
A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2018. augusztus • XII. évfolyam • 111. szám

• Megújult a Rege Cukrászda
(3. oldal)

• Svájci győzelem a Kékszalagon
(4. oldal)

• Költözés előtt
(4. oldal)

• Vibrál körülötte a levegő
(5. oldal)

• Bakancslistás hely volt az apátság
(7. oldal)

• 35 éves a Horgász Egyesület
(8. oldal) 

Meghódították a Balatont
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Több mint százmilliós uniós támo-

gatás révén a Magyar Képzőművé-

szeti Egyetem épületeit napelemmel

szerelték fel. A tihanyi művésztelepet

is érintő beruházás nemcsak gazda-

sági szempontból fontos, hanem a

tár sadalmi hasznosság miatt is.

Napjainkban a globális környe-

zeti hatások, köztük a felmelegedés,

egyre nagyobb figyelmet kapnak, a

környezetvédelem szempontjai ki-

emelt fontosságúak, ezért is jelentős

a Széchenyi2020 program kereté-

ben megvalósuló fejlesztés. 

A napelemes beruházás pozitív ha-

tásaiból közvetlenül az intézmény ré-

szesül illetve a környezete. A pro-

jektnek köszönhetően évente össze-

sen 167.860 kWh-val csökkenthető

az elektromos szolgáltatóktól igénybe

veendő áram mennyisége, ami az in-

tézmény összes fogyasztásának mint -

egy harminc százalékát jelenti. 

A beruházás révén évente 74 ton-

nával csökkenthető az üvegházhatást

okozó gázok mennyisége. Az egye-

tem öt budapesti épülete mellett a

Völgy utcai Művésztelep is új nap -

elemes rendszert kapott. 

t-v

Művésztelep napelemmel

A közlemény szerint várhatóan

Balatonszepezdre, Balatonedericsre,

Fenékpusztára, Balatonszárszóra és

Tihanyba új parti viharjelző állo-

más kerül, Siófokon, Szigligeten és

Keszthelyen pedig vízközepi állo-

más létesül.

Jelenleg a Balatonon kívül a

Fertő tó, a Velencei-tó és a Tisza-

tó partjainál üzemel viharjelző

rendszer, összesen 43 állomással.

Ezek egy része már LED-es tech-

nológiával működik, ami jobb lát-

hatóságot és gazdaságosabb üze-

meltetést biztosít – tették hozzá.

Mint írták, elsőfokú viharjelzés

legalább óránkénti 40 kilométeres

erősségű szél esetén lép életbe,

ilyenkor percenként 45 sárga fényű

villanás jelzi a vízben és a vízparton

tartózkodók számára a veszélyt.

Ekkor úszni, csónakázni vagy a ví-

zen bármilyen más sporteszközzel

tartózkodni csak a parttól számított

500 méteren belül szabad. Órán-

kénti 60 kilométeres vagy annál

erősebb szél esetén másodfokú a

viharjelzés, a viharjelzőlámpák ek-

kor percenként 90-szer villannak

fel. Ilyenkor tilos úszni, fürdőzni,

csónakkal és más vízi sporteszköz-

zel közlekedni.

A katasztrófavédelem arra kéri a

nyaralókat, hogy a szabadidős prog-

ramok tervezésekor és ezek közben

is mindig vegyék figyelembe a vi-

harjelzőrendszer figyelmeztetését,

baj esetén pedig hívják a 112-es se-

gélyhívó számot.

t-v

Nyolc új viharjelző állomást létesítenek a Balatonnál

Nyolc új viharjelző állomást lé-
tesít a katasztrófavédelem a ba-
latoni régióban, és folyamato-
san fejleszti a viharjelző rend-
szereket a hazai tavak partjain,
illetve a vizeken tartózkodók
biztonsága érdekében – közölte
az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság.

Szent Volodymyr ünnepe és a

Kijevi-Rusz Ukrajna megkereszte-

lésének napjáról ebben az évben is

koszorúzással és látványos táncos

műsorral emlékezett meg Tihany-

ban az Ukrán Országos Önkor-

mányzat. 

I. András és Anasztázia szobrá-

nál az önkormányzat, a Bencés

Apátság és az Ukrán Országos

Önkormányzat képviselői helyez-

ték el a megemlékezés virágait,

majd a Kárpátok színei címmel az

Ungvári Művészeti és Közműve-

lődési Iskola táncegyüttese adott

nagy sikerű műsort a Mádl Ferenc

téren.

R.É.

Tánccal emlékeztek

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                                                                          3. OLDAL

A „Virágba borult a Kincses Fél-

sziget” nevű rajzpályázat legfonto-

sabb célja az volt, hogy megtudják,

a gyerekek miként látják vagy sze-

retnék látni Tihanyt. A szervezők

nagy örömére több mint negyven

rajz érkezett a pályázatra, nagyrészt

az óvodás korosztályból. Érdekes-

ség, hogy a levendula annyira ismert

már ebben a korosztályban is, hogy

majdnem minden rajzon szerepelt

levendulamező. Születtek összefo-

gásból is rajzok: a Visszhang Óvoda

kiscsoportosai egy igen különleges

közös alkotással neveztek. Nem csak

Tihanyból érkeztek rajzok: debre-

ceni, szentesi és veresegyházi gye-

rekek is küldtek rajzokat. 

A világverseny júniusban itt járt

zsűrije, a kanadai Berta Briggs és az

amerikai Karin Rindal is megnézte

a gyerekek rajzait, sőt szavaztak is,

olyannyira, hogy az ő voksuk volt a

döntő, és az alapján született meg

az eredmény. Emlékül ők is kaptak

egy kis kiadványt, mely a gyerekek

rajzait tartalmazza.

A verseny eredményhirdetését a

Levendula Fesztivál nyitó napján,

a Mádl Ferenc téren rendezték.

A díjakat – melyeket helyi vállal-

kozók ajánlottak fel – Tósoki Imre

polgármester adta át a rajzolóknak.

A nagy sikerre való tekintettel a

szervezők jövőre is terveznek rajz-

versenyt. 

