus pél-

dája ennek a saját irodalmi vagy ze-

nei ízlésünknek megfelelő könyv,

lemez vagy film. Van még egy

probléma az ilyen ajándékkal: ha

tényleg olyat vettünk, ami nekünk

is tetszik, akkor előfordulhat, hogy

megtartjuk magunknak… 

Ajándékozás

Nem illik olyan ajándékot sem

venni, amelyre a megajándékozott-

nak alapvető szüksége van; ezt

ugyanis mindenképpen meg kel-

lene vásárolni. Különösen a gyere-

kek nem tekintik ajándéknak a té-

likabátot, a cipőt vagy az új iskola-

táskát. Egyáltalán, a kötelességek,

feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök, úgymint kötelező olvas-

mány, iskolai egyenruha, leveses fa-

zék, porszívó, csavarhúzókészlet,

hólapát és társaik nem számít jó

ajándéknak. Ugyancsak nem illik

leszállított árú, értékcsökkentett

terméket adni. De akármit is ve-

szünk, az árcédulát még csomagolás

előtt vegyük le róla! Az ajándék ér-

tékét növelheti, ha saját kezűleg ké-

szítjük; legyen az ékszer, kerámia,

faragás vagy éppen mézeskalács.

Még egy jó tanács: ajándékot nem

illik továbbajándékozni, különösen

nem annak, akitől kaptuk.

Az utóbbi években, akárcsak a

turizmusban, az ajándékozás terén

is előre törtek az élmények. Általá-

ban olyan programokra fizetnek be

a célszemély számára, amely

csakis neki, vagy az ajándé-

kozóval együtt, közös él-

ményt ad. Az előbbire jó

példa egy borakadémiai

képzés, egy cukrász- vagy

hétvégi főzőtanfolyam,

uszodabérlet, az együttlétre

pedig egy színházi előadás,

koncert, utazás vagy well-

ness-hétvége. Ezekről még

most sem késő gondos-

kodni!

A legfontosabb azonban,

hogy bármi is legyen a dön-

tés, az ajándék legyen aján-

dék: adjuk szívből, és fogad-

juk szeretettel.

Vendégprotokoll

Karácsony másnapján el-

kezdődnek a rokon- és ba-

rátlátogatások. Komoly erő-

próba ez a háziasszonyoknak,

akik a terített asztalról és a

kellemes atmoszféráról gon-

doskodnak. A csalódások

vagy sértődések elkerülhetők,

ha a résztvevők körét és el-

várásaikat előre tisztázzuk!

Különösen fontos ez a „mo-

zaikcsaládoknál”, ahol a ko-

rábbi családdal is számolni

kell, valamint az aktuálisan,

közösen nevelt gyerekek is

különböző fészekaljából szár-

maznak. 

Annyi bizonyos, hogy nem

vet jó fényt a háziasszonyra,

ha a vendégek érkezésekor

még a fürdőszobában szépíti

magát, ha a vendégeket be-

Karácsonyi kisokos – A felkészülés művészete
Ismét eljött a karácsony. Mint minden ünnepnek, a karácsonynak is
hagyományos rituáléja, menetrendje van. Ilyenkor mindenki igyek-
szik kitenni magáért, és a legtöbbet, a legjobbat felajánlani párjának,
családjának, közeli barátainak, amire csak képes: különleges ételek,
ínyenclakomák vagy éppen drága ajándékok, meglepetés-programok
formájában. 

Az ünnep idején óriási a kísértés a sok finomság

láttán, ráadásul bárhová megyünk, roskadoznak az

asztalok, és folyamatos tukmálásnak vagyunk kitéve.

Mégsem törvényszerű, hogy az ünnepek alatt halálra

együk magunkat, és az új esztendőt jó pár kiló plusz-

szal indítsuk.

A hagyományos magyaros ételek kifejezetten gaz-

dagok fehérjében, zsírban és szénhidrátban - ez nincs

másképp a karácsonykor sem. Figyeljünk az ételek

minőségére is! Változtassunk az alapanyagokon, il-

letve a feldolgozás módján. Néhány példa: a hideg

salátánál ne zsíros, pláne ne zacskós öntetet hasz-

náljunk, hanem mi magunk készítsük el valamilyen

hidegen sajtolt olaj, citrom, narancs keverékéből,

amit feldobhatunk pirított fenyőmaggal, dióval,

mandulával.

