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Hat év után jogerősen lezárult

Dr. Karády Sándor, Tihany köz-

ség volt háziorvosa és az önkor-

mányzat között lévő peres ügy.

Dr. Karády Sándor háziorvos

megbízási szerződését a Képvi-

selő-testület 2009. február 18-án

hat hónap felmondási idővel

2009. augusztus 18. napjával fel-

mondta.  Dr. Karády Sándor il-

letve Dr. Karády Sándor Egész-

ségügyi Szolgáltató és Tanácsadó

Bt. (felperesek) a felmondás ér-

vénytelenségének megállapítása

iránt keresetet terjesztett elő a

Veszprém Megyei Bíróságon és

különböző jogcímeken 20,7 mil-

lió forint kártérítést követeltek

az önkormányzattól. Az első

szakértői vélemény után kárigé-

nyüket 17,6 millió forintra mér-

sékelték.

A felmondás érvénytelenségé-

nek megállapítását a bíróság jog-

erősen elutasította, egyben köte-

lezte az önkormányzatot, hogy a

Bt. által kifizetett, asszisztensnek

járó végkielégítést és elmaradt

hasznot fizesse meg. A praxisjog

értékcsökkenésére alapított kere-

setet a bíróság szintén elutasí-

totta, mert nem látta igazoltnak

a szerződés felmondása és a pra-

xisjog értékvesztése közötti oko-

zati összefüggést. 

Az ítélet (felperesek általi)

megfellebbezése után a Győri

Ítélőtábla az alábbi, időközben

jogerőre emelkedett döntést

hozta:

Az önkormányzat köteles

879 701 Ft-ot és kamatait

(715 717 Ft) megfizetni a Bt-

nek végkielégítés kifizetése és el-

maradt haszon jogcímen, viszont

a Bt. köteles 402 521 forint per-

költséget fizetni az önkormány-

zat részére.

Az önkormányzat köteles

600 000 forintot fizetni Dr. Ka-

rády Sándor részére nem vagyoni

kártérítés jogcímén, viszont a

doktor úr köteles 948 500 Ft per-

költséget fizetni az önkormány-

zat számára. 

Ezen felül a felperesek kötelesek

az államnak összesen 2 358 500 fo-

rint eljárási illetéket megfizetni.

Az Ítélőtábla döntése alapján

az államot fennmaradó illeték

jogcímén 133 200 forint terheli.

Összegezve, az önkormányzat

az ítélet alapján 1 192 897 Ft-ot

utalt a Bt. részére, a volt házior-

vos 348 500 Ft-ot fizetett az ön-

kormányzat számára.

Az Ítélőtábla indoklásá ban

részletesen kifejtette, hogy

Dr. Karády Sándornak alanyi

joga volt a praxis jog értékesítésére

a szerződés felmondását követő

hat hónapon belül, azonban téves

jogi koncepciója folytán ezt nem

tette meg, ennek következmé-

nyeit azonban nem háríthatja az

önkormányzatra. A döntéshozó

a 600 000 forint nem vagyoni kár

megítélését azzal indokolta, hogy

bár önmagában a háziorvosi

munkához képest a kórházi or-

vosi munka nem tekinthető szak-

mai visszalépésnek, mégis a 12

év háziorvosi munka és Tihany-

ban élés után személyiségi hát-

ránynak tekintendő, hogy orvosi

tevékenységét és magánéletét

megváltozott munka- és lakó

környezetben, Balatonfüreden

kell folytatnia.

NÉMETH TÜNDE

Jogerősen lezárult a Karády-per

Tihany várossá nyilvánítási

kezdeményezését – a másik pá-

lyázó 22 községhez és nagyköz-

séghez hasonlóan – elutasítot-

ták, tájékoztatta az önkormány-

zatot levélben Lázár János mi-

niszter. 

Tihany önkormányzata még

idén január 20-án nyújtotta be

pályázati anyagát az ügyben,

amelynek vizsgálatára felkért hét

tagú bizottság május 31-én tar-

tott ülésén értékelte a település

térségi szerepét és fejlettségi

szintjét.

A grémium végül úgy döntött,

hogy nem támogatja Tihany vá-

rossá nyilvánítását. A helyi ön-

kormányzatokról szóló törvény

értelmében ugyanis városi cím

annak a községi önkormányzat-

nak adható, amely térségi szere-

pet tölt be, és fejlettsége eléri az

átlagos városi szintet. Az értékelő

bizottság véleménye szerint a te-

lepülés nem felel meg a jogsza-

bály szerinti kritériumoknak,

nem tölt be az előírtaknak meg-

felelő térségi szerepet, ráadásul

további fejlesztések szükségesek

annak érdekében, hogy elérje az

átlagos városokra jellemző fej-

lettségi szintet. 

S.K.

Tihany nem lehet város

A Magyar Zarándokút Egyesü-

let azzal a kéréssel fordult az

önkormányzathoz, hogy a tele-

pülés is csatlakozzon az új, ki-

bővített Nemzeti Zarándokút

hálózathoz. 

Az Árpád-kori Magyarország

szakrális helyeit érintő, a zarán-

dok szállások hálózatát is magába

foglaló összekötő út, tavasztól

őszig folyamatosan várja a zarán-

dokokat, Esztergom és Mária-

gyűd között. 

Az egyesület tervei szerint a

már négy éve létező és előszere-

tettel használt zarándokutat ki-

bővítenék, az új útvonal a Buda-

pest–Székesfehérvár–Tihany tér-

séget is érintené, amelynek

próba zarándoklatát már meg is

rendezték augusztus végén Ti-

hanyban. 

A Képviselő-testület – figye-

lembe véve, hogy a zarándokút

már önmagában is turisztikai

attrakció, általa az idegenforga-

lom kiszélesíthető a tavaszi és

őszi hónapokra, sőt a zarándok-

szállások működtetése révén a

tagdíj is közvetlenül megtérül-

het – úgy döntött, hogy kéri fel-

vételét az egyesület pártoló tag-

jai közé. 

S.K.

Jöhetnek a zarándokok
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Még az ősszel elkészül a kerék -

pár út délkeleti részén lévő,

a biztonságos közlekedést aka-

dályozó útszakasz átépítése, és

várhatóan jövő szezonra kijavít-

ják a Gödrös és a Hajóállomás

közötti bicikliút aszfalt hibáit is.

Új fejlesztések a láthatáron.

Két éve készült el a bicikliút,

de a kezdetektől fogva problémát

okozott az a sziklatömb, amely a

Tihanyi Hajós Egylet kikötőjé-

nek közelében megszakította az

utat. 