RÓZSA ÉVA

Mint arról már több alkalom-
mal beszámoltunk, Tihany eb-
ben az évben részt vett a Com-
munities in Bloom elnevezésű
környezetszépítő versenyen.
A szervezők szerették volna va-
lamilyen módon a legfiatalab-
bakat is bevonni a versenyre
való felkészülésbe, ezért rajz-
versenyt hirdettek óvodás és ál-
talános iskolás korosztályban. 

Gyerekrajzok versenye
Szinte el sem fértek a Mádl Fe-

renc téren a Happy Junior Band

zenekar tagjai, akik Lipcséből ér-

keztek Tihanyba egy napra. a 130

tangóharmokikás fiatal műsora el-

varázsolta a nézőket, fergeteges

hangulatot csempészve a főtérre.

Harmonikások térfoglalása

A Balaton Magyarország legna-

gyobb természeti értéke – jelentette

ki Kontrát Károly, a Belügyminisz-

térium parlamenti államtitkára.

A térség országgyűlési képviselője-

ként hozzátette: a kormány mindent

megtesz annak érdekében, hogy ez

az érték mindenki számára hozzá-

férhető legyen, hogy a Balaton Eu-

rópa legvonzóbb idegenforgalmi ré-

giójává váljon. Ezt a célt szolgálja a

bencés szerzetesközösség által vég-

zett fejlesztés is – tette hozzá.

Mihályi Jeromos, az apátság perjele

elmondta: közösségük célja, hogy a

Tihanyba érkezők élményszerűen,

hitelesen tudják megtapasztalni azt

a gazdag szerzetesi hagyományt,

amelynek alapvető eleme a lelki

szellemi és testi felüdülés. 

– A frissen átadott cukrászdát és

a hozzá tartozó udvart az apátság

vendégfogadó központjává szeret-

nénk fejleszteni. Modern, a meg-

növekedett vendégforgalom kiszol-

gálására alkalmas melegkonyhát és

cukrászműhelyt hoztunk létre, va-

lamint kicseréltük a Balatonra néző

panorámaablakokat is – vélekedett

a perjel, aki hangsúlyozta: a cuk-

rászdában olyan süteményeket és

meleg ételeket kínálnak, amelyek

a szerzetesi hagyományokból me-

rítkeznek. Példaként említette az

apátság gyógynövénykertjéből szár-

mazó mentával ízesített süteményt

vagy a levendulás krémest.

A cukrászda az 1970-es években

nyílt meg Tihanyban az apátság gaz-

dasági udvarán egy akkor állami tu-

lajdonú hotel működtetésében, majd

1990-ben visszakapta az apátság a

birtokot, 1996-ban pedig megépült

a jelenleg is látható épületegyüttes.

mt

Megújult az Apátsági Rege Cukrászda
Száznegyvenmillió forintos kor-
mányzati támogatással mintegy
180 millió forintos beruházás
keretében újult meg a tihanyi
Apátsági Rege Cukrászda.
Az átadó ünnepségen Soltész
Miklós, a Miniszterelnökség ál-
lamtitkára kiemelte: az apátság
által működtetett és felújított
cukrászda közösséget teremt, és
bemutatja, hogy az egyház a tár-
sadalom szerves közössége,
melyre támaszkodhatunk és ta-
nulhatunk tőle.

A verseny eredménye:

Óvodás korcsoport:
1.Pomázi Szilárd
2. Varga Zsófia
3. Legeza Ilka

Iskolás korcsoport: 
1. Dárdai Nóra
2. Végh Dorottya 
3. Kelli Bence

Különdíjat kapott: Butt Tamara,
és a Tihanyi Visszhang Óvoda
Méhecske kiscsoport.

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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A Civilek Házába kerül át többek

között a Németh László Művelő-

dési Ház irodája és a könyvtár is. A

feladat nem kicsi: az elmúlt évtize-

dek alatt nagy mennyiségű eszköz,

tárgy, irat gyűlt össze a mostani he-

lyen, a Magtár épületében, aminek

csak egy részét fogják átkötöztetni

az új helyre. A selejtezés nem kis

feladat, talán a legnagyobb falat a

könyvtár átköltöztetése.  Mint azt

Horváthné Tóth Ivett könyvtáros el-

mondta, a selejtezés már elkezdő-

dött, csak azokat a dokumentumo-

kat tartják meg, amit valóban ol-

vasnak is a látogatók. Az új könyv-

tári helyiség berendezésének terve-

zésekor próbálták az eddig már be-

vált elrendezést a lehetőségek sze-

rint megtartani. Új polcokkal is szé-

pül az intézmény, valamint meg-

próbálják az új helyiség adottságait

előnyükre fordítani, mivel a könyv-

tár a tetőtérben lesz, kifejezetten

egyedileg ide gyártott bútorokat kap

az intézmény,  ide ter vezik a számí-

tógépes sarkot. A gyermekrészlegen

is lesznek újdonságok, megmarad a

gyereksarok, és lesz egy felnyitható

tetejű kis pad is, ahol olvasgathatnak

a gyerekek. 

A költözés, pakolás maga nagy

feladat lesz, de a könyvtáros reméli,

ha elkészül, szép, új könyvtárral gaz-

dagodik a falu és az olvasók is ha-

mar megszokják az új környezetet. 

Költözik a Tihanyi Legenda Kft.

irodája is. Petróczi Orsolya ügyve-

zető elmondta, hogy nem okoz

gondot a beruházás csúszása, az

idegenforgalmi szezon végeztével

több energiát tudnak fordítani az

iroda költöztetésére. Elmondása

szerint talán az ő dolguk lesz a le-

gegyszerűbb, hiszen csak iratokat

és néhány számítástechnikai esz-

közt kell átvinni az új irodába. Azt

viszont nagy előnynek tartja, hogy

együtt lesznek a Művelődési Ház

irodáival, hiszen sok közös mun-

kájuk, feladatuk van, ezeknek el-

végzését nagymértékben megköny-

nyíti, hogy egy épületben lesznek

elhelyezve. 