A töltött káposztát is meg lehet csinálni egészsé-

gesebb verzióban, sovány húsból. A rántott halat is

elkészíthetjük zsírtakarékos módon. Tegyünk a tep-

sibe sütőpapírt, kenjük meg vékonyan olajjal, és így

süssük meg a panírozott halat, amit félidőben meg-

fordítunk.  A húsokat és a halakat megsüthetjük sü-

tőzacskóban vagy alufóliába tekerve, hozzáadott zsi-

radék nélkül is. 

Azon kevesek, akik le tudnak mondani a hagyo-

mányos beigliről, fogyaszthatnak csokoládés muffint,

amit csak aszaltgyümölcsökkel édesítsenek. Kiváló

választás a fahéjas sült alma vagy a mézzel csurgatott

sütőtök. Alkoholt csak mértékkel vegyünk magunk-

hoz, viszont különösen ügyeljünk a folyadékbevitelre.

Ha ásványvizet iszunk, frissen reszelt gyömbérrel

ízesíthetjük, ami áldás lesz az emésztőrendszerünk-

nek. Étkezés előtt fél órával fogyasztva, kevesebbet

kívánunk majd enni.

Aki már napi rutinná tette a mozgást, annak az

ünnepek alatt sem kell felfüggesztenie. Különösen

ezen időszakban ajánlott a biciklizés, vagy legalább

naponta egy 30–40 perces séta a friss levegőn. Azon

túl, hogy remek dolog jó levegőn mozogni, mert ga-

rantáltan felfrissülünk tőle, biztosan ledolgozunk

valamennyit az elfogyasztott kalóriákból is. Ne fe-

ledjük: a kulcs kilóink megregulázásában a mérték-

letesség. (Dr. Buday Györgyi életmód-tanácsadó, sportedző,

szakgyógyszerzész )

Hogyan éljük túl a
karácsonyi lakomákat?
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fogja az elmaradt házimunkákba

vagy a rendrakásba. Aranyszabály,

hogy a házigazdáknak, ha már ott

vannak a vendégek, akkor velük kell

foglalkozniuk, nem pedig felmosni,

számítógépezni, újságot olvasni, té-

vét nézni. A felkínált ételeken, per-

sze, az utolsó simításokat el lehet

végezni, hogy azok frissen kerülje-

nek az asztalra, és a terítés, az asztal

díszítése is lehet közös feladat.

Vendégeskedés

A vendégeknek illik viszont pon-

tosan érkezni, különösen, ha ebéd-

del, vacsorával várják őket. Illik a

háziasszonynak virágot, bonbont, a

háziúrnak egy üveg bort vagy ezek-

kel ekvivalens, más ajándékot vinni.

Meg lehet kérdezni, hogy az étke-

zéshez mit vigyünk: süteményt,

italt, gyümölcsöt. 

Készítsünk elő mindent gondo-

san, ne hagyjunk semmit az utolsó

pillanatokra! Ha úgy látjuk, hogy

meghaladja erőnket a sok tennivaló,

akkor kérjünk segítséget a család-

tagoktól, vagy redukáljuk a prog-

ramot, a menüt. Biztos, hogy senki

sem fogja bánni, ha a háziasszony

nem kápráztatja el a vendégeket

hatféle süteménnyel. Sokkal fonto-

sabb, hogy ne kimerülten, feszülten,

leamortizálódva kerüljünk ki a házi

teendők köréből. A lényeg az

együttlét; adjuk magunkat át az

örömnek, a kellemes társaságnak. 

KONCZ MÁRIA

  Fertig Istvánné, a korábbi műve-

lődési ház igazgatója 2001 február -

jában a képújságban jelentetett meg

egy felhívást népdaléneklésre,

amelyre különböző korosztályokból

többen is jelentkeztek. Az induló

tagok közül ketten még ma is aktí-

van részt vesznek a kórus életében.

