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A képviselő-testület minden év elején felülvizsgálja az önkormányzat

intézményeiben alkalmazott étkezési térítési díjakról illetve az étkezési

normákról szóló rendeletét. A februári ülésen a testület úgy döntött: már-

cius 1-től valamennyi kategóriában (óvodás, napközis és ebédelő gyer-

mekek, önkormányzati alkalmazottak, külsős vendégétkezők és nyugdíjas

étkezők) mintegy húsz százalékos díjemelést hajt végre. 

Drágulnak az étkezési díjak

Közel ezer négyzetméteres terü-

leten elbontják a Rév melletti pa-

vilonsor egyik rosszállapotú épüle-

tét.

A terület rendezését évekkel ez-

előtt kezdeményezte az önkor-

mányzat, a bontási munkálatokat

most az épület tulajdonosai saját

költségükön fedezik. A kihaszná-

latlanul álló pavilonok felszámolá-

sával megkezdődhet az ingatlan re-

habilitációja. Bővebb információkat

erről a következő lapszámunkban

olvashatnak.

Bontás a komp kikötőjében

Tósoki Imre polgármester és

Kontrát Károly országgyűlési kép-

viselő a hagyományoknak megfe-

lelően idén is köszöntötték a tele-

pülés legidősebb lakosait, a 97 éves

Szalai Ferencnét és a 98 éves Kántás

Pált.  

S.K.

Szép korúak köszöntése 

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT

Az étkezési térítési díjak mértéke így alakul:  
• óvodás gyermek: 420 Ft/nap

• napközis gyermek: 480 Ft/nap

• ebédelő gyermek: 400 Ft/nap/fő

• önkormányzati alkalmazott: 570 Ft/nap/fő

• külső, vendég étkezők: 900 Ft/nap

• nyári szezonban (V. 1-től IX. 30-ig): 1000 Ft/nap/fő

A helyi lakosú nyugdíjasok étkezési térítési díja, az egy háztatásban élők egy

főre számított jövedelmétől függően, 440 Ft/adag – 765 Ft/adag között mozog. 

S.K.



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                                                                          3. OLDAL

Tűzveszélyes épület, az oktatást

hátráltató infrastruktúra, helyszűke,

folyamatos parkolási problémák –

csak néhány azokból a gondokból,

amelyek szükségessé teszik az

óvoda fejlesztését illetve elköltöz-

tetését.  Ráadásul egy új jogszabály

szerint a település köteles bölcsődei

ellátást biztosítani a tihanyi gyere-

kek számára, így a 10–12 fős böl-

csőde kialakítása végképp idősze-

rűvé teszi, hogy az önkormányzat

rendezze a jelenleg több gonddal is

küzdő óvoda működését. 

Bár a jelenlegi óvoda megtartása

mellett az érzelmi megközelítésen

túl szinte alig maradt ész érv, az in-

tézmény helyzetének megoldása

ügyében mégis egyeztető fórumot

tartottak február elején az önkor-

mányzati hivatalban. A egyeztetésen

a civil szervezetek vezetői, intézmé-

nyek irányítói mellett részt vett az

óvoda vezetője és a szülői munka-

közösség képviselője is.

Kötelező bölcsőde

Tósoki Imre polgármester az

Echo-domb fejlesztéséről beszélt,

ki emelve, hogy az amúgy is frek -

ven tált terület a jövőben még több

turistát vonz majd, márpedig ez a

környezet nem kedvez az óvodás

gyerekeknek. 

– Az egykori Hevesy-villa nem

óvodának épült, bár az oktatás je-

lenleg is kifogástalanul működik,

az új jogszabályi előírásoknak

adottságinál fogva egyszerűen nem

tud megfelelni az épület. Kötelező

lesz a bölcsődei szolgáltatás kiala-

kítása is, így adja magát, hogy a két

intézményt együtt, egy modern

épületbe költöztessük – vélekedett

a polgármester.

Németh Tünde jegyző elmondta,

az elmúlt években több ellenőrzés

is volt az intézményben, kiderült,

számos elvárásnak már nem felel

meg az óvoda. Az épület nem aka-

dálymentesített, az emeleteket ösz-

szekötő régi falépcső  tűzveszélyes,

a csoportszobák nem érik el a mi-

nimális méreteket- emiatt ma már

meg sem kapná a működési enge-

délyt. 

– Ezeket a problémákat ráadásul

nem is lehet megoldani, az épület

szerkezete, adottsága nem ad erre

lehetőséget – tette hozzá a jegyző.

A mai kor követelményei szerint

több konyhai helyiséget kellene ki-

alakítani az óvodában, az élelmi-

szerbiztonsági előírások miatt pe-

dig az ételek kiosztásán is változ-

tatni kellene.

Új óvoda az Aranyház utcában 

Bujdosó Judit főépítész a kisze-

melt új helyszínről, a település szé-

lén lévő Aranyház utcai önkor-

mányzati tulajdonban álló telekről

beszélt.  A 4200 négyzetméteres, a

Belső-tóhoz közel elhelyezkedő in-

gatlanon egy 840 négyzetméteres,

kétszintes épület emelhető.  A föld-

szinten kényelmesen elférne az

óvoda illetve a bölcsőde, az emele-

ten pedig a tervek szerint tíz darab

60–80 négyzetméteres önkormány-

zati bérlakást alakítanának ki. 

Maga az intézmény a jelenleginél

nagyobb területű lenne, a jogsza-

bályoknak megfelelően könyvtár

szobát, szertárt, nevelőtestületi he-

lyiséget tartalmazna és a gyerekek

termei is lényegesen tágasabbak

lennének. Az udvar is nagyobb

lenne, ott játszótér és egy gyerekek

használta kiskert kapna helyet. –

Itt nem lenne gond a parkolás, a

természeti környezet pedig ideális

lenne a gyerekeknek, a Belső-tóhoz

akár naponta kisétálhatnának –

jegyezte meg a főépítész. 