A legnehezebb feladata talán a

Magtár Stúdiónak lesz a költözés

kapcsán. Pálf i Erika, a televíziót is

működtető Congeria Kft. ügyveze -

tője kérdésünkre elmondta, a leg-

fontosabb momentuma számukra

a fejállomás (TV és internet) pár-

huzamos kiépítése lesz, ugyanis

nem szeretnék szüneteltetni a szol-

gáltatást. Ez lesz a legidőígénye-

sebb és legdrágább eleme a költö-

zésnek.

Legfontosabb feladatuknak azt

tartja, hogy az előfizetők számára

zavartalanul biztosítsák az összes

szolgáltatást. Előre láthatólag így

is néhány napig korlátozott lesz a

szolgáltatás elérhetősége, valószí-

nűleg csak az alap csomagot tudják

majd mindenkinek biztosítani eb-

ben az időszakban. Reményeik sze-

rint viszont ezután bővíthetik a csa-

tornák választékát. Pálfi Erika azt

is elmondta, hogy természetesen az

időpont közeledtével a képújságon

keresztül értesítik az előfizetőket a

várható változásokról.

RÓZSA ÉVA

Költözés előtt
Idén tavasszal rakták le a Civi-
lek Háza alapkövét, az építke-
zés javában tart, és annak elle-
nére, hogy a tervezetthez képest
egy hónapot késik a beruházás,
nagy feladat vár az új épületbe
költöző intézményekre.

Minden eddiginél több, 682 hajó

nevezett az idei versenyre. A vitor-

lások Balatonkenese, Siófok és

Keszthely érintésével több mint

150 kilométert megtéve érkeztek

vissza Balatonfüredre. A rekord-

számú indulóból végül 541 hajó fu-

tott be a célba, ami 79 százalékos

befutási arányt jelent. Azaz 10-ből

8 hajó végigment a több mint 150

kilométeres távon.

Nagy melegben, és kicsi szélben

zajlott a verseny, így a gyors kata-

maránok sem tudták még megkö-

zelíteni sem a verseny rekordját.

A Safram a verseny kétharmadában

az élen haladt, magabiztosan vezetve

az őt követő Litkey Farkas irányította

Prevital előtt. A két vezető hajó na-

gyon elhúzott a mezőnytől.

A jubileumi versenyen számos

kategóriában osztottak ki díjakat.

Az abszolút értékelésben az első

helyen végző csapat a Herendi

Porcelán manufaktúrában készített

díszes kupát nyerte el, és minden

hajóosztály helyezettjeit is díjazták.

A klasszikus osztályok legeredmé-

nyesebb hajója, a legjobban navigáló

hajó csapata, valamint a legidősebb

és legfiatalabb versenyző is díjat ka-

pott. Az 1940-ben és 1942-ben ren-

dezett Kékszalagon a győztes hajó

kormányosáról, Gordon Evelynről

elnevezett különdíjban részesül az

abszolút értékelésben legeredmé-

nyesebb női kormányos is.

Holczhauser András a Magyar Vi-

torlás Szövetség főtitkára úgy fogal-

mazott: reméli a Kékszalag hozzá-

járul ahhoz, hogy a vitorlázás igazi

tömegsporttá váljon Magyarorszá-

gon. Azt is nagyon fontosnak tartja

a szövetség, hogy a Balaton és a többi

magyarországi tó belföldi és nem-

zetközi szempontból is még meg-

határozóbb turisztikai és vitorlástu-

risztikai célpont legyen.

Svájci győzelem a Kékszalagon 
A svájci Safram katamarán,
Christophe Peclard kormányos
vezetésével ért elsőként a célba
a Kékszalag Nagydíjon, 12 óra,
negyven perces idővel. A tizen-
háromszoros Kékszalag-győz-
tes Litkey Farkas vezette Previ-
tal másodikként futott be, míg
a verseny rekordját tartó Fifty-
Fifty, Józsa Mártonnal harma-
dikként teljesítette a távot.

A Safram kormányosa, Christophe Peclard. A legénység tagjai: Rodolphe
Gautir, Fabien Froesch, Fabian Racloz KF, Nils Palmieri, Antoine Lauriot
Prerost.
A Litkey Farkas kormányozta Prevital legénysége: Bartos Zoltán, Lovas
Zsolt, Lepp Gyula, Tóth Róbert, Oroszlán Gábor.

FOTÓK: CSERTA GÁBOR, SZÁNTÓ ÁRON
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– Ella Fitzgerald és Louis Arm -

strong újra egy színpadon – ez a

címe a Falusi Mariannal közös

koncertünknek. A két nagy óriás

dalait adjuk majd elő, a zenekar sa-

ját hangszerelésében. Duót is ének-

lünk majd. A koncerten természe-

tesen ragaszkodunk a dixieland il-

letve a swing hagyományokhoz, el-

játsszuk a nagy standard dalokat is.

– A zenekar az elmúlt évben több

mint húsz koncertet adott, idén Szu-

lák Andreával és Bebével is volt már

közös fellépés. Miért Falusi Mariann

most a vendég?

– Óriási megtiszteltetés, hogy

Falusi Mariann fellép velünk, hi-

szen a rendkívüli hangja mellett egy

hiteles előadó is. Korábban már ze-

néltünk együtt, de akkor is nagy

öröm, hogy első hívásra igent mon-

dott. Mariann rendkívül muzikális,

különleges a hangja, mellesleg tó-

nusa erősen hasonlít Ella Fitzge-

rald-ra. Mariannak nagy szíve van

a zenéléshez, mindig vibrál körü -

lötte a levegő, önfeledt produkciók -

ra képes, és viszi magával a többi

zenészt. Imádok vele zenélni. Sze-

mélyiségét is nagyon kedvelem, hi-

szen minden sztárallűrt nélkülöző

csupaszív ember. 

– Meddig lehet tágítani a dixieland

határait?