A tagok családtagjaikat, ismerősei-

ket buzdították a csatlakozásra. Ma

már tizenöt fős a létszám, többnyire

tihanyi asszonyok alkotják az

együttest. Heti rendszerességgel

próbálnak, repertoárjuk folyamato-

san bűvöl, változik. Művészeti ve-

zetőként Bónyai Mária rendszere-

sen részt vesz szakmai zenei tábo-

rokban, ahol egy-egy tájegység

népzenéjével ismertetik meg a

szakemberek. Nagyon fontosnak

tartja, hogy mindig megfelelően

közvetítsék a népzenei ismereteket,

ami a nemzeti kultúránk szerves

része és fontos szerepet tölt be

hagyományaink megőrzésében.

Arra a kérdésre, miért is énekel-

nek, szinte mindegyikőjüknek más-

más válasza van, de abban egyetér-

tettek, számukra ez a legjobb ki-

kapcsolódás. A próbák után mindig

együtt maradnak, és vígan érzik

magukat egymás társaságában.  A

számtalan fellépés és próba sok időt

vesz igénybe, ezért a családjukat is

bevonják a közösségi életükbe. Fér-

jeik legtöbbször jelen vannak a fel-

lépéseiken és büszkék az eredmé-

nyükre. A hölgyek nem csak éne-

kelnek, hanem amikor a rendezvé-

nyeken sütni-főzni lehet, benevez-

nek ebbe, és ilyenkor is együtt töltik

el az idejüket.

Szinte felsorolni sem lehet, mi-

lyen sok eredményt ért el a kórus

az elmúlt időszakban. Majdnem

minden évben részt vettek minősítő

versenyeken, arra azonban igazán

büszkék, hogy nincs arany minősí-

tésnél gyengébb helyezésük. Több

népzenei találkozón is részt vettek,

ötszörös Aranypáva Nagydíjasok –

most is erre a megmérettetésre ké-

szülnek. Hálásak a tihanyi önkor-

mányzat és a művelődési ház tá-

mogatásáért, akik megadtak nekik

minden segítséget ahhoz, hogy

ilyen sok sikert érjenek el.

Az eredmények számát a fellé-

péseik száma sokszorosan felül-

múlja. A tihanyi rendezvények mel-

lett a környező településeken is

rendszeresen énekelnek. Tihany

testvértelepülésein - Erdélyben,

Németországban és Franciaország-

ban – képviselték a települést.

A Pro Tihany Emlékérmet a kö-

zösségi munkájukért kapták, annak

elismeréseként, hogy a kórus min-

den alkalommal magas színvona-

lon, szívvel-lélekkel énekel és van

jelen Tihany életében. Vidáman

mesélték el, hogy mekkora megle-

petést okozott nekik a díj elnyerése.

Az ünnepi műsorra fellépőként vol-

tak meghívva, – több tagjuk nem is

volt jelen az átadáson – így amikor

őket méltatták eszméltek rá arra,

most ők szerepelnek a kitüntetettek

között.

SOMOGYI JUDIT

Aranyminősítésű asszonyok

A faluban mindenki ismerheti
a Tihanyi Asszonykórus tagjait,
hiszen szinte nem is volt olyan
helyi rendezvény, ahol ne léptek
volna fel. Az adventi gyertya-
gyújtás előtt találkoztam velük
és újra megállapítottam ma-
gamban, olyan életvidámság,
derűs összetartozás sugárzik
belőlük, hogy szinte kedvet kap
az ember a hozzájuk csatlako-
záshoz, a dalra fakadáshoz.
A próbán művészeti vezetőjük
Bónyai Mária, az egyik alapító
tag, Dobos Lászlóné mesélt arról,
miként alakult meg az együttes. 

Balról jobbra: Balázs Dánielné, Balázs Istvánné, Balogh Istvánné, Baranyai Ferencné, Begyik Istvánné, Csaholyi Gyöngyi, Dobos

Lászlóné, Fejes Gáborné, Hubert Zoltánné, Papp Ágnes, Rónai Enikő, Tarabiné Márfi Erzsébet, Varró Ferencné, Végh Istvánné,

Illikmann Gabriella

FOTÓ: BALOGH ISTVÁN
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Nyíri Károly javasolta Szabó

Kálmán nak, hogy szervezzen meg

egy helyi polgárőr egyesületet, mi-

vel akkoriban éves szinten a faluban

már 400 körül volt a bűnesetek

száma. A polgárőrség célja a kezdeti

időkben maga a közterületi jelenlét,

a bűnmegelőzési szerep betöltése

volt. 