A fórumon többen hozzászóltak

a tervezett fejlesztéshez, tulajdon-

képpen mindenki elismerte, hogy

a jelenlegi elavult óvoda elköltöz-

tetése megkerülhetetlen. Ellenérv-

ként Bakos Péter képviselő azt hozta

fel, hogy nem szerencsés a köz-

pontból a falu perifériájára telepí-

teni az intézményt, ezzel szemben

elhangzott, hogy nincsenek szá-

mottevő távolságok a településen,

ráadásul így, a bölcsődei és az óvo-

dai ellátás az iskola közelébe ke-

rülne, – az oktatási intézmények

szinte egy egységet alkotnának Ti-

hanyban. Csizmazia András Tihany

Turizmusáért Egyesület elnöke fel-

vetette, hogy az új helyszínen na-

gyobb lenne a légszennyezettség és

a zajártalom is.

Szép, de alkalmatlan

Az óvoda vezetője Molnár Andrea

viszont szakmailag indokoltnak ne-

vezte az intézmény áthelyezését,

mint mondta, nagyon örülnének, ha

a gyereknevelés szempontjai és igé-

nyei szerint megépített, modern in-

tézményben végezhetnék a munkát.

Kimmerné Takaró Viktória az óvodai

szülői munkaközösség képviseleté-

ben hangsúlyozta: bár érzelmileg

nagyon kötődnek az óvodához, lát-

ják, hogy a legjobb szándék ellenére

a megváltozott jogszabályi héttér

miatt kevésbé alkalmas az épület a

gyerekek ellátására, fontos lenne a

körülmények fejlesztése, amire a

régi épületben nem lát esélyt. 

– Az önkormányzat önerőből

nem tud egy ekkora beruházást

megvalósítani, mindenképpen pá-

lyázati támogatást kell keresnünk.

Vannak is lehetőségek, még márci-

usban be is adhatjuk a pályázatun-

kat. Ez egy stratégiai döntés, hogy

mit kezdünk az óvodával, meggyő-

ződésem, hogy egy új, modern

óvoda-bölcsőde építése a jó döntés.

Sikeres pályázat esetén is minimum

három év lenne, mire megvalósul-

hatna az új létesítmény, addig min-

denképpen a jelenlegi intézmény-

ben kell folytatni a gyerekek ellá-

tását. Az óvoda épületét később is

települési célra hasznosítja az ön-

kormányzat, azt nem értékesítette

és nem is tervezi értékesíteni a kép-

viselő-testület – így Tósoki Imre,

aki hozzátette: az Aranyház utcai

ingatlanon eredetileg önkormány-

zati bérlakások építése volt a terv,

hiszen nagyon fontos a fiatalok

megtartása a településen. A jelen-

legi elképzeléssel azonban részben

ez is megvalósulhatna. 

(Az egyeztető fórum után né-

hány nappal rendezett képviselő-

testületi ülésen a képviselők egyön-

tetűen az új intézmény megépítését

támogatták. A következő, márciusi

ülésen pedig a polgármester az in-

gatlan helyi védelembevételét ter-

jeszti elő.)

A fórumon elhangzott, hogy

a Hevesy-villa bár oktatási intéz-

ménynek már alkalmatlan, de fel-

újítása után, helyi védettséget

kapva, akár a település egyik új tu-

risztikai attrakciója is lehetne. Az

önkormányzati tulajdonban lévő

épület Tihany frekventált helyén

fekszik, így adottságait egy új funk-

cióval ki lehetne használni. 

mt

Új óvoda épülhet – Költözés az egykori villából
Ki kell költöztetni a Visszhang
óvodát a jelenlegi épületből,
mert az több jogszabályi előírás-
nak sem felel már meg, sőt,
adottságai révén átalakítani sem
lehet az egykori villát úgy, hogy
alkalmas legyen oktatási intéz-
ménynek. Az önkormányzati
képviselők a legutóbbi ülésen
egyhangúlag úgy döntöttek, az
Aranyház utca végén lévő ön-
kormányzati tulajdonú ingatla-
non épüljön fel az új óvoda il-
letve bölcsőde,  így az intézmény
modern feltételeket tudna biz-
tosítani a gyerekeknek. 

A Visszhang óvodába jelenleg 56 gyermek jár, közülük 34-en tihanyiak,
a többiek a környező településekről utaznak be. Két vegyes csoport mű-
ködik az intézményben, amelynek éves fenntartása 60 millió forintjába
kerül az önkormányzatnak. 

A kötelező bölcsődei ellátást több módon is lehet biztosítani. Tihany
adottságait figyelembe véve egy kisebb 12–14 fős bölcsödét létesítenének,
amelyben egy bölcsődei dajka és két kisgyermeknevelő biztosítaná a gye-
rekek ellátását.
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A Kisfaludy turisztikai fejlesztési

csomaggal minden idők legna-

gyobb szálláshely-fejlesztési prog-

ramja valósulhat meg a vidéki

Magyarországon – ígéri a Magyar

Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A program keretében 2030-ig

300 milliárd forint fejlesztési be-

ruházás valósulhat meg az ország-

ban, amelyből 150 milliárd forintot

a kormány hazai költségvetési for-

rásból, vissza nem térítendő támo-

gatás formájában biztosít.

Az MTÜ most több mint 700

pályázattal kapcsolatban hozott tá-

mogatói döntést, – panziók, szál-

lodák felújítása, bővítése illetve épí-

tése valósulhat meg a milliárdok-

ból.

A program elsősorban a temati-

kus szolgáltatások kapacitásának

növelését, valamint új szolgáltatá-

sok bevezetéséhez kapcsolódó

infra strukturális beruházások elő-

segítését támogatja.