Már az út építésénél is felme-

rült a szikla kiváltása, de a fölötte

lévő hegy miatt nem lehetett el-

bontani a helyéről. Most a szak-

emberek javaslatára a szikla rész-

leges leborotválásával illetve a ke-

rékpárút rámpával történő meg-

emelésével végre megoldódik a

probléma. 

– Több műszaki megoldás is fel-

merült, köztük a szikla teljes eltá-

volítása, de ez egyrészt rendkívül

költséges lett volna, másrészt a

hatvanas években egyszer már itt

volt egy földleomlás, ennek meg-

ismétlődését nem akartuk meg-

kockáztatni. Indokolt esetben az

eredeti pályázati támogatás egy

részét újra lehet igényelni az idő-

közben felmerült problémák javí-

tására. Éltünk ezzel a lehetőséggel

és nyertünk 40 millió forintot, há-

rom milliót pedig az önkormány-

zat tesz hozzá, október végégig be

is kell fejeznünk a munkálatokat

– válaszolta lapunk kérdésére

Tósoki Imre polgármester.  

Úgy tűnik a bicikliút további

hibáinak kijavítására is lesz meg-

oldás, a Gödrös és a Hajóállomás

közötti, nagyon rossz állapotban

lévő, helyenként balesetveszélyes

útszakaszon, ahol kell, újra asz-

faltozzák az utat illetve szegélyt

építenek ki.

– Számtalan panasz érkezett az

önkormányzathoz a kerékpárút ál-

lapota miatt, holott az út állami

tulajdonban van. Elindítottuk a

szükséges eljárásokat, bízom benne,

hogy még idén a tulajdonunkba

kerül az út, hiszen csak így lesz le-

hetőségünk a hibák javítására.

Az utóbbi évek csapadékos időjá-

rása illetve a Balaton magas víz-

szintje miatt a kerékpárút környe-

zetében felázott a talaj, az út menti

korosabb fák gyökerei pedig he-

lyenként olyan mértékben fel-

nyomták, meggyűrték a kerékpárút

aszfaltját, hogy jelenleg alig alkal-

mas a közlekedésre. A gondot az

okozza, hogy a kivitelezéskor még

nem volt előírás a szegély készítése,

így a fák gyökereit nem vágták el

– fogalmazott Tósoki Imre. 

A polgármester hozzátette: Ti-

hany a vis maior alapból 17 millió

forintot kapott a bicikliút kijaví-

tására, ám ezt az összeget záros

határidővel csak önkormányzati

tulajdonban lévő területek meg-

újítására lehet felhasználni, így

most az a legfontosabb feladat,

hogy minél előbb a település ke-

zelésébe kerüljön az út. – Nagyon

bízom benne, hogy tavasszal el-

kezdődhetnek a munkák, a köz-

beszerzési eljárást már előre lebo -

nyolítottuk, ugyan az a veszprémi

cég végzi majd el a javításokat,

amely jelenleg a szikla kiváltásá-

nál dolgozik, ezzel is igyekeztünk

gyorsítani az ügymeneten. Úgy

tervezzük, hogy a jövő évi sze-

zonra elkészül a beruházás.

Tósoki Imre lapunk kérdésére

elmondta: eltökélt szándék a fél-

sziget bicikliút hálózatának bő-

vítése is. A Belső-tó északi olda-

lán új szakasz kialakítását terve-

zik, ez a Nemzeti Park kutató-

házánál érné el a partot, innen a

sétányon lehetne majd tovább-

menni a sajkodi strand, illetve a

balatoni bringakör felé. A mint -

egy három és fél kilométeres új

bicikliút kiépítésére a kiemelt

regi onális fejlesztési program

kere tében pályázik a település.

A 350 milliós új fejlesztéssel a

sajkodi rész is könnyen elérhető

lenne a kerékpárosok számára.

– Hét évvel ezelőtt indult el

Tihanyban a kerékpárút építési

program, azóta ugrásszerűen

megnőtt a kerékpárral érkező tu-

risták száma, óriási előnyünk,

hogy itt kulturált körülmények

között lehet biciklizni. Még min-

dig nagy lehetőség van ebben,

van értelme a fejlesztésnek, ezért

szeretnénk tovább bővíteni a há-

lózatot. A szabadidő sport, az ak-

tív turizmus sok vendéget vonz

ide, meggyőződésem, hogy bő-

vítenünk kell a lehetőségeket,

például a lovas turizmus egy jó

irány lehetne – fogalmazott

Tósoki Imre. 

mt

Felújítják a bicikliutat – Stratégiai kérdés a kerékpár turizmus
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A korábbi vezető Scher Anita

távozása miatt új ügyvezetőt vá-

lasztottak a Tihanyi Legenda

Kft. élére. A kiírt pályázatra

nyolcan jelentkeztek, közülük

öten személyesen is bemutat-

kozhattak a meghallgatáson.

A közgyűlés végül teljes egyet -

értésben, egyhangúan Petróczi

Orsolyát találta a legalkalma-

sabbnak a vezetői poszt betöl-

tésére. A TDM szervezet új ve-

zetőjével beszélgettünk.

– Mit tart új ügyvezetőként a

leg első és legfontosabb feladatának? 

– A tájékozódást. Szeretném

minél hamarabb átlátni a dolgo-

kat, megismerni a feladatokat, és

felmérni, hogy milyen úton ha-

ladhatok tovább.

– Ön szerint hol tart jelenleg a

turizmus helyi fejlesztése?

– Előkelő helyen állunk, hiszen

Tihanyt eltartja a neve. Hosszú

távon azonban ez nem lesz elég.

Jelen kell lenni a turizmus pia-

cán, meg kell mutatni magunkat.

Szeretném, ha az emberek nem

azért jönnének Tihanyba, mert

erre járnak, hanem célirányosan. 

– Az eddigi gyakorlaton mit sze-

retne megváltoztatni, miben kell elő-

relépni?

– A néhány kiemelt, nagyren-

dezvény annyi vendéget vonz ide,

hogy kitehetnénk a megtelt táb-

lát. De nem ez a végcél. Az itt

tartózkodás idejét kellene meg-

nyújtanunk; az lenne jó, ha a ven-

dég itt szállna meg, és innen ki-

rándulna máshová. Szükség van

arra, hogy komplex turisztikai

csomagokat állítsunk össze. Nem

szabad elfeledkezni a pályázati

lehetőségekről sem, hiszen a fej-

lesztésekhez források kellenek.

– Ehhez mit kellene fejleszteni?

Hol, milyen területen látja a kapa-

citások szűkösségét?