Az egyesület tagsága néha vál-

tozott, de mindig 15–16 főből állt.

Kezdetben esténként napi négy

órán keresztül gyalog járőröztek a

faluban, aztán a saját befizetések-

ből közösen vettek egy autót és

azzal már az egész területet végig

tudták járni. Később az Országos

Polgárőr Szövetségtől eredményes

munkájuk elismerésként kaptak

egy másik autót. A tihanyi önkor-

mányzat is egyre inkább hozzájá-

rult a költségiekhez, ebből tudtak

eszközöket, felszereléseket vásá-

rolni, egyenruhát beszerezni, tan-

kolni. 

Elhivatott munkájukkal a bűne-

setek számát öt év alatt szinte tel-

jesen visszaszorították, alig akadt

3–4 eset. Mivel elterjedt a bűnözők

között a hír, hogy a faluban állan-

dóan járőröznek, lassan meg sem

kísérelték a bűncselekmények el-

követését. Idővel a faluban teljesen

megszűntek a gépkocsi lopások és

feltörések is. Ráadásul a polgárőr

egyesület tagjai többször segédkez-

tek a bűncselekmények elkövetői-

nek az aktív elfogásában is, első

ilyen alkalommal például megaka-

dályoztak egy öngyilkossági szán-

dékkal ideutazót tettének végrehaj-

tásában.

Időközben a feladatuk lényege-

sen megváltozott a falu közrendjé-

nek fenntartása, javítása mellett,

manapság inkább elsősorban az

egyre több tihanyi rendezvény biz-

tosítása, zökkenőmentes lebonyo-

lítása lett az elsődleges szempont –

ebbe beletartozik a forgalom irá-

nyítása, terelése, információnyújtás

és az éjszakai őrzés is. 

A polgárőr egyesület tagjai a

közbiztonság szolgálatát saját sza-

badidejükben, társadalmi munká-

ban – fizetség nélkül – végezték

Szabó Kálmán vezetésével. Szinte

fel sem lehet sorolni a kitünteté-

seiket, hiszen minden évben díjak-

kal, oklevelekkel, támogatásokkal

ismerték el eredményes munkáju-

kat, amelyhez most a Pro Tihany

emlékérem átadása a helyi közös-

ség köszönetét, háláját és megbe-

csülését fejezi ki. 

SOMOGYI JUDIT

A helyi közösség védelmezője

Biztosan sok tihanyi emlékszik még az elszaporodott lakásbesurranó
esetekre a 2000-es években. A folyamat megállítására Szabó Kálmán –
Nyíri Károly körzeti megbízottal együtt – megalapította a helyi pol-
gárőr egyesületet, amelynek egészen 2016-ig vezetője is volt. Az el-
múlt tizenöt évben a település közbiztonságáért és a közösségi életért
végzett kimagasló munkájáért kapott Szabó Kálmán Pro Tihany
díjat. A kezdetekről beszélgettünk vele.

Búcsú az utolsó „öreg halásztól”
„Itt nyugosznak ők szelíden, 

Béke, üdvösség velük, 

Megpihenve, tiszta hitben

Él tovább is szellemük.”

Juhász Gyula

Szomorúan kezdődött és veszteséggel zárul a 2016-os év. Nincsen
már idős halász a faluban, januárban Végh Laci bácsi, szeptember-
ben Varró János bácsi, december elején pedig Pekár Miklós bácsi
távozott közülünk. 

Pekár Miklós 1932. március 21-én született, négyen voltak testvérek.