Az elnyert támogatások jellem-

zően 20 és 50 millió forint között

ingadoznak, de mintegy húsz pá-

lyázó prémium minőségű fejlesz-

téseire ennél lényegesen nagyobb

támogatást kapott. Keszthelyen,

Siófokon, Szántódon, Hévízen, és

Tihanyban is jelentős szállásfejlesz-

tések valósulhatnak meg.

2,9 milliárd forint támogatást ka-

pott a CDHT Hotel Projekt Kft. a

Tihanyi kastélyszálló elnevezésű

hotel megvalósítására. Az egykori

József főherceg rezidenciájában egy

150 szobás négy vagy ötcsillagos

szálloda létesül. A koncepciótervek

már készen vannak, a program sze-

rint 2021-re be kell fejeződnie

a beruházásnak. 

A több mint tíz éve kihasználat-

lanul álló kastély 1926-ban épült

Habsburg József főherceg reziden-

ciájaként az Árnyas parkerdő kö-

zepére. A kéthektáros parkkal ellá-

tott helyet utoljára bérlők működ-

tették. 

Tihanynak nagy szüksége van

egy magas minőségű szálláshelyre,

ezért az önkormányzat örömmel

veszi a beruházást. A településről

egyébként több, kisebb panzió is

pályázott a Kisfaludy programra,

de ezúttal nem kaptak támogatást. 

A Kisfaludy Szálláshely-fejlesz-

tési Konstrukció 14 éves futamideje

alatt a vidéki Magyarország szál-

lodái és panziói újulhatnak meg,

minőségi szintet léphet a szektor.

A konstrukció keretében olyan be-

ruházások támogatására nyílik

mód, amelyek hosszú távon fenn-

tarthatóak és turisztikai szempont-

ból indokoltak.

Az MTÜ honlapján megtalál-

ható a támogatott pályázatok teljes

listája.

mt

Kastélyszálló épülhet
Több mint hétszáz szálláshely
fejlesztési igényt tartalmazó pá-
lyázatot támogatott a Magyar
Turisztikai Ügynökség a Kisfa-
ludy Szálláshely-fejlesztési Prog -
 ram első ütemében. A közel 45
milliárd forintnyi vissza nem té-
rítendő támogatás célja a turisz-
tikai vonzerőhöz kapcsolódó
szálláshelyek minőségi fejlesz-
tése. A balatoni régióban és Ti-
hanyban is jelentős fejlesztések
kezdődhetnek.

A projektben kulturális örökségek

rehabilitációjára, települések emble-

matikus épületeinek felújítására, a

turisztikai fogadóképesség növelésére

illetve az ehhez szükséges eszközök

modernizálására van lehetőség. Fon-

tos beruházás lesz az Echo-domb

rendezése és modernizálása, ez a te-

lepülés egyik legfrekventáltabb része,

a turisztikai kínálat emblematikus

eleme. A tervek szerint októberben

kezdődnek a fejlesztési munkálatok. 

A turisztikai fejlesztés révén ren-

dezik a területet, parkosítanak és

kialakítanak egy tetszetős, történeti

játszóteret. Nagy igény van egy kre-

atív és egyben Tihanyhoz kötődő

játszótérre, ezért a fejlesztés egyik

központi eleme a jelenlegi játszótér

kibővítése és megújítása.

Az elsősorban a 3-10 éves kor-

osztálynak készülő játszótér a Ba-

laton mindennapi életét jeleníti

majd meg a maga eszközeivel. Ha-

lászcsónakok, halászhálók, varsák,

a tóban élő halak, kagylók, csigák,

a tópart élővilága jelenik meg a já-

tékok révén, de a tó vízi világát is

bemutatják játékos formában. 

A meglévő nyilvános wc környé-

két is átrendezik. A jelenlegi egy-

szintes, lapos tetős, kőburkolatos

épületet információs ponttá alakít-

ják át, ahol játékkölcsönző is helyet

kap. Mellette egy új, a Visszhang

utcáról akadálymentesen megköze-

líthető, felszínalatti nyilvános wc-t

terveznek. Az új, akadálymentes,

részben zöldtetős épület teteje közel

egy síkba kerül a rendezvénytérrel.

A wc előtt kialakított teresedés és

ülőtámfalak a nagyméretű turista

forgalom kiszolgálását segítik majd.

mt

Megújul a Visszhang-domb

A világörökségi helyszínek fej-
lesztésére kiírt program kereté-
ben jelentős turisztikai fejlesz-
tések kezdődnek meg a telepü-
lésen, felújítják az egykori apát-
sági magtárat, díszburkolatot
kap a Porta Pacis  és megújul
a Visszhang- domb.

A konferenciák területén 20-, míg

a céges csapatépítők esetében 25

százalékos volt tavaly a bővülés. Tu-

lajdonképpen iparágtól és cégmé-

rettől függetlenül mindenhol ko-

moly növekedés volt tapasztalható,

sőt a munkaerőpiac sajátosságai mi-

att idén további növekedés várható. 

A konferencia helyszínekben to-

vábbra is a főváros dominál, Buda-

pesten óriási a kereslet, amit a je-

lenlegi infrastruktúra már nem iga-

zán tud kielégíteni. A vidéket, kü-

lönös tekintettel a balatoni térséget

is kedvelik a konferenciázók, a 150

fő befogadására képes 3–5 csillagos

hotelek a legkeresettebbek. A leg-

népszerűbb konferencia helyszínek

top 5-ös listájára csak vízparti te-

lepülések fértek fel, a fővárost sor-

rendben Siófok, Balatonfüred, Vi-

segrád, illetve Velence követte.