– A szálláskapacitást lehetne

növelni, és a turisztikai informá-

ció sem elegendő, sőt, az elérhe-

tőségén is van mit javítani. De

például a szuvenír-kínálat több

mint bőséges…

– Kevesebbel is beérné, vagy in-

kább mást szeretne látni?

– A turisták Tihanyból a jel-

lemző, helyi termékeket, emlék-

tárgyakat szeretnék magukkal

vinni, nem pedig más tájegységek,

vagy ami szintén előfordul, más

országok ajándéktárgyait. A helyi

értéktár összeállítását ezért ki -

emelten fontosnak tartom. Sok le-

hetőséget látok a helyi termék fej-

lesztésben is. Egy félév múlva töb-

bet tudok majd erről mondani.

(K.M.)   

Komplex turisztikai csomag kell – Új vezető a helyi TDM szervezetnél

Petróczi Orsolya (37) Aszófőn
él családjával, két gyermekük
van. Nagyszülei tihanyiak, az
általános iskolát is itt végezte.
Képzettség: Veszprémi Egye -
tem idegenforgalom és szálloda
szak, művelődés- szervezői
diplo ma protokoll és nonprofit
menedzsment szakirány.
Munkatapasztalatok: Aszó-
főn panzió üzemeltetése, mű-
velődésszervező a balaton füredi
Városi Művelődési Központ-
ban, Club Tihany recepciós,
ugyanott értékesítési és marke-
ting asszisztens.

A magyar települések közül el-

sőként Tihany nyerte el az Eu-

rópai Falumegújítási díjat még

tavaly, az elismeréssel együtt

megkapta a 2016-os díjátadó

ünnepség megrendezésének le-

hetőségét is. Az egy év múlva

tartandó eseményre mintegy

ezer résztvevőt várnak Európa

minden részéből. Az előkészü-

letekről Bujdosó Judit főépítészt

kérdeztük. 

– A technikai feltételek és a

konkrét program összerakása: a

színpadok építése, a közlekedés

megszervezése, az étkezések bizto-

sítása mind a szakemberek felelős-

sége lesz. De számítunk a civilekre

is. A munka a pályázatok támoga-

tására létrehozott, Jövőműhely el-

nevezésű, civil csoport keretein be-

lül folyik – tudtuk meg Bujdosó

Judittól, aki hozzátette: most állítják

össze a feladatlistát, a programter-

vet, ezek ismeretében derül majd

ki a rendezvény költségvetése.

A főépítész elmondta, felmérik

a helyi szálláshely kapacitást, az

éttermi és vendéglátói teljesítő-

képességet illetve az ajándéktárgy

választékot. Fontosnak tartják,

hogy a vállalkozók tudják: szol-

gáltatásaik minőségén keresztül

ítélik majd meg a vendégek Ti-

hanyt. Az üzletek és porták ki-

nézete, a helyiek fogadókészsége

mind-mind imázsformáló té-

nyező. Aki csak életében egyszer

jár a településen, annak Tihany

örök életére azt jelenti majd, amit

az itt eltöltött néhány napban ta-

pasztal. Ezért mindenki, aki a

vendégekkel kapcsolatba kerül,

egy kicsit Tihany nagykövetének

érezheti majd magát – vélekedett

a főépítész. 

A közös munkának van egyéb

hoza déka is: terjeszti az önkéntes

munka kultúráját, segít a vélemé-

nyek, értékek közelítésében, új te-

hetségeket hozhat felszínre és ösz-

szekovácsolja a közösséget. Ez pe-

dig nem kisebb cél, nem kisebb

feladat, mint maga a rendezvény –

mondta végül Bujdosó Judit. 

(M.K.M.)   

Tihany nagykövetei

Tihanyban rendezik meg 2016.

szeptember 8–10. között az

Európai Falumegújítási Verseny

díjátadó ünnepségét, amelyen

több európai országból mintegy

ezren vesznek majd részt. 

A díjátadó ünnepségsorozattal

egy időben lesznek a Szüreti

Napok rendezvényei is, így vár-

hatóan a Tihanyba látogató dele -

gációk hosszabb, akár 4 napos itt

tartózkodására kell számítani. 

Az önkormányzat az ünnep-

ségsorozat vendégeinek elhelye-

zéséről és vendéglátásáról magas

színvonalon szeretne gondos-

kodni. Ezért a hivatal várja, azon

szálláshely üzemeltetők jelent-

kezését, akik részt vennének a

Tihanyba érkező vendégek el-

szállásolásában.  

A település honlapján letölt-

hető illetve a hivatalban kérhető

nyilatkozatot legkésőbb 2015.

októ ber 25-ig személyesen az

önkormányzat titkárságán, vagy

a sute.kata@tihany.hu e-mail cí-

men lehet leadni. 

Felhívás
Balatoni Hajózási Zrt.:
felülmúlta a várakozáso-
kat a főszezon

Felülmúlta a várakozásokat
a Bala ton idei főszezonja – kö-
zölte a Balatoni Hajózási Zrt.
(BH), a kompok forgalma 4 szá-
zalékkal nőtt, a személyhajózás-
ból származó árbevétel is közel
ennyivel emelkedett.
A jó idő és a nagy programvá-
laszték miatt idén a várakozások-
hoz képest is többen vették
igénybe a társaság szolgáltatásait,
az esti és tematikus hajóprogra-
mok népszerűsége jelentősen
nőtt – áll a Balatoni Hajózási Zrt
közleményében. 
A személyhajók 579 ezer utast
szállítottak augusztus végéig, az
árbevétel a változatlan jegyárak
mellett is 3-4 százalékkal emel-
kedett. Nőtt a kereslet a prog-
ram-, illetve a túrahajók iránt, így
többen váltottak jegyet drágább
szolgáltatásokra, hosszabb utakra.
A Szántód-Tihany között közle-
kedő kompon 825 ezren utaztak,
összesen 289 ezer járművet szállítot-
tak, ebből 49 ezer kerékpárt.
Augusztus 21-én rekordot állított
fel a cég, egy napon közel 20 ezer
utas váltott jegyet a hajókra. A tava-
lyi főszezonhoz képest 4–4 száza-
lékkal emelkedett a szállított utasok
és járművek száma, és folytatódott a
kerékpárturizmus bővülése is.
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Két éve létezik a BB-kártya,

amelyet a térségi TDM-szerve-

zet, a Balaton Best hozott létre

Balatonalmádi, Alsóörs, Felső-

örs, Lovas, Csopak, Balatonfü-

red és Tihany önkormányzata-

ival, szállásadóival és turisztikai

szolgáltatóival összefogva.