Szülei nagyon korán meghaltak. Először Tihanyban, majd Siófokon

dolgozott halászként, egy darabig vezetőként. Nagyon finoman készí -

tette a halászlét, sült halat, és idős kora, rossz egészségi állapota ellenére

aktívan gondozta kertjét. Idős halásztársaival együtt, míg ereje engedte,

aktívan részt vett a Garda Fesztiválon, mely a balatoni halászok nehéz,

embert próbáló munkája előtt kívánt tisztelegni. Ez a tisztelet vezérelte

Tihany önkormányzatát, amikor 2011-ben a Pro Tihany díjat négy

idős halásznak adományozta – már a kitüntetést is csak hárman tudták

átvenni, Sörös Lajos bácsi már nem volt ott a díj átadón. Miklós bácsi

nagyon örült a díjnak, az eseményen kapott szobrot – a tihanyi révnél

felállított garda szobor kicsi másolatát, amit ő csak úgy hívott, hogy a

„halacskám”- büszkén mutatta mindenkinek. Nagyon nagy becsben

tartotta, kiemelt helye volt az emléktárgyai között. Mindig nagyon

várta a fesztiválra szóló meghívót, még akkor is, amikor már tudta,

hogy egészsége nem engedi, hogy elmenjen… 

Nehezen teszem ki a pontot a mondat végére. S nyomában nagy

csönd keletkezik. Csak arra tudok gondolni, hogy Miklós bácsi halá-

lával végképp véget ért egy korszak. Egy olyan korszak, amikor még

nem a turizmus volt a megélhetés forrása Tihanyban. Amikor a meg -

é lhetésért olyan nehéz munkát kellett végezni, mint a halászat. Elment

közülünk azoknak az időknek az utolsó tanúja, aki tudta, megtapasz-

talta, milyen volt halászhálót húzni, jég alól halászni, pontosan tudta,

hogy hogyan sül az igazi garda. Titkokat vitt magával, Tihany múlt-

jának egy nagyon fontos darabját. És igazán sajnálom az utánunk

következő generációkat, akiknek már nem mesélhetnek az „öreg ha-

lászok”.  Tihany sokkal szegényebb, üresebb lesz nélkülük. 

Miklós bácsi, szeretettel búcsúzunk…

RÓZSA ÉVA

Értékes emlék: még együtt az idős halászok. A kép bal oldalán Pekár Miklós
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Magyarországon a XVIII. szá-

zadban teremtődött meg a feltétele

a szélesebb körű iskolai oktatás be-

vezetésének. Korábban a lakosság

nagy része, még a módosabb csalá-

dok tagjai is, analfabéta volt. A nép-

oktatás megszervezése egy felvilá-

gosult uralkodó, Mária Terézia ne-

véhez kötődik, aki a Ratio Educa-

tionis című rendeletével szabályozta

a hazai oktatást, ami ettől kezdve

állami felügyelet mellett folyt. 

Az intézkedés nagyon részletesen

kitért az oktatás minden szintjére,

így a tananyag mikéntjére, a tan-

kötelezettségre, az iskolák létesíté-

sére, fenntartására, a tanerő bizto-

sítására és ellátására, a községek,

illetve a földesurak feladataira az

iskolák működési feltételeinek biz-

tosítása kapcsán. Részletesen tag-

lalták a királyi tanfelügyelők felada -

tait is, mivel a rendelet betartatása

nagymértékben az ő munkájuktól

függött. 

„Oskolába küldés”

Tihanyban az elemi oktatás már

a Ratio Educationis megjelenése

előtt is rendezett keretek között

zajlott. Reyser apát a század elején

(1703-ban) elrendelte, hogy a ti-

hanyiak gyermekeiket „oskolába

küldjék”, nehogy „fiaik barom mó-

don neveltessenek föl”.

Az 1718–1719. évi gazdasági

számadásokban fennmaradt az is-

kolamester conventiója (járandó-

sága), 1742-től pedig név szerint is-

merünk több tihanyi tanítót, akik az

okítás mellett az orgonista felada -

tait is ellátták a templomban.

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek-

ben többször történik említés a ta-

nítómesterek működéséről, és nem

csak a szorosan vett oktatással kap-

csolatban. Az 1778-as jegyzőkönyv

megemlíti, hogy az akkori tanító,

Vadászy Sándor Pál, aki éveken ke-

resztül betöltötte ezt az állást, is-

merte a szertartásokat, letette a hit-

vallást, jól végezte a tanítást, megvolt

hozzá a megfelelő végzettsége, az

énekeket is tudta. „A vihar elé való

harangozást meg szokta tenni”, jó

erkölcsű és még a borivásban is mér-

tékletes ember hírében állt. 