A klasszikus konferenciák mellett

egyre népszerűbbek a céges csapat-

építő rendezvények, ezeket elősze-

retettel szervezik vidékre a vállala-

tok, amelyek a munkaerő megtartás

egyik fontos eszközét látják ebben.

Iparágtól és cégmérettől függetle-

nül mindenhol jellemző az évi leg-

alább egy elvonulás. A trend is

megváltozott, míg korábban első-

sorban csak tavasszal és ősszel szer-

veztek ilyen összejöveteleket, mára

megszűnt ez a ciklikusság, egész

évben van kereslet a csapatépítő

tréningek befogadására. Itt Siófok,

Balatonfüred, Tata a legkeresettebb

helyszín.

Tihany előkelő helyet foglal el a

kikapcsolódni vágyók listáján.

Amint több olyan szálláshelye lesz,

amely alkalmas a csapatépítő tré-

ningek illetve a konferenciák igé-

nyeinek kielégítésére, ezen a piacon

is jelentőset léphet előre a település. 

Az átlagos magyar csapatépítő

hossza egyébként 2,5–3 nap, a ti-

pikus részvételi szám 50 fő. Prog-

ramokban két irány figyelhető meg.

Az alacsonyabb költségkerettel futó

csapatépítők esetében jellemző a

közös főzés, míg a másik irányt a

külsős trénercég által szervezett ak-

tív programok – hajózás, quadozás

– jellemzik.

Az előrejelzések szerint 2019-

ben további bővülés várható ezen a

piacon, a vállalatok valószínűleg

még több aktív programot szervez-

nek majd dolgozóiknak, annak ér-

dekében, hogy magukhoz láncol-

hassák az alkalmazottakat. 

mt

Új lehetőségek a turizmusban
Az országon belüli turizmus egyik
legkedveltebb célpontja a Bala-
ton, évről évre nő a kereslet, ennek
megfelelően egyre magasabb
szintű szállodák és éttermek áll-
nak a kikapcsolódni vágyók szol-
gálatában. A szezon hosszabbo-
dása egyértelműen tapasztalható.
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– Az üzemi próba májusban lesz,

de az ünnepélyes megnyitót a le-

vendulafesztivál keretében tartjuk

majd. A Tihanyi Levendulaolaj Kft-

t 25–75%-os tulajdoni résszel az ön-

kormányzat és a cégem, a Konzu-

linveszt Zrt. alapította meg. A Kon-

zulinveszt Zrt. 100 millió forinttal

járult hozzá az ingatlan felújításá-

hoz, amelynek használati jogát 15

évre kapta meg. A tervek elfogadása

után, tavaly októberben a műszaki

berendezések gyártására és üzembe

állítására 59 millió forintos szerző-

dést kötöttünk a Hagyó Kft-vel.

A cég vállalta, hogy májusban el-

végzi a próbaüzemelést – sorolja

a tényeket dr. Tóth József.

– Igen jelentős beruházásról beszé-

lünk. Kifizetődő lesz a vállalkozás?

Milyen üzleti eredményre számítanak? 

– Számomra a tihanyi levendulaolaj,

a márka védelme az elsődleges cél.

Nyilván akkor tudjuk kiszorítani a ha-

misítványokat, a tihanyinak látszó ter-

mékeket a piacról, ha képesek vagyunk

a helyi levendulából olajat előállítani,

és biztosítjuk a védjegy használatát.

A Zrt. kérte és megkapta a Szellemi

Tulajdon Nemzeti Hivatalától a véd-

jegyhasználati jogot. A tihanyi eredet

bizonyítása érdekében pontosan re-

gisztráljuk, hogy ki, milyen termőte-

rületről, mennyi levendulát hozott

lepárlásra, és abból mennyi olajhoz ju-

tott. Ebből ellenőrizhető, hogy milyen

mennyiségű terméken használható a

védjegy. A folyamatot egy társadalmi

szervezet, a Levendulatanács felügyeli,

amelyben az Apátság, a Levendula

klub és az önkormányzat képviselői

vesznek részt.

– Ez a település számára fontos cél

gazdálkodói formában valósul meg,

így nem mellékesek az üzleti eredmé-

nyek sem. Mire számít?

– Az indulás időszakában elégedett

leszek, ha a lepárló eltartja magát.

Nagyon bízunk benne, hogy a helyi

levendulatermelők hozzánk jönnek

majd – ezt diktálja az ésszerűség is.

Az északi parton számos ültetvény

van, a tulajdonosok majd eldöntik,

hol desztilláltatnak. A gazdálkodók-

nak az a jó, ha az illóolaj-tartalom

nem csökken a szállítás ideje alatt –

és ezt ők is tudják.

– A levendula-lepárlás idény-

munka. Tervezik-e másféle gyógynö-

vények feldolgozását is a jövőben?

– Műszakilag ennek nincs aka-

dálya. Örülnék neki, ha jobban ki

tudnánk használni a kapacitásokat,

és többféle terméket is lehetne Ti-

hanyban előállítani. Az biztos, hogy

az üstbe egyszerre 350 kilogramm

növény fér bele, ezért ez a minimá-

lis mennyiség, amivel a folyamat el

tud indulni. Meglátjuk, milyen

igény lesz rá.

– Nemrég megnéztem a lepárlót,

pontosabban annak helyét. A bejárati

szinten csak az átvétel történik, a be-

rendezés a padlószint alá kerül, így

abból semmi sem látható. Mi lesz a

látogatói élménnyel?