Az eddigi tapasztalatokról, az

új lehetőségekről kérdeztük

Vászolyiné Dobrosi Ágnest, a Ba-

laton Best ügyvezetőjét.

– Az eltelt idő még túl kevés

ahhoz, hogy érvényes következ-

tetéseket vonjunk le, de az látszik,

hogy a kártya ott és akkor mű-

ködik jól, ahol a szolgáltató ezt

szívügyének tekinti. A kártya-

alapba nem a turista, hanem a

szálláshely fizet, de a hasznuk na-

gyobb, mint a ráfordítás, hiszen a

szálláshely-értékesítés szempont-

jából jelentős vonzerőt jelent

a kedvezménycsomag. A kedvez-

ményeket a térség szolgáltatói

biztosítják, ami előnyt jelent szá-

mukra a piaci versenyben, továbbá

marketingfelületeket kapnak.

A leg népszerűbb két kedvezmény

a strandbelépő és az ingyenes

buszjárat. Ezen kívül 20–50% ked-

vezményt ad több múzeum, él-

ménypark és étterem is, valamint

a BAHART hajójáratai. Idei új-

donság – kizárólag a BBC kártyával

rendelkező vendégek számára –az

elektromos kerékpár hasz nálata. 

– Milyen tapasztalatai, eredmé-

nyei vannak a kártyának? Keresik

a vendégek?

– A visszajelzések alapján bi-

zonyos, hogy élményt, előnyt

nyújtunk ezzel a vendégeknek, a

kiválasztottság érzését tudtuk

számukra biztosítani. Tapaszta-

lataink alapján a kártya sikeresen

növelte a keresletet, a vendéghű-

ség építő hatása máris érzékel-

hető. 

– Tihany hogyan áll a kártya ér-

tékesítése, használata terén?

– Az idei szezon statisztikája

alapján eddig összesen 49 szál-

láshelyen több mint 26 ezer ven-

dégéjszakát regisztráltunk, és 79

szolgáltató csatlakozott – ennyi

partnerünknél érvényesíthették a

vendégek a kártyakedvezményt.

Tihanyban mindössze két aktív

szálláshelyünk van 60 vendég -

éjszakával, pedig itt is 18 elfoga-

dóhely: múzeum, étterem, üzlet,

kerékpár-kölcsönző szolgáltatásai

vehetők igénybe.

– Milyen jövőt jósol a BB-kár-

tyának?

– A rendszer jó. Célunk a prog-

ram további optimalizálása. Is -

mert ségünket azonban fokozni

kell. A kártya ösztönzi a keresletet,

vendégéjszakákat generál, biztatja

a turistát az attrakciók megtekin-

tésére, vagyis jó a térségnek, de jó

a vendégeknek is, mert általa több

információhoz jutnak és pénzt ta-

karítanak meg. Úgy látom, hogy

a fejlesztéshez szükséges, erőtel-

jesebb marketinggel komoly pers-

pektívája van a kártyának. 

(koncz)

Balaton Best-kártyával könnyebb a vendégeknek?

Az idei nyár volt 1901 óta a har-

madik legmelegebb. Forró,

aszályos időszakok, másod- és

harmadfokú hőségriasztások –

ezt hozta a szezon, na meg a ko-

rábbi évekhez képest 20 száza-

lékkal több turistát. Rövid

idényértékelőnkben egy helyi

vendéglátóhely és egy szálloda

tapasztalataival összegezzük a

tihanyi nyarat. 

– Nem volt érezhetően nagyobb

forgalmunk a nyáron, viszont az

árbevételünk 15 százalékkal nőtt.

A korábbi évekhez képest idén ke-

vesebb volt a „last minute” akció, a

belföldi turisták száma nőtt, egyre

több a hazai visszatérő vendég –

tudtuk meg Balázs Adrienntől.

Az Echo Residence-ben dol-

gozó szállodás szerint a szállás -

adóknak nagyobb hangsúlyt kell

fektetni a szolgáltatások válto -

zatos ságára, minőségére, és nem

utolsó sorban a környék prog-

ramkínálatának sokszínűségére. 

– Szállodánk a helyi TDM szer-

vezet tagjaként a Nyitott Balaton

programsorozatban is részt vesz.

A tartalmas, élményekben gazdag

nyaralást a balatoni turisztikai ked-

vezménykártyával segítjük.

A jó idő vonzotta a turistákat a

Balaton partra, a strand közeli üz-

letek pedig jelentős előnybe ke-

rültek a vízparttól távolabbi

helyekkel szemben. Vajda Balázs,

a Retro Pizzéria üzletvezetője po-

zitívan értékelte a szezont.

– Összességében nincs okunk

panaszra, sikeres szezont zártunk.

A tavalyi évet nem lehet mérvadó-

ként tekinteni, mivel az akkori

borús, esős idő inkább nekünk ked-

vezett a strandbüfékkel szemben,

idén ez megfordult. A hosszú ká-

nikula nem tett jót a forgalmunk-

nak, hiszen ilyen tartós melegben

étvágya sincs az embereknek. Ettől

eltekintve azokra a fesztiválokra,

amiken mi is részt vettünk a vártnál

több vendég jött, ami részben

kompenzálta az elmaradt bevételt.

A legnagyobb gond az, hogy évről-

évre egyre nehezebb megfelelő

szakembereket találni – mondta a

vendéglátóhely vezetője. 

VARRÓ ANNA

Szezonértékelés – Mindig ilyen nyarat szeretnénk Tanévkezdés
Az idei tanévben nem változott
a tihanyi iskolába járó tanulók
létszáma, tizenhét településről
összesen 152-en iratkozta be a
nyolc évfolyamra. Rekordot
döntött a zeneiskolai növen-
déklétszám, 76 diák tanul vala-
milyen hangszeren.

A tanintézményben jelentős
személyi változások történtek:
Polniczkyné Farkas Éva tanítónő
helyét Péntekné Vörös Katalin
vette át. A logopédus, fejlesztő
pedagógus feladatokat Farkas
Diána látja el. A nyugdíjba
vonult Dr. Tátrainé Parragi
Eleonóra már csak részmunka-
időben tanít, Hamar Adrienn sze-
mélyében pedig új tanárnő fog-
lalkozik a második és harmadik
osztály összevont napközis cso-
portjával. Elköszöntek Papp
Krisztián karbantartótól, aki
visszatért az eredeti szakmájához,
helyét Malkó Ferenc vette át. 

S. J. 
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Több mint egymillió forint

gyűlt össze a Visszhang Óvoda

szervezte Gyermekbarát jö -

vőnk ért! elnevezésű felhívással

egybekötött jótékonysági ren-

dezvényén. A támogatások ré-

vén lecserélték az óvoda elhasz-

nálódott játékait és új udvari

foglalkoztatót építettek. 