– Megyünk tovább azon az

úton, amin elindultunk. A Benkói

örökség, Louis Armstrong fontos

a zenekarnak, tőlük természetesen

min den koncertünkön elhangza-

nak szerzemények. De bővítjük a

repertoárt, ezért kihasználva, hogy

a zenekarban két nagyszerű hang-

szerelő is van, a dixieland és swing

standardok mellett, kicsit moder-

nebb, saját hangszerelésű dalokat

is játszunk majd. Caro Emerald,

Mahalia Jackson, Miles Davies, Ray

Charles – csak néhányan, akiket

megidézünk illetve ha a hangulat

úgy hozza a 20-as, 30-as évek né-

hány magyar régi slágerét is meg-

szólaltatjuk új felfogásban. És per-

sze lesznek keresztény identitású

gospel és dixieland énekek is. Nem

titkolt cél, hogy frissítsük a mű-

sorunkat annak érdekében, hogy

a fiatalokat is meg tudjuk szólí-

tani.

– Bővül a repertoár és egyre több a

fellépés. Előbb-utóbb lesznek saját

szerzemények is?

– Készülünk arra, hogy saját da-

lokat is előadjunk. Van pár szerze-

ményem, némelyiket itt-ott kisebb

klubokban már el is játszottuk.

A mai kornak megfelelő, de a tra-

díciókhoz ragaszkodó dalok ezek,

magyarul éneklem őket. Egyedü-

lálló lenne ez, mert ebben a műfaj-

ban a zenekarok szinte kivétel nél-

kül adaptációkat játszanak.
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Vibrál körülötte a levegő

A Benkó Sándor és Louis
Armstrong zenei örökségét to-
vább vivő Füred Dixieland
Band Falusi Mariannal együtt
ad koncertet a Nyáresték a Fő-
téren programsorozat kereté-
ben. A mindig jó hangulatot te-
remtő zenekar vezetőjével, Der-
valics Róberttel beszélgettünk.

A Click for Work családi vállal-

kozásként indult, és november óta

működteti online piacterét. A csa-

pat nem kisebb célt tűzött ki maga

elé, minthogy a túlterhelt családok-

kal, az elfoglalt emberekkel megis-

mertessék a közösségi megosztás-

ban rejlő előnyöket, mindezt diák-

munkával kombinálva. Ha külföl-

dön bárki besegítőt keres, akkor

már bejáratott kulcsszó vagy már-

kanév alapján kutathat a lehetősé-

gek között. Magyarországon ez

egyelőre ismeretlen, pedig az elő-

zetes piackutatás szerint igény

lenne rá.

Amíg a szolgáltatás megkönnyíti

a családok mindennapjait, addig a

platform használata a diákok szá-

mára azt jelenti, hogy végre nem

kell heti 20–25 órában, hosszabb

távra elköteleződniük – amely sok-

szor tanulmányaik rovására megy.

Nyáron elképzelhető, hogy akkor

is szívesen keresnének egy kis plusz

pénzt, mikor hazautaznak a fővá-

rosból, vagy ha éppen nyaralni

mennek a Balatonra. A honlapon

keresztül, magasabb órabérért vál-

lalhatnak kényelmesen, saját ráéré-

sük és preferenciájuk szerint al-

kalmi munkákat. 

A clickforwork.hu különösebb

szakértelmet nem igénylő, pár órás,

alkalmi jellegű, kisegítő feladatok

elvégzését közvetíti szabadidővel

rendelkező diákok számára. Rá -

adásul jóval olcsóbban, mintha

szakképzett munkaerő vagy pro-

fesszionális segítség jönne.  

– Oldalunk az általunk előre el-

képzeltnél is színesebben működik,

eddigiekben volt, aki babacipelés-

hez kért segítséget, más a fűnyírás-

hoz, de segítettek már a diákok egy

idős néninek is aki, így hogy hosszú

idő után először tudott lemenni az

utcára levegőzni – mondja Mészáros

Andrea, a C4W Kft. vezetője.

A diákigazolvánnyal regisztrált,

megbízható diákok örömmel és rö-

vid időn belül vállalják a pár órás

feladatokat szinte bármely nap-

szakban. Jelenleg közel 500 diák

regisztrált a platformon, és a mun-

kát hirdetők köre is napról-napra

bővül. Egy-egy kiírt feladatra az

első jelentkezések egy órán belül

befutnak. A szolgáltatás júniustól

kezdődően Budapest és környéke

mellett már a Balatonon is elérhető,

az alapítók a későbbiekben az or-

szág más városaiban is tervezik a

megjelenést.  

t-v

Diákmunka a Balatonnál – Egy kattintásra a segítség
Vannak elfoglalt emberek, akik
alkalomadtán gyors segítségre
szorulnak mindennapi teendőik
során. Vannak diákok, akik nem
tudnak tanulmányaik mellett
hosszabb távra elköteleződni,
de alkalmanként, akár csak napi
egy-két órában szívesen dolgoz-
nának, hogy pénzt tudjanak ke-
resni. Őket kívánja összehozni
egy magyar startup, a Clickfor-
Work.

Dervalics Róbert a hazai dixieland zene ismert képviselője, 26 évig a
Magyar Honvédség Légierő Big Bandjében zenélt, klarinéton, szaxofo-
non játszik és énekel. Rekedtes hangszíne nagyon hasonló a hallhatatlan
dzsessztrombitás Louis Armstrongéhoz, nem véletlen, hogy a Magyar
Luis Armstrong-ként is emlegetik. Számos országban és helyszínen
lépett fel a Louis Armstrong Show-val. A Füred Dixieland Bandat
másfél évvel ezelőtt alapította.
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A bál szépe Viktória-mintás He-

rendi vázát, udvarhölgyei Roths-

child- és Apponyi-mintásat kaptak

ajándékba. Mintegy 600 vendég

volt a bálon, 300 szívet osztottak

szét a hölgyek között.

– Nem tudom, pontosan mivel

jár ez a cím, az biztos, hogy a ko-

rábbiaknál többet leszek Balaton-

füreden. Korábban modellkedtem,

így örömmel veszek részt majd kü-

lönböző eseményeken, ha ezt kérik

tőlem. Reklám és marketing szakon

diplomáztam, de még nyitott va-

gyok sok mindenre – mondta a bál

szépe, a 26 éves Tóth Kinga Zoé.