– Nagyon modern berendezést

építünk, amelyben a technológiából

csak egy kisebb rész látható. Az üst

a pinceszinten van. De nemcsak

korszerű a lepárló, hanem környe-

zetvédő és víztakarékos is. A hűtésre

használt, és a folyamat során felme-

legedett vizet például lehűtjük, és

visszavezetjük a rendszerbe. A már-

kavédelmet, de a tisztaságot és a hi-

giéniát is szolgálják az általunk biz-

tosított, egyedi zsákok, amelyeket

kiadunk, és amelyekben a termelők

behozzák a zöldanyagot. Ez egy

egyszerű, tiszta módszer a szállításra

és az üst feltöltésére is. A zsákok

számozva vannak, így a nyilvántar-

tás és a lemérés is egyszerűbb; a ra-

kodást gépek végzik. Azért lesz mit

látni! A munkaterületet – részben

– csak egy üvegfal választja el a lá-

togatói tértől, így a folyamat egy

részét be tudjuk mutatni. Másrészt

egy kiállítás is kapcsolódik a lepár-

lóhoz, amelyen a desztillációt és an-

nak történetét mutatjuk be. 

KONCZ MÁRIA

Újra indul a lepárlás a Belső-tó partján

Komplett a helyi levendula-termékvonal
Sokévi tervezés, előkészítő mun -
ka után májusra elkészül a tiha-
nyi levendula-lepárló. Az üzem
a Civilek Házában kapott helyet.
A beruházást PPP-formában,
vagyis köz- és magán-együttmű-
ködésben valósítják meg. Ennek
köszönhetően az idén már hely-
ben állítják elő a levendulaolajat,
így újra teljes lehet a helyi ter-
mékvonal: a levendula termesz-
tése, desztillálása és a termékek
előállítása. A Tihanyi Levendu-
laolaj Kft. ügyvezetőjével,
dr. Tóth Józseffel beszélgetünk a
megalakulásról és a tervekről.

Dr. Tóth József 1945. június
10-én született Kiskunfélegyhá-
zán. 1968-ban vegyészmérnöki
diplomát szerzett a veszprémi
Vegyipari Egyetemen. Elvégezte
a Közgazdaság Tudományi Egye -
tem mérnök-közgazdász szakát
is, majd itt szerzett doktorátust. 
A Mineralimpex Olaj- és Bá-
nyatermék Külkereskedelmi Vál-
lalatnál dolgozott, ahol a cég
vezérigazgatójaként fejezte be
karrierjét. A Magyar Ásványolaj
Szövetség alapító, jelenleg pedig
tiszteletbeli elnöke, a Magyar
Szénhidrogén Készletező Szö-
vetség alelnöke, a párizsi szék-
helyű Nemzetközi Energia-
ügynökség  Ipari Tanácsadó
Bizottságának volt tagja. 
Kilenc éven keresztül a londoni
székhelyű, hetven tagországot
tömörítő Kőolaj Világtanács el-
nökhelyettese, majd elnöke volt
2017-ig. A Veszprémi Pannon
Egyetem címzetes egyetemi ta-
nára. A Szingapúri Köztársaság
magyarországi tiszteletbeli fő-
konzulja. 
Kezdeményezője és elnöke a Ti-
hany Fejlesztéséért Alapítvány-
nak.  2017-ben a településért
végzett munkája elismeréseként
Pro Tihany díjat kapott.

A bált a királyi pár és Bányai Ró-

bert létrás artista meglepetés mű-

sorra nyitotta meg. Nem maradt ki

senki a maskarából, minden osztály

közösen, sőt, többen egyénileg is

jelmezbe öltöztek. A bál leghango-

sabb tapsviharának címét idén is a

tanári kar nyerte el, akik retro slá-

geregyveleget adtak elő a hozzá illő

jelmezekben. Nem csoda, hogy ek-

kora sikert arattak,  hiszen jó volt

látni, ahogy a tanárszereptől és kel-

lékeitől megszabadulva milyen bol-

dogan bújtak a világsztárok bőrébe.

A produkciók után a játszószobák-

ban fotósarok, lovag- és apródte-

rem, teaház, Weöres Sándor kvíz,

sok-sok sütemény, szendvicsek vár-

ták a táncoslástól kifáradt gyereke-

ket. A rengeteg tombolafelajánlás

is hozzájárult a délután felejthetet-

lenségéhez. Köszönet illeti a diá-

könkormányzat és a szülői szerve-

zet segítő tagjait, akik nagyon sokat

tettek azért, hogy kivételesen jól

mulatozhassanak a részt vevők.

SOMOGYI JUDIT

Fergeteges farsangi mulatság a bencés iskolában

FOTÓ: MÉHES NÓRA

Tóth József 2017-ben a Pro Tihany díj átadásán
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A kapunyitást lázas készülődés, dí-

szítés előzte meg. Szalontai-Wiktora

Ramona és Radó László házigazdák

üdvözlő itallal fogadták a vendégeket.

Ünnepi beszéddel köszöntötte a

megjelenteket az iskola fenntartója-

ként Mihályi Jeromos perjel, aki utolsó

gondolatként azt kívánta, hogy száz

év múlva a bencés apátság vezetője

így kezdhesse báli köszöntőjét: 107

éves a bencés iskola és örömmel

nyitja meg a 103. bencés bált.

Tósoki Imre a község polgármes-

tere szerint jelentős társadalmi ese-

ménnyé nőtte ki magát a bál, amit

az is bizonyít, hogy ilyen sokan el-

jöttek. Radó László iskolaigazgató

megköszönte minden segítőnek,

résztvevőnek az áldozatos munká-

ját. Az est díszvendége Bujtor Ba-

lázs volt, aki egészen meghatódott,

mert úgy fogadták itt őt, mint egy

világsztárt. Elmondta, hegedűmű-

vészként neki is volt jó néhány si-

kere, de nem hasonlítható össze az

ittenivel. Nagyon meghatódott at-

tól, ahogy édesapja emlékét milyen

kitartóan őrzik Tihanyban. 