– Sokan támogatták az elkép-

zeléseinket, a még tavasszal

közzé tett felhívásunk illetve a jó -

tékonysági rendezvényünk kap-

csán rengeteg tombola felajánlást

kaptunk, végül 1,1 millió forint

gyűlt össze – nyilatkozta lapunk-

nak Véghné Somogyi Zsuzsanna

alapítványi elnök.

Szülői segítséggel kiszedték a

régi fajátékokat, és elbontották

az építményt. Az alapítvány már

meglévő anyagi forrásaiból

egyensúlyozó játékot vásároltak,

Aszófő önkormányzatának segít-

ségével valamint szülői támoga-

tással egy-egy rugós motor ke-

rülhetett a gyerekek birtokába.

Szintén szülői felajánlással egy

esztétikus kerámia ivó kutat ka-

pott az óvoda. Az intézmény ma-

dárbarát kertje madáritatóval

gazdagodott, az óvodakert ma-

darait bemutató forgótábla mellé

egy újabb került, ismert vadvirá-

gok fotóival. A nyári meleg na-

pokra gondolva két sátrat és egy

napvitorlát is vásároltak. 

A korábbi rossz állapotban lévő

udvari foglalkoztatót elbontották

és helyére augusztus végére elké-

szült az új, 9x4 méteres nyitott-

fedett foglalkoztató a Tető Horn

Kft. közreműködésével. Az épít-

kezés összefogással történt, hiszen

a veszprémi Barabás Térkő Kft.

50% kedvezményt adott a térkő

vásárlásánál, amelynek lerakását

az önkormányzat finanszírozta. 

Az óvodai fejlesztések 2,3 mil-

lió forintba kerültek. Az idei ne-

velési évre beíratott hatvan óvo-

dás ellátását biztosító intézmény

helyettes vezetőjétől megtudtuk,

további fejlesztéseket terveznek,

a meglévő játékkészlet bővítése

valamint a foglalkoztató aszta-

lokkal és padokkal történő be-

rendezése a következő cél, amely-

hez a jövőben is szívesen fogadják

az anyagi segítséget az Alapít-

vány 11748069-20030250 szám-

laszámára csekkes befizetéssel, ill.

téglajegyek vásárlásával.

S. K.

Fejlesztések a Visszhang Óvodában

Október 2-án, pénteken, dél-
előtt kilenc órától udvaravató
kerti partit rendez a Visszhang
Óvoda vezetősége, amelyre
mindenkit szeretettel várnak,
aki bármilyen módon segítséget
nyújtott az intézmény elképze-
léseinek megvalósításához, örö-
met szerezve ezzel a jelenlegi és
jövőbeli óvodásoknak. 

Megváltozott közétkeztetés,
avagy mit kapunk ebédre?

Szeptembertől kötelező alkal-

mazni a közétkeztetési rende-

letet, amely részletesen szabá-

lyozza az óvodákban, iskolák-

ban adható ételek összetételét

és elkészítésének szabályait.

A törvény célja, hogy mindenki

az egészséges táplálkozás irány-

elveinek megfelelő ételt kapjon

a közétkeztetésben. 

– Januártól kezdett átállni a

kony ha az új előírások szerinti fő-

zésre. Más ételek, új alapanyagok

kerültek mintegy háromszáz gye-

rek és felnőtt tányérjába – mondja

Poráczkiné Kovács Nikoletta a falu

élelmezésvezetője. 

Az új étrendtervezés szabályai

szerint állati eredetű fehérjeforrást

minden főétkezésnek tartalmaz-

nia kell. Tilos a magas zsírtar-

talmú húskészítmények felhasz-

nálása. Fokozatosan csökkenteni

kell a napi bevitt só mennyiségét,

sőt, az oktatási intézményekben

nem is kerülhet az asztalra só- és

cukortartó. A tízóraik és uzsonnák

típusa is megváltozott. Megjelent

az étlapon a zabkása, teljes kiőr-

lésű kenyeret és saját készítésű

krémet kell használni.

A tanintézményeknek nincs

mér legelési lehetősége, az új sza-

bályokat be kell tartani, a gyer-

mekeknek pedig, az egészsége-

sebb étkezés jegyében, hozzá kell

szokniuk az eddigiektől eltérő

ízesítésű ételekhez. 

– Néha előfordul, hogy az el-

készített étel megmarad, a gyere-

kek nem eszik meg, esetleg éhe-

sek maradnak. Ha valamit sokan

nem esznek meg, igyekszem vál-

toztatni. Közös együttműködésre

lenne szükség a szülőkkel, hogy

a reformétkezést és ízeket minél

hamarabb elfogadják a gyerekek

– vélekedik az élelmezésvezető.

A rendelet kötelező alkalmazá-

sával együtt megkezdődtek a szú-

rópróbaszerű mintavételezések is.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-

tonsági Hivatal képviselői már -

cius ban már jártak Tihanyban, ak-

kor a feltálalt menü érzékszervi

vizsgálatát végezték el. Az ételek

összetételére vonatkozó adatokat

közzétették a honlapjukon, amely

bárki számára megtekinthető. 

– Átlagosnak minősítették az

akkori ételsort. A szabályok beve-

zetésén túl azonban más változások

is történtek. Pályázatot nyújtottunk

be a konyha korszerűsítésére. Az

új számítógépes nyilvántartó rend-

szer idővel lehetővé fogja tenni,

hogy az ebédbefizetések az adott

tárgyhónapban történjenek – vá-

laszolta kérdésünkre Poráczkiné

Kovács Nikoletta.

Az általunk megkérdezett gye-

rekek elmondták: tudják, hogy

azért változott meg a menza, mert

egészségesebben kell étkezniük.

Többségüknek nincs is ellenére a

változás, bár megjegyezték jobban

örülnének, ha sósabbak lennének

az ételek és nagyon hiányolják az

édes tésztákat illetve a palacsintát.

Elmondásuk szerint az jó, hogy

előre tudják mi lesz a heti menü-

sor, ha nem a fogukra való az

adott fogás, akkor pedig otthonról

hoznak inkább valami finomsá-

got. Ha az iskolában derül ki,

hogy nem ízlik az étel, akkor vagy

egyszerűen nem eszik meg vagy

kiválogatják belőle a finomabb ré-

szeket – tették hozzá.  