A már említett Ratio Educationis

előírta, hogy az iskolák felügyeletét

a plébánosok lássák el, akiknek óva-

kodniuk kell attól, hogy az „igen sok

helyütt megrögzött helytelen szokás

szerint a tanítókat házi magán szol-

gálatokkal” lefoglalják. A plébános-

nak kellett továbbá az erkölcsi és

vallástani oktatást is ellátni. 

Javadalmazások

A tihanyi tanító javadalmazásáról

képet kaphatunk egy XVIII. század

végi egyességből, amelyben a város

(Tihany mezőváros volt akkoriban)

tisztségviselői, a katolikus hitközség

és a tihanyi uradalom tiszttartója

állapodtak meg. Ugyanis, mint ké-

sőbb is, a tanító jövedelmét az apát-

ság és a település együttesen fedezte.

Az említett szerződés 1795. augusz-

tus 16-án kelt, és benne öt pontban

foglalták össze a tanítómester fel-

adatait és járandóságát. Ebben leír-

ták, hogy „mostanság a Pápista

Részről 79 Famíliák és 60 oskolára

alkalmatos gyermekek számláltat-

nak”, és megértették „Ő Felségének

a Nemzeti Oskolák és a megjob-

bíttatott Tanítás módjának közön-

séges bévitetése eránt való Kegyes

Atyai Szándékát”, s ezért Tihany

város és az uradalom kontraktusra

lépett az iskola fenntartása végett.

Az első pontban olvasható, hogy

„a mostani Mesterházunk a gyer-

mekek tanítására éppen alkalmat-

lan, ahhoz szükségképpen egy új

Oskolaszobát kelletik építenünk”.

Ehhez a tihanyiak vállalták a kézi-

és szekeres munkákat, miközben

„az ilyetén Építésre való szükséges

készpénz és Materiálék

mindenkoron a Méltóságos

Uraságunk részéről fognak

kegyesen rezolváltatni”. 

A második pontban a fű-

tésre szánt fáról van szó. Mi-

vel a félszigeten az erdőség

igen csekély, az uradalom

csak az iskola fűtésére biz-

tosított három öl kemény fát,

a tanítónak a saját szükségére

való fát máshonnan kellett beszerez-

nie. A fa felvágását és szállítását a

település már magára vállalta.

A harmadik pontban a kántori

hivatalt is ellátó tanítómesternek

járó javadalmazást taglalták:

– 79 házaspártól 5 garassal szá-

molva 19 forint 45 krajcár,

– minden pártól fél mérő rozs, 45

krajcárral számolva 29 forint 37,5

krajcár,

– a tanítónak juttatott földből szár-

mazott 8 forint haszon; ennek

művelését –   a kukorica kapálá-

son kívül – a tihanyiak vállalták,

– stólapénz (egyházi szertartáso-

kért) 1 forint.

A negyedik pontban szerepeltek

azok a juttatások, amelyeket a ta-

nító az uraság kegyelméből már

évek óta kapott: 

– készpénzben 56 forint,

– terményekben: 4 pozsonyi tiszta

búza 6 forint,

– 12 pozsonyi rozs 9 forint,

– fél pozsonyi főzelék 1 forint,

– 12 akó bor 12 forint.

Analfabéták

Az ötödik pontban az elöljárók

kötelezik magukat, hogy „a taní-

tásra szükséges spongyiát, krétát,

papirost és más efféléket” minden-

koron saját költségükön beszerzik. 

A fenti szerződést végül a követ-

kezők írták alá: öreg Farkas István

esküdt, Horváth Ferenc, Buzi

András, Horváth János, ifjú Dobos

János, Pető József „és az egész

katholika község”. Az uradalom ré-

széről Thurszky András tihanyi

provisor (tiszttartó), a pécsi oskola -

megye részéről pedig Bachmann

János királyi inspektor látta el kéz-

jegyével.

Nagy szükség volt az iskolai ok-

tatás támogatására abban az időben,

amit mi sem bizonyít jobban, hogy

a tihanyi elöljáróság részéről aláíró

hat személy mindegyike csak egy-

egy keresztet tett a neve mellé, mert

egyikük sem tudott írni.