A szavak után az ízek vették át a

főszerepet. Különleges gasztronó-

miai élmény volt a vacsora fenséges

menüje, terítékre kerültek a man-

galicák, csirkemellek, borjak, halak,

mártásokkal, csuszákkal, ropogó-

sokkal. Ha hirdettek volna gyorsa-

sági versenyt az ételek között, akkor

a desszertek nyerték volna meg az

első helyezést, mert nagyon hamar

elfogytak a joghurtos-narancsos,

whisky-karamelles édességek.

A jóllakott vendégsereg jó hírét

kelti az apátság mesterszakácsának-

cukrászának, az biztos. Pedig még

csak ekkor kezdődött a zenés mű-

sor. Bujtor Balázs, a Budapest Fesz-

tiválzenekar hegedűművészének

koncertje után a táncos lábúak szó-

rakoztatásáról a Búgócsiga Zenekar

gondoskodott hajnalig.

A korábbi években is emlékezetes

fényképek készültek a fotósarokban,

de ebben az évben egyedülálló le-

hetőségként akár barokk ruhákban

is a Pogány Madonna szoborral le-

hetett közös képeket készíteni,

ugyanis Bujtor Balázs a bálozók

rendelkezésére bocsájtotta a Balaton

ikonikus szobrát. A képeket a Fa-

cebook-on, a Tihanyi Bencés Bál

oldalon lehet megtekinteni.

Hatalmas sikere volt a tombola-

sorsolásnak, hiszen nagyon sok ér-

tékes felajánlás érkezett: balatoni

vitorlázás, luxus szállodai pihenés,

kiváló borcsomagok, ajándékutal-

ványok, tornabérletek, családi belé -

pőjegyek találtak gazdára. 

Essen szó elismerésként a ren-

dezőkről is. Barkó Ágoston atya és

Csizmazia Kenéz heteken keresztül

intézték, szervezték az előkészüle-

teket és energiájuk az utolsó percig

ki is tartott, valamint az iskola szü-

lői szervezetének elnökének Pálfiné

Jáger Barbara és csapattagjainak, il-

letve a győri bencés diákoknak kö-

szönet jár. Mindenki igyekezete, se-

gítő szándéka, keze, derűje tett va-

lamit a jó hangulatért. 

A bevétel és a felajánlások –

amely ebben az évben elérte a fél-

millió forintot – az iskola alapítvá-

nyának jótékonysági céljainak meg-

valósítását segíti. Ezek között sze-

repel például egy különleges él-

ményt jelentő, teljes létszámú isko-

lai kirándulás, és a zenei tábor tá-

mogatása. 

A szervezők célja az, hogy a jö-

vőben a Tihanyi Bencés Bál a kör-

nyék meghatározó polgári báljává

váljon, többféle zenei és kulturális

élménnyel, egy nagyobb térben: az

iskola melletti sportcsarnokban.

SOMOGYI JUDIT

Jótékonysági bál az iskolában

Ha február, akkor áll a bál min-
denhol! Harmadik alkalommal
mondható el ez a Tihanyi Bencés
Iskoláról, ahol a Tihany Iskoláért
Alapítvány és az intézmény szü-
lői szervezetének tagjai egy ele-
gáns jótékonysági farsangi bált
szerveztek. A rendezvény nö-
vekvő népszerűségét jelzi, hogy
minden jegy elkelt és többen már
csak a várólista alapján kerülhet-
tek be a báli forgatagba.

FOTÓ: PADOS ADRIÁN
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Balatonfüreden, a nagy érdeklő-

déssel kísért, kötetbemutató előtt

kérdeztük Csányi Vilmost, akiről az

Őszi kékből sok minden kiderül,

például hogy kertfüggő, hogy le-

sújtó véleménye van a turizmusról,

hogy szerinte minden élőlénnyel

lehet valamilyen szinten kommu-

nikálni, még a növényekkel is.

Úgy véli, a legnagyobb problé-

mánk hamarosan az lesz, hogy

a mesterséges intelligencia révén az

emberek cél nélkülivé válnak, nem

lesz semmi egyéb dolguk, csak

lenni, márpedig csak addig értelmes

az élet, amíg van célja és funkciója.

Véleménye szerint bár az emberi

élet 120 vagy akár 150 évig való el-

nyújtására lenne lehetőség, a halál

utáni létezésre azonban kategorikus

nem a válasza.

– A világ és az élet ciklikus. Az em-

ber életciklusa a halállal befejeződik

– állítja a könyvben. Miért nem fel-

tételezhető, hogy a halál is csak egy

változás ebben a körforgásban, amit

egy másik állapot követ?

– Mert biológusok vagyunk, is-

merjük az élővilágot, a bioszférát,

az állatokat és növényeket. Az élet

ciklikus. Megszületünk, gyerekek

és felnőttek vagyunk, aztán öregek,

majd aztán meghalunk. Ez egy cik-

lus, amit végig kell élni, aminek

minden pontja normális, minden

pontjának van funkciója. Az élet

hossza genetikailag szabályozott az

evolúcióban.

– Mindez azt jelenti, hogy amiről

nem tudunk, az nem is létezhet?

– Nem tudunk egy hatalmas, tá-

tott szájú szörnyről, amint éppen be

akarja kapni a bolygónkat, nem tu-

dunk róla, de lehet, hogy van. Per-

sze, értem a felvetést. Az ember ag-

gódik egy kicsit az elmúláson, saj-

náltatja magát, nem érti. Aki gon-

dolkodni tud, az mindenféle dolgot

elképzel, hogy ezt a zavart magában

el tudja valahogy rendezni. Hajla-

mosak vagyunk ilyen-olyan elmé-

leteket felállítani, mert ez a köny-

nyebb. Az ember ősi természetétől

fogva egy lusta és agresszív, ámde

különleges állatfaj, amelyik a gon-

dolatok elemeit, a szavakat össze

tudja kombinálni, és a legkülönbö-

zőbb, a valóságban meglévő vagy

ahhoz éppenséggel semmiképpen

nem kapcsolódó dolgokat kitalál.