SOMOGYI JUDIT
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Tíz évesen egy hirdetési plaká-

ton olvasta, hogy vitorlázó

szakkör indul, először, amikor

beült a hajóba még vitorla sem

volt benne. Későn kezdte, ehhez

képest az elmúlt két évben ki-

lenc világ- és Európa-bajnoki

érmet szerzett, legutóbb Kana-

dában lett világ bajnok. A világ

minden részén járt már, egyedül

Afrikában nem, igaz ott alig vi-

torláznak, nincsenek versenyek

sem – mondja nevetve.

Egy tizenhét éves kamasz lány,

aki igyekszik a kortársaihoz ha-

sonló életet élni, ami nem is

olyan egyszerű, hiszen már most

minden idők legsikeresebb ma-

gyar vitorlázónője. Érdi Máriá-

val beszélgettünk.

– Az az álmom, hogy olimpián

érmet szerezzek. Mindenképp

szeretnék kijutni Tokióba, ahol

2020-ban rendezik meg a nyári

olimpiát. Erre készülök, ehhez vi-

szont az kell, hogy jól szerepeljek

az ifjúsági versenyeken a követ-

kező években is. A kitartás a leg-

fontosabb. Az ifik között még

sokat jelent a tehetség, a felnőtt

mezőnyben, olimpiai szinten

azonban már az akarat és a befek-

tetett energia számít. Mindig kell,

hogy legyen erőm edzeni. Hiába

vagyok nagyon fáradt, akkor is el

kell mennem futni. Ha ki akarok

jutni az olimpiára, akkor ezt kell

szem előtt tartanom. Azt hiszem,

leginkább érezni kell a hajót, ho-

gyan kormányozzak a szelekben,

hullámokon. Az elején ösztönö-

sen reagáltam rá, ma már tudato-

sabban irányítok.

– Magadtól jutott eszedbe, hogy

kipróbáld ezt a sportágat?

– Az iskolában egy plakáton

hirdették meg a vitorlázós szak-

kört, akkor jelentkeztem. Édes-

apám hozott le először. Gerencsér

Gergő volt az edző, hetente két-

szer jártunk le. Még emlékszem

az első alkalomra, ketten ültünk

be egy Optimis hajóba vitorla

nélkül. Az egyikünk evezett, a

másik próbált kormányozni. Né-

hány edzés után betették a vitorlát

és a kikötőben gyakoroltunk,

aztán kimentünk a nagy, nyílt

vízre.

– Emlékszel rá, melyik versenyen

nyertél először?

– 2013-ban volt, a Kereked

Kupán történt, akkor álltam elő-

ször a dobogó legfelső fokára.

Egyébként nem tartom számon

a trófeáimat. Fogalmam sincs

mennyi van belőlük, de elég sok.

Édesapám vigyáz rájuk, az irodá-

jában őrzi őket. A kanadai nyári

világbajnokságon az U19-es kor-

osztályban elért aranyérmemre

vagyok a legbüszkébb. 

– Azt mondják a vitorlás edző-

tábor keményebb, mint egy verseny. 

– Ez így van, napi öt edzéssel

készülök. Télen általában tenge-

ren, nyáron a Balatonon edzünk.

Tavaly Las Palmasban edzőtábo-

roztunk, két heteket töltöttünk

ott. Reggel futás, utána úszás és

konditerem, majd vitorlázás, dél-

után levezetésként pedig még

egy futás vagy kerékpározás. Ez

egy átlagos edzésnap. A vitorlá-

zás rengeteg időt elvisz, általában

este jövünk be a vízről, elkészülve

az erőmmel, olyankor már csak

pihenni, aludni szeretnék. A csa-

ládommal beszélgetek sokat, a

testvéreim a legjobb barátnőim.

Velük megyek el néha bulizni. 

– A versenyeken van lehetőség

arra, hogy lazíts kicsit, hogy körbe-

nézz az adott városban? 

– Verseny előtt néhány nappal

a helyszínre megyünk, hogy hoz-

zászokjunk az ottani körülmé-

nyekhez. A hullámok mindenhol

mások, az áramlatok is különböző

erősségűek. Túl nagy különbségek

nincsenek, de a tavi és a tengeri

hajózás azért más, így mindenhol

van mit kipróbálni. A verseny

előtt, amikor néhány napig be-

gyakoroljuk a pályát, akkor tu-

dunk kicsit körülnézni, hol is

vagyunk. A versenynap végén sok

tennivaló van még a hajóval, rá -

adásul több futam követi egymást.

Ilyenkor minden a vízről szól.

Amikor vége van a versenysoro-

zatnak, akkor lehet ünnepelni, de

ilyenkor is inkább egymás között.

A portugál győzelem után például

lelocsoltak pezsgővel a társaim és

utána bedobtak ruhástól a ten-

gerbe. Jó sós volt.

– Kinek mesélsz a sikeredről, kit

hívsz fel először a hírrel? 

– Ez nálunk furán működik.

Édesapa gyakran előttem tudja

az eredményemet ezért ő hív fel,

hogy mi a fejlemény. Követi a

versenyek honlapját, így ő jobban

tájékozott, mint én. Mire kiérek

a partra, már három sms és né-

hány nem fogadott hívás vár. 

– Egymást követik a versenyek,

sokat vagy úton, amikor felébredsz,

tudod-e éppen, hol vagy?

– Nagyon fárasztó az állandó tá-

vollét, főleg, ha már régóta nem vol-

tam otthon. Még tudom követni,

hogy hol vagyok. Az már előfordult

a világ másik végén, hogy a telefon

ébresztésekor a húgomra szóltam

magyarul, hogy kapcsolja már ki, de

a szobatársaim nem értettek belőle

egy kukkot sem.  

– Van félelem benned, amikor át-

csapnak feletted a hullámok?  

– A legtöbb verseny tengeren van,

ott gyakran átcsapnak a fejem felett

a hullámok, a legnagyobb öt méte-

res lehetett, de nem a víztől, hanem

a széltől kell félni. Ha erősen fúj, az

bizony félelmetes tud lenni. 

– Miként kötődsz Tihanyhoz,

hogy érzed magad itt?

– A szüleimmel és testvéreim-

mel költöztünk kisgyerekkorom-

ban Vászolyba – előtte Szomoron

és Budapesten éltünk, utána Né-

metországban töltöttünk három

évet. A tihanyi általános iskolába

jártam, nagyon szeretek itt lenni,

laktunk is egy ideig a faluban, rá-

adásul jelenleg is a tihanyi klub-

hoz tartozom. De ott vagyok ott-

hon, ahol a családom van. 

– Beszéljünk a tanulmányaidról.

Hol és hogyan tanulsz? Nem távo-

lodsz el a versenyzés miatt a többi-

ektől? 