HÉJJAS PÁL

Az iskolai oktatás kezdete Tihanyban

Tihanyi iskolások egyenruhában 1935-ben (Fortepan)
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– Szerencsés vagyok, mert nem

kell feltétlenül minden nap főz-

nöm, így megmaradt a kedvem az

új ízek felfedezésére. Színházi el-

foglaltságaim miatt a gyorsan el-

készíthető ételeket kedvelem, sok-

szor a délelőtti matiné és az esti

két előadás között állok a tűzhely

mellé – fogalmazott Hegyi Barbara,

akinek főztjéért a vígszínházi kol-

légák is rajonganak. „A mákos gu-

bájáért, ha kell, egy hétig egy

irányba mennék.” – írja a könyv

ajánlójában Eszenyi Enikő a Víg-

színház igazgatója.

Az Alkalomadtán – Aki szeret,

etet című szakácskönyvében közis-

mert ételeket mutat be kicsit új

köntösben, történetekkel körítve.

A receptek elkészítéséhez 140 ételt

10 nap alatt kellett megfőznie, mint

mondta élettársa Zorán, a népszerű

énekes a végén már nehezen bírta

a kóstolgatást.

A színésznő mesélt 18 éves lá-

nyáról, Roziról is, aki még nem

tudja, mi szeretne lenni, bár egyre

inkább a színészet felé kacsingat.

A Szücs Anikó újságíróval való be-

szélgetésből az is kiderült, hogy

Zoránnal több gyermeket is együtt

nevelnek, és most született Mia

nevű unokájuk.

– Hálás vagyok a tihanyi közön-

ségnek, kedvesek voltak, jól érzetem

magam itt – mondta a művésznő a

közönségtalálkozó zárásaként,

amelyen az is kiderült, hogy az ad-

vent napjait csokoládébonbonok

készítésével tölti majd, ezzel lepi

meg barátait, kollégáit. 

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT

Egy este Hegyi Barbarával
Hegyi Barbara Jászai Mari-díjas színésznő volt a vendég a könyvtár-
ban. A két szakácskönyvet is jegyző művésznő elsősorban a főzés
örömeiről beszélt, sőt még egy werkfilmet is láthatott a tihanyi kö-
zönség arról, hogyan készíti az ételeket. 

Januári programok
December 30. szombat, 17.00
Népzenei koncert a FolkEmbassy zenekarral, és a Felsütött a Nap az égre című
interaktív népzenei karaoke DVD bemutatója. Utána táncház. (Bencés Iskola)

Január 29-ig
Borsos 110 – 110 éve született Borsos Miklós szobrászművész című kiállítás a
Kogart Galériában

Január 1. vasárnap, 16.00
Mali Katalin újévi hangversenye az Apátságban

Január 7. szombat, 10.00 
Újévi bütykölde (Művelődési Ház)

Január 11. szerda, 17.30
Olvasólámpa-beszélgetések a könyvtárban

Január 14. szombat
Dúdoló Navratil Andreával (Bencés Iskola)

Január 14–15. szombat–vasárnap
Tihanyi Bourdon Zenei Hétvége. Népzenei kurzus, ének-, citera, furulya-,
duda- és tekerőtanítással (Bencés Iskola)

Január 21. szombat, 10.00
Játszóház: papírsodrásos technika (Könyvtár)

Díjazták Érdi Máriát

Az Év Ifjúsági Vitorlázója díjat vehette át a tehetséges tihanyi

sportoló a Magyar Vitorlás Szövetség ranglista-díjkiosztóján.

A Majthényi Zsombor Vándordíjat minden évben az év legjobb

ifjúsági versenyzője kapja meg. Érdi Mária idén részt vett a riói

olimpián, ahol futamot is nyert, és kvalifikálta magát a Mel -

bourne-i Világkupa-döntőre, amelyen fantasztikus versenyzéssel

végül negyedikként zárt. Érdi idén az ötből négy világkupa ver-

senyen is részt vett, ezzel azonban még nem ért véget számára a

szezon, hiszen Új-Zélandon vesz részt az ifjúsági-világbajnoksá-

gon. 

– Lassan három hónapja vagyok távol a családomtól, nagyon

hiányoznak az otthoni dolgok, ezért elhatároztam, a sportnaptárat

mindenképp úgy alakítom, hogy otthon tölthessem a karácsonyt –

mondta Érdi Mária. 

t-v



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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