Elmesél, elhisz, ettől lettünk azok,

amik vagyunk, ez a különbség az

állat és ember között.

– A kötet címoldalán egy fiktív lény

rajza látható, Nagy Szilvia grafikája,

aki Borges valamennyi f iktív állatát

megrajzolta. Nekem ez a borító azt

sugallja, hogy talán mégsem minden

olyan racionális.

– Ez a sárkány az egyik szobám

falán foglal helyet, a grafika készí-

tője a barátom. A lenyűgöző apró-

lékossággal készített rajzait nagyon

szeretem. Ennyi a magyarázat.

Én nem a tudományban hiszek,

hanem a gyakorlatban. Azt a folya-

matot tekintem tudománynak,

amelynek eszmefuttatásai a gyakor-

latban is megfigyelhető eredmény-

nyel járnak. Az elméletek csak me-

sék, amik folyamatosan változnak

és általában ezek közül a számunkra

legkényelmesebbet hisszük el.

– Az is kényelmes lenne számunkra,

ha a kutyák tudnának beszélni. Akkor

ez is csak egy mese?

– Az emberi evolúcióban több

millió év volt, amíg azt a gátat át-

ütöttük, hogy ha nehezen is, de

megértjük, mit akar mondani a

másik. Nyilván a kutyánál nincs

erre idő, úgy gondolom némi ge-

netikai beavatkozással szerintem

50 év múlva a kutyák is tudnak

majd valamilyen egyszerűbb nyel-

ven beszélni. Ez egyáltalán nem le-

hetetlen, gondolkodni már tudnak

úgy, hogy azt érdemes lenne el-

mondani.

– A könyvbemutatóra is kutyájával,

Jankával érkezett. Ő is egy pumi-

husky keverék, mint a könyveiből jól

ismert Jeromos kutyája volt. Miért

ragaszkodott ugyanahhoz a keverék-

hez?

– Jeromos csodálatos kutya volt,

a legjobb barátaim közé tartozott,

ezért szerettem volna ezt a viszonyt

még egyszer megélni. Bár sok ha-

sonlóság van közöttük, Janka nős-

tény és teljesen más a viselkedése,

sok újat tanulok tőle. Önálló, sza-

badlelkű kutya, azt szoktam mon-

dani: mi lakunk nála. Már írom az

Édes Janka című könyvem.

mt

Csányi Vilmos: 50 év múlva beszélnek a kutyák 
Géczi János költő és biológus be-
szélget Csányi Vilmos biológus, bi-
okémikus, etológussal az Őszi kék
című, tavaly megjelent könyvben.
Két barát, két nagy műveltségű,
holisztikus tudású férfi párbe-
széde az őket foglalkoztató kér-
désekről. A halál megélése, öre-
gedés, barátság, kerttervezés,
gasztronómia, utazások és persze
a kutyák. A mind annyiunkat fog-
lalkoztató kérdésekre, a megszo-
kott kánonnal ellentétben, első-
sorban természettudományos
magyarázatokat adnak. Filozófia
helyett és mellett a racionalitás il-
letve a tapasztalás az elsődleges
iránymutató.
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Ezúttal is a farsangi időszak

utolsó szombatján kerekedtek fel

jó páran, hogy eltemessék a telet

Tihanyban. Titz Tibor vőfély ki-

kérte a menyasszonyt és a vidám

lakodalmas, maskarás menet elin-

dult a Mádl Ferenc térről a Vissz-

hang domb felé, ahol évről-évre

megtörténik a télelijesztő rítus. Elé-

gették a telet jelképező kiszebábot

az ehhez illő szépséges ifjú pár pe-

dig egybe kelt.

A maskarás menetet, a kiszebáb

égetés után mi más, mint toros-

boros lakodalom várta, hurkával,

kolbásszal, menyasszonytánccal, és

Sári Attila jóvoltából persze zené-

vel. Úgy tűnik idén sikerült jól rá-

ijeszteni a télre, hiszen másnap

már napsütésre ébredhetett a fél-

sziget. 

Télűzés tűzzel és maszkokkal
A Visszhang dombon állított
máglyán elégetett kiszebábúval
és látványos maszkokkal igye-
keztek ráijeszteni a télre és
messze elűzni Tihanyból. A ha-
gyományos rendezvényen férj-
hez adták a település legszebb
virágszálát is. 

A „Tihany” Iskoláért Alapít-
vány nevében szeretném meg-
köszönni mindazoknak a segít-
ségét, akik az előző évben is fel-
ajánlották SZJA-juk egy száza-
lékát.

Ez alapján a 2018-as évben

195.969 forint érkezett a szám-

lánkra. Ebből az összegből támo-

gatást nyújtottunk az erdei iskola

költségéhez, nyári zenetáborhoz, a

március 15-ei programhoz, az alsó

tagozatosok budapesti színház lá-

togatásához, rendhagyó történele-

mórához Barnagon és a DRV la-

borjában tett látogatáshoz.

Köszönjük, hogy felajánlásukkal

tartalmasabbá tehettük a gyer-

mekek iskolai életét. Kérjük, hogy

2019-ben is tiszteljenek meg bizal-

mukkal.

A „Tihany” Iskoláért Alapítvány

adószáma: 18915095-1-19, bank-

számlaszáma: 10400425-50526776

78651007.

Az egy százalékos felajánlásról az

adóbevallás elkészítésével egy idő-

ben kell nyilatkozni. 