– Pár éve még otthon néztem a

tévében a báli közvetítéseket, most

pedig itt vagyok, boldogan. Jövőre

érettségizem, de évek óta verseny-

szerűen röplabdázom Kecskemét

NB II-es csapatában, amíg lehet,

folytatni szeretném a sportot- vá-

laszolta kérdésünkre az első udvar-

hölgynek választott, Kecskemétről

érkező Kanizsai Magdolna.

A második udvarhölgynek vá-

lasztott 19 éves veszprémi Kovácsics

Virág idén végzett a veszprémi Ve-

tési Albert Gimnázium spanyol ta-

gozatán, a továbbiakban jogot sze-

retne tanulni.

Idén is a báli közönség szavazta

meg a 16 legszebb lányt, akik közül

a Horgas Eszter fuvolaművész, Kocsis

Korinna, korábbi Anna-bál szépe,

V. Kulcsár Ildikó újságíró, Gömbös

Lóránd, a Hungária Yacht Club el-

nöke és Schiffer Miklós divatsza-

kértő alkotta zsűri választotta ki a

bál szépét és udvarhölgyeit.

A hölgyek nyakába a Vaszary

Villa kertjében akasztották fel a Si-

sit idéző ibolyalila színű porcelán-

szíveket. A palotást ezúttal is a Ma-

gyar Állami Operaház balettművé-

szei táncolták, kísért a Mendels-

sohn Kamarazenekar. Az esten

koncertet adott Roby Lakatos világ-

hírű hegedűvirtuóz. 

A Kiss Ernő-díjat, magát a hu-

szárkapitányt ábrázoló szobrot,

idén Valker Viktor üzletember, in-

gatlanberuházó és nemzetközi hírű

klasszikusautó-gyűjtő vehette át.

A szenvedélyes oldtimerautó-gyűj -

tő és restaurátor, aki mellesleg Zoób

Kati divattervező férje, öt évvel ez-

előtt szervezte meg az első Con -

cours d’Elegance autós ünnepet

Balatonfüreden, amely mára már

nemzetközileg is elismert esemény. 

A bálozók között több ismert

vendéget is lehetett látni. Itt volt

Esztergályos Cecília, Olasz Anna,

Zoób Kati, Freund Tamás és Melocco

Miklós is.

A 70 ezer forintos jegyek illetve

az egyre népszerűbb sétálójegyek

már hónapokkal ezelőtt elkeltek.

Mintegy nyolcvan, zömében nyolc

fős asztal várta a bálozókat, az ár-

kádok alatt is volt teríték, a vendé-

gek elé 3500 darabos, hatvan millió

forint értékű, az 1930-as évekig

visszanyúló Apponyi motívumok-

kal díszített szerviz került. 

mt

Anna-bál – Az elsőbálozók éjszakája
A budapesti Tóth Kinga Zoét vá-
lasztották a 193. Anna-bál szé-
pének. Az első udvarhölgy a 19
éves Kanizsai Magdolna, a má-
sodik udvarhölgy pedig a 19 éves
Kovácsics Virág lett. Mindany-
nyian elsőbálozók.
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2018 a Kulturális Örökség Eu-

rópai Éve, a Klassz a pARTon! so-

rozat pedig az emlékév hivatalos

eseménye. A fesztivál negyedik al-

kalommal hirdeti a klasszikus zene

fontosságát, ezúttal az országhatá-

rokon kívül is. Budapestről és Po-

zsonyból, a Duna-partról indultak,

Keszthelyen, Balatonalmádiban,

majd Balatonfüreden, egy-egy he-

tes koncertsorozattal folytatják, vé-

gül Rijekában, a tengerparton nyit-

ják meg a horvátországi Rijekai

Magyar Napokat (2020-ban Rijeka

lesz Európa Kulturális Fővárosa).

A rendezvénysorozat házigazdája,

Érdi Tamás zongoraművész vallja:

„A kultúra összeköt bennünket, eu-

rópai nemzeteket, segít megismerni

egymást, ami a megértéshez, az egy-

más elfogadásához, a békés együt-

téléshez és egykor talán a szeretet-

hez is elvezet. Muzsikustársaimmal

ezen a nyáron is szeretnénk elvará-

zsolni a gyerekeket, a fiatalokat, tu-

catnyi ifjúsági és gyerekprogrammal

strandokon, játszótereken, sőt ha-

jókirándulásokon is várjuk őket,

mert kitűzött célunk, hogy megsze-

rettessük a klasszikus zenét, így re-

ményeink szerint koncertjeinken

felnőttként is ott lesznek. Én a

klasszikusok csodálatos muzsikáján

nőttem fel, korán kedvenceim lettek

a legnagyobbak, nem tudok válasz-

tani Mozart, Schubert, Beethoven,

Chopin és Liszt között – számomra

ŐK jelentik Európát”.

Magyarország egyik legnépsze-

rűbb kórusának névadója, Szír

Szent Efrém több mint 400 him-

nuszt írt, és zenéjének nyugtató at-

moszférája folytán már életében a

„Szentlélek hárfájaként” említették.

A 2002-ben alakult Szent Efrém

Férfikar e csodálatos bizánci örök-

ség kutatásának szenteli működését,

amiben az emberi hang, a vox hu-

mana az Istent dicsérő egyetlen

„hangszer”. Sokféle személyiség

egyesül ebben a kórusban, akik a

mai napig rendszeresen képzik a

hangjukat, legfiatalabb és legidő-

sebb tagjuk között negyven év kü-

lönbség van. Megfoghatatlan ta-

pasztalat a muzsikájuk: egyszerre

visznek messzi tájakra és lelkünk

belső békéje felé.

A kórus és Sebestyén Márta régi

ismerősök, több tucat helyen léptek

már fel együtt, de az apátsági temp-

lomban még egyikük sem énekelt.