– Magántanuló vagyok a sporto-

lás miatt. Csanádi Árpád Általános

Iskola, Sportiskola és Kö   zép is ko -

lába járok, a 11. évfolyamba.

A könnyebb tan tárgyakat egyedül

tanulom meg, a nehezebbekben

magántanárok segítenek. Amikor

külföldön vagyok, skype-n oktat-

nak. Félévente vizsgázom le a

tantár gyakból. Ritkán találkozom

az osztálytársaimmal, sajnos nem

ismerem az egész osztályt. Az osz-

tálykirándulásra meghívtak, de nem

tudtam elmenni, éppen versenyre

mentem. Szeretnék tovább tanulni,

még nem tudom az irányt, de az

biztos, hogy össze kell majd egyez-

tetni a vitorlázással, mert ez az

életem.

SOMOGYI JUDIT

A hullámok mindenhol mások – Beszélgetés egy kamasz világbajnokkal

1998-ban született Budapesten. 
2005–2012. A tihanyi általános
iskola tanulója, utána Budapes-
ten folytatja tanulmányait.
Sportklubjai: Tihanyi Hajós
Egylet, Budapest Yacht Club,
Balatonfüredi Yacht Club
Legfontosabb eredményei: 
2013: Byte CII világbajnok il-
letve Európa-bajnoki 2. helyezés
2013-14: Az év felnőtt női vi-
torlázója Magyarországon
2014: Laser Radial korosztályos
világbajnok, Byte CII világbaj-
noki 3. helyezés, Európa-baj-
noki 2. helyezés
2015: Laser Radial ifjúsági
világ- és Európa-bajnok

Fotó: Tóth Bogee
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Ötvenhetedik alkalommal ren-

dezi meg a Magyar Hidrobio -

lógiai Társaság Limnológiai

Szak  osztálya a Hidrobiológus

napokat, október 7. és 9. között

Tihanyban. A szakmai rendez-

vény idei témája a genetikai és

molekuláris-biológiai kutatások

jelentősége a hidrobiológiában,

a célja pedig elsősorban beszá-

molni a genetikával foglalkozó

kutatások eredményeiről, tech-

nikáiról. A konferencia nagyon

fontos seregszemléje a magyar

limnológus szakmának, ötven-

hét éve ez az elsődleges fórumuk. 

A háromnapos rendezvény

színvonalát számos neves kutató

és professzor emeli jelenlétével és

előadásaikkal, köztük Márialigeti

Károly, az ELTE Mikrobiológiai

Tanszékének vezetője, vagy

Lehoczky István a Haszonállat-

génmegőrzési Központ tudomá-

nyos főmunkatársa, és plenáris

előadásaik. A szakma nagyjai

mellett helyet kapnak fiatal ku-

tatók is, akik a rendezvény által

komoly kapcsolati tőkére és je-

lentős szakmai tapasztalatra

tesznek szert. 

A Hidrobiológus napok, a fia-

tal kutatók szakmai bemutatko-

zásának és megmérettetésének

fontos helyszínévé vált. A szer-

vezők szeretnék, ha a fiatal kuta-

tók perspektívát látnának a

szak mában, így a Limnológiai

Szakosztály vezetősége úgy gon-

dolja, hogy az ő támogatásuk és

ösztönzésük a vezetőség munká-

jának egyik legfontosabb eleme.

Ebben az évben támogatóik

révén számos különdíjjal várják a

jelentkezőket. Az Aranyponty

Ha lászati Zrt. két díjat is felaján-

lott a fiatal kutatóknak: 100 000

Ft-os pénzbeli támogatással, il-

letve egy aján dék tárggyal támo-

gatják a fiatal hidrobiológusokat.

Külön öröm, hogy Tihany ön-

kormányzata 100 000 Ft-os díjat

alapított, amit ezentúl minden

évben átad, a Balaton kutatásban

elért ki emelkedő eredményekért.

Az idei rendezvényre több mint

hatvan főt várnak, melynek közel

fele fiatal kutató lesz.

A Hidrobiológus napok elő-

adásai aktuális kérdéseket is érin-

tenek. Egy ideje elterjedt az a hír,

miszerint rohamos busapusztulás

várható a Balatonban. A már

említett Lehoczky István, elő-

adásában többek között erről is

beszél majd, pontosabban arról,

képes-e a busa szaporodni

a Balatonban. Elöljáróban Tóth

Viktort a Balatoni Limnológiai

Intézet tudományos főmunka-

társát kérdeztük erről. 

– A busa elméletileg nem tud

szaporodni állóvízben, hiszen ere-

detileg folyami hal, szaporodásá-

hoz áramló vízre van szüksége.

Ennek ellenére rengeteg van be-

lőle a Balatonban. Az utolsó

busa telepítés a nyolcvanas évek-

ben volt, a busa életideje pedig

körülbelül húsz év. A genetikai

vizsgálatok meg fogják mutatni,

hogy szaporodnak-e, vagy vala-

honnan jönnek, valaki tenyész ti-e

őket. Ha nem szaporodnak, akkor

mostanra nagyon nagy és nagyon

öreg halaknak kellene lennie a

Balatonban, és igen, ezek egy idő

után kifognak pusztulni, ami vi-

szont nem lesz szép látvány – ösz-

szegzett Tóth Viktor. 

A Balaton vízminősége is ál-

landó kérdés. Tóth Viktor szerint

tavaly ijesztően tiszta volt a tó.

A víz tisztaságát az algák által

mérhető klorofilban vizsgálják.

Az idei egy normális év volt, a

sió foki medencében tíz mikro -

gramm klorofil a megszokott

mennyiség literenként, a Keszt-

helyi medencében húsz-hu-

szonöt mikro gramm a normális

érték, és most ez tapasztalható.

A múlt évben nagyon kevés alga

volt a vízben, a normális érték ti-

zedét mérték a kutatók. Mindez

betudható az akkori gyorsan vál-

takozó időjárásnak. Ebben az

évben azonban vannak algák,

voltak algavirágzások, egy-két

kékalga-virágzás is augusztus

vége felé, de ezek mind termé-

szetes dolgok.   

A Hidrobiológus napok elő-

adásai zártkörűek, hiszen ezek

kifejezetten szakmai előadások,

melyeknél fontos, hogy a hallga-

tóság rendelkezzen egy bizonyos

szintű biológiai ismerettel. Sok

esetben az előadók évtizedek

munkáját sűrítik tizenöt percbe,

ami a laikusok számára nagyon

nehezen fogyasztható lenne.