SZALONTAI-WIKTORA

RAMONA

A KURATÓRIUM ELNÖKE

Adó az iskolának  

A Székesfehérváron január végén

rendezett V. Alapfokú Szanyi Irma

Zongoraversenyen Szabó Patrícia a

bencés iskola harmadik osztályos

tanulója I. korcsoport arany minő-

sítést és különdíjat, Dárdai Nóra

a bencés iskola negyedik osztályos

tanulója II. korcsoport arany minő-

sítést kapott. Felkészítő tanáruk

Bernáthné Fülöp Zsuzsanna.

Aranyak a zongoraversenyen 

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Tihany mindig ott van… 
Tihany ott bújik meg mindenki

elméjében, elrakva valami kis fi-

ókba, egy kép, egy emlék, amelytől

nem lehet szabadulni. Egy átlagos

balatoni nyaralás emlékeinek sar-

kában mindig ott van Tihany, hi-

szen mindenhonnan látszik. Ha

nem is vesszük észre, akkor is látjuk,

tudjuk, hogy ott van valahol a lát-

vány szélén, a pára mögött. 

Két egyedülálló, egymást erősítő

dolog találkozik Tihanyban: egy-

részt a páratlan geológia és az ebből

eredő földrajzi-biológiai különle-

gesség, másrészt az erre épülő pá-

ratlan kultúra. Ez a csodálatos, ket-

tős vulkáni kúp, melynek peremén,

kalderáján az utóműködés egyedü-

lálló gejzírvilágot hozott létre. A

vulkánok krátereiben a két tó sem-

mihez sem hasonlítható élővilága.

És a kráter meredeken leszakadó

keleti peremén Magyarország egyik

legnagyvonalúbban elhelyezett épü-

letegyüttese, melynek ott a helye a

pannonhalmi és bélapátfalvi apát-

ság, a füzéri vár, a visegrádi vár vagy

az esztergomi székesegyház mellett. 

Itt futni kiváltság. Kész csoda

egyébként, hogy ide futóversenyt

engednek. Szinte a teljes útvonal

nemzeti parki területen halad, ami

még önmagában nem lenne külön-

leges, hiszen a bükki, pilisi, viseg-

rádi-hegységi vagy börzsönyi trail

versenyek is ott mennek, de ez a ti-

hanyi valósággal tobzódik a nagyon

érzékeny objektumokban. Valahogy

az az érzése az embernek, mintha

hímes tojásokon kellene lépkednie,

hogy ne tegyen kárt az óriáskéz ál-

tal szétszórt gejzírkúp-bástyákban,

a finoman csipkézett gerincekben,

a krátereket kitöltő mocsaras-nádas

tavak összetett élővilágában.

De hát az egész rendezvény elő-

zetes kommunikációjából, a verseny

lebonyolításából, a szervezésből vi-

lágosan kiderült, hogy a szervezők

ügyelnek a félsziget törékeny szép-

ségeire. 

Egy különleges útvonal 
Te jó ég! Mit mondhatnék egy

ilyen versenyre? Végre eljutottam a

Tihanyi-félszigetre, amely messze

felülmúlta amúgy sem alacsonyra

belőtt várakozásaimat. Részt vehet-

tem egy szuper, családias és barát-

ságos versenyen, melynek végén

maga Gellért atya házi gyógyteáját

szolgálták fel, aki szintúgy nagyon

tisztességesen beért a nyolc kilo-

méteres távon. Visszajövök még, ez

egyértelmű! 

(A teljes blogbejegyzés a

www.kiazmus.kulturharc.hu hon-

lapon olvasható.)

MARSÓ BARNA, TIHANY SPORT

ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET

Sokan érkeztek a január végén
rendezett téli futóversenyünkre,
aminek méltó megítélésére töb-
ben is keresték a szavakat. Blog-
bejegyzésekben, a digitális em-
lékezetben bízva jegyezték le él-
ményeiket jó páran a résztvevők
közül. Így, született többek kö-
zött a KIAZMUS Futó benyo-
mások blog beszámolója, amely-
ből álljon itt egy részlet.

Blogvisszhang a Tihany Trail terepfutó versenyről 

A téren helyet kap: kolbászsütő-

, és italos stand, házi tiroli rétes árus,

száraz kolbászárusító, levendulás

ajándéktárgyak, gyerekeknek ját-

szóház. 

A március 9-én tartandó rendez-

vényen vendégként Gánt település

mutatkozik be, egy kis sváb kultúrát

is megjelenítve ezzel a programon:

fellép a község német nemzetiségű

énekkara, és sváb zenekar adja a tal-

palávalót. Fellép Polgár Csaba, az

esti utcabálon pedig ezúttal is a

Búgó Csiga játszik. 

A versenyre négyfős csapatok je-

lentkezhettek, idén is több díjat ki-

oszt majd a zsűri. A három legfi-

nomabb kolbász mellett lesz kü-

löndíj és fasírt díj is. 

t-v

IV. Tihanyi Kolbászgyúró
Mulatság

Negyedik alkalommal rendezik
meg a Kolbászgyúró Mulatsá-
got Tihanyban, a nagy sikernek
köszönhetően ezúttal új hely-
színen, az Akasztó dombi ter-
melői piacon.  A nagyobb ren-
dezvényterület több csapat fo-
gadására alkalmas, az időjárás
viszontagságai ellen pedig egy
sátor véd majd. 

PROGRAM

12.00–15.00 Polgár Csaba örökzöld slágerek
12.00 Csapatok érkezése
13.00 Verseny megnyitó 
15.00 Minta Kolbászok leadása
15.00 Gánti Német Nemzetiségi Dalkör műsora
15.30–16.30 Gánti Sváb zenekar műsora
16.30–17.30 HENNA & SIHELL FERRY
17.30 Eredményhirdetés
18.00–22.00 Kolbász Bál a BÚGÓ CSIGA zenekarral

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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