A világhírű énekesnő egy másik

fontos örökség letéteményese, a tra-

dicionális magyar kultúrát képviseli

itthon és világszerte. Minden ma-

gyarországi díjat megkapott, amit

egy művész elnyerhet és az

UNESCO Artist for Peace címet

is kiérdemelte. Tehetsége, képzett

orgánuma és varázslatos lénye ere-

deti jelenséggé avatta. A tihanyi

koncerten is jelen lévő édesanyja

Kodály Zoltán tanítványa volt, Se-

bestyén Márta pedig a japán csá-

szárnak, illetve az angol és a spanyol

királyi családnak is bemutatta a ma-

gyar kultúra legféltettebb kincsét,

a népdalt. 

A műsoron bizánci-görög, arámi

és ószláv liturgikus dallamok, görög,

balkáni, dél-afrikai, hindi, ó-por-

tugál és moldvai paraliturgikus éne-

kek, valamint Liszt és Lvovsky

kompozíciói szerepeltek.   

A Szent Efrém Férfikar tagjai:

Balázs Edgár, Bubnó Lőrinc, Bubnó

Márk, Bubnó Tamás, Nagy Bertalan,

Oláh Marcell, Orbán Domonkos,

Pechan Kornél és Tóth Péter. 

MÓROCZ ANIKÓ

Bakancslistás hely volt az apátság 
Zsúfolásig megtelt az apátsági
templom Sebestyén Márta és a
Szent Efrém Férf ikar júliusi
koncertjén. A kapunyitás előtt
fél órával hosszú sor kígyózott
a téren, az ingyenes koncertre
várók a tűző napot is türelme-
sen tűrték. A koncert utáni vas-
taps jelezte: nem volt hiábavaló
a várakozás, ami egyébként is
jellemző a Klassz a pARTon!
komolyzenei rendezvényeire.

A kiállításon reprezentatív válo-

gatásban jelennek meg a mitológiai

témák, és néhány művön keresztül

a várábrázolások, valamint az ori-

entalista tájképek, elsősorban olya-

nok, amelyek a konkrét tájakat mi-

tikus, történelmi távlatba helyezik.

Hol a táj szolgál egy történet hát-

teréül, hol pedig maga a táj hordoz

történeti aspektust. A tárlaton el-

sősorban az Itáliában letelepedett

idősebb Markó Károly, valamint

magyar tanítványainak (Ligeti

Antal, Telepy Károly) munkái látha-

tók, – általuk emelkedett európai

színvonalra a magyar tájfestészet és

született meg a nemzeti táj típusa.

A 19. század első évtizedeiben ki-

bontakozó új magyar festőművészet

első európai rangú képviselője id.

Markó Károly (1793–1860) volt.

Élete nagyobb részét Itáliában töl-

tötte. Az olasz fejlődés vonalába il-

leszkedő ideális tájképei mitológiai,

vallásos vagy történelmi jelenetek

színterei, azonban kompozícióin a fő

hangsúly már nem az alakokon van,

hanem elsősorban a táji környezeten. 

Az általa kialakított ideális táj-

ábrázolási mód gyermekei, tanítvá-

nyai és hazai követőinek ecsetje

nyomán élt tovább a 19. század vé-

géig, meghatározva a magyar fes-

tészet fejlődésének egyik fontos irá-

nyát. Három fia közül a legidősebb,

Károly (1822–1891) ragaszkodott

leginkább apja stílusához, míg And-

rás (1824–1895) sziklás hegyvidéki

tájainak témaválasztásában ugyan

megőrizte a családi tradíciót, ám fi-

gurális jelenetein már erősebb az

életképi jelleg. A legifjabb testvér,

Ferenc (1832–1874) volt az egyetlen

a Markó-családból, aki hazatért

Magyarországra, és az olasz tájki-

vágatok festése helyett hamar rá-

érzett a hazai vidék karakterére. Az

égbolt változatos atmoszférikus je-

lenségeit megörökítő képeinek gya-

kori szereplői a magyar ruhába búj-

tatott menyecskék vagy a tarka vi-

seletű vándorcigányok.

Az 1860-as évektől látványosan

új tájképfelfogás jelentkezett a ma-

gyar festészetben, miközben techni -

kailag a legmagasabb európai szín -

vonalra emelkedett. Az id. Markó

Károly által képviselt korábbi ideális

tájfestészetet, a mitikus és heroikus

tájtípusokat tanítványai eleinte a ro-

mantika stílusában formálták át,

hogy a későbbiek során, a 80-as

évektől a magyar tájképfestészet az

intim tájtípus, vagyis a hangulati és

atmoszférikus festészet irányába

mozduljon el.

Gyermekei mellett a Markó-is-

kola tradíciójának leghűségesebb

követői Ligeti Antal (1823–1890),

Telepy Károly (1828–1906) és

Brodszky Sándor (1819–1901) vol-

tak. Külföldi tanulmányaik után

mindhárman Budapesten teleped-

tek le, és meghatározó mestereivé

váltak a 19. század második felének. 

A szeptember 16-ig látható kiál-

lítás kurátorai: Fertőszögi Péter mű-

vészettörténész, a Kovács Gábor

Művészeti Alapítvány kuratóriumi

elnöke és Marosvölgyi Gábor az ala-

pítvány művészettörténésze. 
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Romantikus tájak
Táj-Kép-Történetek a 19. szá-
zadi magyar festészetből cím-
mel nyílt kiállítás a Kogart Ga-
lériában. A magyar tájképfesté-
szet korai aranykorát az ideális
és a romantikus tájfestészet jel-
legzetes témáin és motívumain
keresztül bemutató tárlat szep-
tember közepéig látogatható. 

FOTÓ: ÉRDI-HARMOS RÉKA
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A Balatoni Hajózási Zrt. komp-

közlekedés szolgáltatását Szántód

és Tihany között tavaly több, mint

1,1 millió utas vette igénybe, mely

utasforgalom még a 2016-os kima-

gasló rekordévet is túlszárnyalta.

Látva az idei számokat a társaság

ebben az évben is kiemelkedő for-

galomra számít a kompközlekedés

esetében. Úgy tűnik, hogy az elő-

zetes várakozások egyelőre beiga-

zolódtak, hiszen az előző évhez ké-

pest idén még egy héttel korábban,

már július 17-én elérte a társaság a

kompjain szállított félmilliós utas-

számot. A tavalyi év azonos idő-

szakához (január 1. – július 15.) vi-

szonyítva a személyek száma 13

százalékkal, a szállított gépjármű-

vek száma 15 százalékkal növeke-

dett. A kerékpárok esetében ez a

mutató szintén 15 százalékos. 

A komphajózás főidényében, jú-

nius 29. és augusztus 26. között az

első komp Szántódról 6.40-kor az

utolsó 23.20-kor indul, míg Ti-

hanyból reggel hét órakor indul az

első és 23.40-kor az utolsó komp-

járat. A kompjáratokat a forgalom

függvényében a menetrend felfüg-

gesztésével sűríti a társaság a for-

galmas nyári időszakokban, ilyenkor

a BAHART négy komppal gyakor-

latilag folyamatosan biztosítja az át-

kelést a Balaton két partja között.

A társaság, mint a Balaton mo-

torja elkötelezett abban, hogy szol-

gáltatásaival összekösse a Balaton

parti településeket, és látogatókat

vigyen a települési programokra ha-

jóival, köztük a kompokkal is. A

két partot összekötő közlekedési

forma rendkívül népszerű az utóbbi

időben, hiszen a Balaton körüli út-

hálózatok terheltsége és a tóhoz ér-

kező növekvő látogatószám egyre

többeket sarkall arra, hogy ezt a

gyors, kényelmes és páratlan pano-

rámával társuló szolgáltatást válasz-

sza a túlpart eléréséhez.

A BAHART kompjain ráadásul

nemcsak utazni lehet, hiszen ezek a

hajók koncertek, rendezvények meg-

tartására is kiválóan alkalmasak. En-

nek keretében szervez kompkoncer -

teket a MOL Nagyon Balaton, leg-

közelebb szeptember 8-án Ákos lép

majd fel a két összekötött komp fe-

délzetén. A 18 balatoni kikötőből

hetente összesen 288 alkalommal

induló sétahajózás mellett, heti

rendszerességgel a naplemente meg-

hittségére vágyókat is várja a társa-

ság. Balatonfüredről minden kedden

és csütörtökön délelőtt 10 órakor

indulnak a két órás félsziget-kerülő

sétahajó járatok. Természetesen az

augusztus 20-i tűzijátéknéző hajók

sem maradhatnak ki az idei tartal-

mas nyári élmények közül.
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Már több mint félmillió utast
szállított idén a balatoni komp
Szántódrév és Tihanyrév között.
Július közepén évek óta nem re-
gisztrált ekkora forgalmat a ha-
józási társaság. 

Túl a félmillió utason 

– Az egyesület három engedé-

lyezett csónakkikötőben – a révnél,

Sajkodban és az Itatóközben – 95

csónakhellyel és 35 darab engedé-

lyezett horgászállással rendelkezik.

A tagok az elmúlt 35 év alatt hoz-

ták létre ezeket a helyeket, teljes a

kihasználtságuk. Nagy igény lenne

a további bővítésre, de ennek en-

gedélyeztetését sok szervtől kell

kérni, így ez nagyon körülményes

manapság. Parti horgászatra sajnos

már csak kevés helyen van lehető-

ség a Balatonon, de Tihanyban

hosszú partszakaszon ez is lehet-

séges. Sok versenyen, rendezvényen

részt veszünk, és magunk is szer-

vezünk programokat. Ifjúsági és

gyermek tagságunk is nagyon aktív,

roppant büszke vagyok rá, hogy az

idei „Horgássz! Ne Drogozz!” verse-

nyen a legnagyobb egyesületi lét-

számmal indultak, és nagyon szép

eredményeket értek el. De még in-

kább szívmelengető érzés volt a

horgász egyesület nevében június

29-én felköszönteni az egyetlen élő

alapító tagunkat, Kántás Pált 98.

születésnapján. Nem volt könnyű

alkalmas időpontot megbeszélni

vele, mert Pali bácsi még minden

nap lejár horgászi.

– Mi a szerepe, feladata az egye-

sületnek, milyen kedvezményeket biz-

tosít tagjainak?

– Ma már csak az horgászhat, aki

egy horgász egyesületnek a tagja,

az egyesületek képviselik a horgá-

szok érdekeit, a jegyek értékesíté-

sében közvetítenek. Mi is versenye-

ket szervezünk, a tagjainknak kifi-

zetjük a többi versenyek nevezési

díját. Kirándulásokat szervezünk,

jártunk a Horgász Show-n, a Fe-

Ho-Va vadászati, fegyver- és hor-

gászrendezvényén. A Garda Fesz-

tiválokon kitelepülünk, ott a tagja-

inkat megvendégeljük halászlével,

borral, az egyesület gyerek tagjainak

kedvezményt biztosítunk, ők a te-

rületi jegyeket fél áron vehetik meg.

– Mekkora a halállomány a Bala-

tonban, milyen fogásra lehet számí-

tani?

– A Balatoni Halgazdálkodási

Nonprofit Zrt. felelős a hal telepí-

tésért, évente 350 tonna pontyot,

ezen kívül még süllőt, balint és csu-

kát telepítenek. Az idei évben ke-

vesebb fogásról hallottam, mert na-

gyon sok a hínár, így könnyen lea-

kad a hal. Áprilisban rendezték a

Balatonon az IBCC Nemzetközi

Pontyfogó Kupát, ezen Tihanyban

több versenyhely is volt, és néhány

versenyzőnek sikerült 20 kg feletti

fogást elérni. De nekünk is van egy

olyan tagunk, aki rablóhalazik, ő

sok és nagy halakat is fog. Tehát

hal van, aki szeretné kifogni, annak

ki kell ülnie és a szerencsével is jó-

ban lenni.

– Vannak biztos fogást ígérő he-

lyek?

– Meg lehet figyelni, ahol mindig

ugyanott ül a horgász, vagy többen

vannak egy helyen, ott elképzelhető,

hogy jobb fogásra számítanak a

visszajárók. De ez sok tényezőtől

függ, befolyásolja a széljárás iránya.

A mostani jó vízminőség a stran-

dolóknak jó, de a horgászoknak

nem, mert a halak nem olyan bát-

rak, a magas vízállás miatt pusztul

a nádas, ez is nehezíti a horgászok

életét. 

– Milyen tihanyi programokon

vesz részt az egyesület?

– Nagyon fontos rendezvényünk

az évenkénti környezetvédelmi nap.

Erre meghívjuk a tagságunkat és

Tihany lakosságát. Néhány éve

csatlakoztak hozzánk más civil

szervezetek is, a Tihanyi Lovas

Klub és az asszonykórus, de a Le-

vendula Klubból is sokan eljöttek

és gyűjtötték velünk a szemetet, vé-

gig a félsziget partján. 

– Ha valaki szeretne hódolni ennek

a hobbinak, mit tegyen, milyen költ-

ségekre számítson?

– Az egyesületi tagdíj 3500 fo-

rint, emellé meg kell venni az állami

éves jegyet (ebben az évben 2200

forint), ami Magyarország összes

tavára, még a magán tavakra is kö-

telező. No és még egy egységes szö-

vetségi hozzájárulást is le kell róni.

Ezen kívül az adott tóra, nálunk

Balatoni Halgazdálkodási Zrt. által

forgalmazott területi jegyet kell vál-

tani. Ezekből létezik napi, heti és

az éves időszakú jegy, különböző

korosztály szerinti árakkal, amik

nálunk, a tihanyi horgász boltban

megvásárolhatóak. Ehhez jönnek

még a felszerelések, kellékek költ-

ségei. A laikusokat elriaszthatja ez

a sok kiadás, de a horgászok véle-

ménye szerint a természet közel-

sége és a halak szeretete fantaszti-

kus dolog. Ahogyan, ott ülnek a

parton sok különleges élőlény kö-

zelében, leírhatatlan érzés. A simo-

gató napsütés, a lengedező szél, a

víz közelsége nyugtató hatással van

rájuk. A hullámok halk csobogása

és a víz olyan békés hangulatot

áraszt, amit kevés hasonló dolog

tud megadni számukra. És persze

ott van a remény, hogy meglesz az

áhított nagy fogás, amely megko-

ronázza a horgászattal töltött na-

pot.

SOMOGYI JUDIT

Van hal, csak ki kell fogni – 35 éves a Tihanyi Horgász Egyesület

A Tihanyi Horgász Egyesületet
1983-ban alapította három helyi
horgász: Kántás Pál, Sörös Géza
és Ható Árpád. Ma 395 tagot, köz-
tük gyerekeket is számlál a civil
egyesület. A tagok közel fele ti-
hanyi, a többiek nyaralótulajdo-
nosok, környékbeliek, de külföl-
diek is csatlakoztak a társasághoz.
A jubiláló egyesület vezetőjével,
Urbancsok Zsolttal beszélgettünk.

Kántás Pált születésnapja alkalmából
Vörös Pál (balról) vezetőségi tag és Urbancsok
Zsolt az egyesület elnöke köszöntötte fel
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Halmos Monika food stylist,

gasztronómiai szakíró, számos

gasztronómiai lap és online maga-

zin szerzője, az ehető virágok szak-

értője. Első írásai 1991-ben jelentek

meg a Magyar Konyhában és a

Kertbarát Magazinban, első könyve

pedig 1999-ben a Varázslatos vi-

rágízek. Azóta több mint 80 ma-

gyar, és idegen nyelveken megjelent

könyv fémjelzi nevét hazánkban és

német nyelvterületen. Könyveit

művészi igényességgel készített

kompozíciók: pontos és követhető

receptek és ínycsiklandó írások te-

szik élménnyé. Előadásokat, főző-

tanfolyamokat tart, süt, főz és vi-

rágot köt fesztiválok színpadain,

food stylistként fotósok keze alá

dolgozik. A vizuális élményszerzés,

a természetes életmód, a természe-

tes ételek, a vadgasztronómia elkö-

telezett híve. A Rózsakunyhó Al-

kotóműhely alapítója.

Vass András fotográfus, az ese-

mény- és természetfotózás terén

szerzett nagy gyakorlatot. 2011 óta

operatőrként gasztronómiai műso-

rok forgatásnál működik közre, és

illusztrálja fotóival Halmos Monika

könyveit is. Fotói többek közt A mi

erdőnk és a Kertbarát Magazin ol-

dalait gazdagítják. A természet és a

vadak szerelmese, szabad idejében

szívesen járja az erdőket, keresi ka-

merájával hazánk eldugott termé-

szeti kincseit. 

A Rózsakunyhó Alkotóműhely

nevét a Börzsönyben ma is álló kis

vadászházról kapta. Fekete István

és Kittenberger Kálmán sokat időz-

tek ott vadászataik idején, több mű-

vük születésének a helye ez a

kunyhó, ahol a Rózsakunyhó című

novelláskötet több írását is papírra

vetette az író. Az Alkotóműhely te-

vékenysége széles palettát ölel át:

professzionális ételfotókat, imázs-

filmeket, komplett szakácskönyve-

ket készítenek. Szövegírásban, vi-

rágkötészetben, látványtervezésben,

és food-stylingban is kreatívak. Tu-

dásuk legjavát igyekeznek továb-

badni: vizuális kultúrát fejlesztő és

természetbarát előadásokon, főző-

iskolai kurzusokon vagy éppen a ti-

hanyi kiállításon. 

t-v

Lásd a természet ízeit címmel
nyílt kiállítás a Levendula Ház
Látogatóközpontban. Halmos
Monika food stylist és Vass András
fotográfus rendhagyó gasztronó-
miai tárlata igazi kalandot ígér a
konyhaművészet iránt érdeklő-
dőknek. 

Gasztro tárlat

Fogathajtás a
Belső-tónál

Immár 28. alkalommal rendezték

meg a félszigeten a meghívásos „C

és D” kategóriás kettesfogathajtó ver-

senyt a Belső-tónál. A pályabemu-

tatót követően az akadályhajtás első

fordulóját majd ebéd után a második

fordulóját rendezték meg, összeve-

téssel, amit a vadászhajtás és az ered-

ményhirdetés követett. A díjakat

Tósoki Imre polgármester adta át.

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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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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