Azonban a jövőben talán egy

napot a nyil  vánosságnak szentel-

nek majd, ahol közérthető

módon ismertetik a tudomány-

területet, ahogy erre a nyaranta

megrendezett nyíltnapokon is

kísérletet tesznek.  

– Próbálunk változtatni azon,

hogy az emberek tudjanak ró-

lunk, arról, hogy vannak ilyen

rendezvények. Nem szeretnénk,

ha minket kutatókat úgy látná-

nak, mint akik fent ülnek az ele-

fántcsonttoronyban. Rengeteg

gyakorlati haszna van a mun-

kánknak, amit szeretnénk, hogy

az emberek megismerjenek –

mondta Tóth Viktor. 

VARRÓ ANNA

Mi lesz a busákkal és az algákkal? – 57. Hidrobiológus napok
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A tihanyi bencés apátság

1055-ben készült alapító levelé-

ben, amely egyben a legrégibb

eredetiben megmaradt okleve-

lünk, azt olvashatjuk, hogy

I. And rás király saját és család-

tagjai lelkiüdvéért Szűz Mária és

Szent Ányos püspök tiszteletére

monostort alapított a Tichonnak

(Tihanynak) mondott helyen, és

azt ellátta a szükséges felszerelé-

sekkel és szolgálókkal. Felmerül

a kérdés, hogy mi szólt Szent

Ányos választása mellett, mert ő

nálunk a kevésbé ismert szentek

közé tartozott. 

Szent Ányos (358–453) kultu-

sza számos nyugat-európai or-

szágban nagyon elterjedt a

kö zépkorban. Frankföldön (Vi-

ennában) született, és Franciaor-

szágban a legnagyobb szentek

között tartották számon.

Viszony lag fiatalon – 30 évesen

– lett Orleans püspöke, és ezt a

tisztét 65 éven át ellátta. A róla

szóló legendák súlyos betegek

csodás gyógyításáról szólnak, de

a legnagyobb tettének mégis azt

tartják, hogy városa az ő imádsá-

gának hatására menekült meg a

környéket feldúló, Attila vezette

hunoktól. 

Tihannyal kapcsolatban isme-

rünk még egy Attilához köthető

történetet. András halála után

ugyanis az elmenekült özvegy ki-

rályné csak német segítséggel

tudta a trónt visszaszerezni fiának,

az akkor még gyermek Salamon-

nak. E segítséget meg hálálandó,

egy a birtokukban lévő régi kardot

– amit Attila kardjaként őriztek –

ajándékul adta a német seregek

vezetőjének, Nordheimi Ottó

bajor hercegnek.

Szent Ányos kultusza a halálát

követően olyan jelentős lett,

hogy a frank királyok az ereklyéi

fölött tett esküvel erősítették

meg a jelentősebb szerződéseket.

Magyarországi kultusza onnan

eredeztethető, hogy I. András

magyar király Bölcs Jaroszláv

kije vi fejedelem lányai közül vá-

lasztott magának feleséget.

András az utolsó német hadjárat

után 1052-ben döntött úgy, hogy

a kor szokásainak megfelelően

keres egy alkalmas helyet egyház

építésére, amely az ő és utódai

sírhelyéül is szolgálhat. Az oda

telepített szerzetesek voltak hi-

vatva, hogy halála után a lelke

üdvösségéért imádkozzanak.

Tihanyra esett a választása, így

1055-ben már fel is szentelhet-

ték a bencés monostort.

Szent Ányos a nyugati keresz-

ténység körében az uralkodók

pártfogójának, védőszentjének

számított, így népszerűsége az

európai királyok körében érthető.

Ehhez jött még András rokoni

kapcsolata a francia uralkodóval,

amely együttesen már kellő ma-

gyarázattal szolgált arra, hogy

miért is lett a Tihanyi Bencés

Apátság védőszentje Szent

Ányos Orleans egykori püspöke. 

HÉJJAS PÁL

Miért Szent Ányos lett az apátság védőszentje?

(A levelezőlapot 1895-ben adták fel. Valószínűleg ez az egyik legrégebbi kiadás

Tihanyról illetve az Apátságról.)

Közel tízezer látogatója volt ed-

dig a KOGART Galériában

álló Vaszary János kiállításnak,

ezzel már most az egyik legsi-

keresebb tárlat. A tervek szerint

jövőre újabb nagy klasszikus

magyar festőművész kiállítása

nyílik a galériában.

Még júliusban nyílt meg a

Vaszary János balatoni és a

ri viérai strand életet ábrázoló

1920–30-as években készült ké-

peit bemutató tárlat, amely rend-

kívül népszerűnek bizonyult, so-

kan kifejezetten a tárlat miatt lá-

togattak a településre. A 28 olaj-

festmény illetve akvarell a művész

Balaton-parthoz valamint a me-

diterrán vidékhez fűződő érzéki

viszonyát mutatja be. 

– A témaválasztás jól illik

Tihany hoz, a látogatók örömmel

nézték a fürdőéletet ábrázoló,

vidám, helyenként harsogó színű

festményeket. Nyári táborok részt-

vevői, diákok, turista csoportok,

belföldi és külföldi látogatók egy -

aránt érdeklődtek a tárlat iránt.

Az idei nyáron igyekeztünk a

nyitva tartásunka a többi helyi

programhoz igazítani, ez úgy tűnik

bevált – válaszolta lapunk kérdé-

sére Dallos Krisztina galériavezető.

A galéria kiállításait a diákok

térítésmentesen nézhetik meg, a

helyi lakosoknak pedig továbbra

is ingyenes a belépés. Október vé-

géig kedvezményes, kombinált

jegy is vásárolható, amely az Apát-

ságba is belépést biztosít. A Va-

szary kiállítás november 1-ig lá-

togatható.

– Egy évvel ezelőtt Munkácsy

Mihály festményeiből rendeztünk

tárlatot, idén Vaszary Jánost mutat-

juk meg. Látható, hogy a klassziku-

sok iránt nagy az érdeklődés, mind-

két kiállítás sok látogatót vonzott.

Jövőre szintén egy jelentős, magyar

klasszikust szeretnénk bemutatni

egy tematikus tárlattal, a név egye-

lőre maradjon titok, de annyit el-

árulhatok, a hazai művészettörténet

egyik igazi húzónevéről van szó –

mondta Dallos Krisztina, aki hoz-

zátette: a galéria állandó kiállítása a

Borsos Miklós szobrászművész

alkotásait bemutató tárlat egész év-

ben nyitva áll a látogatók előtt.

mt

Ezreket csábítottak Tihanyba Vaszary János strandképei

Vaszary János (1867–1939) sokrétű és jelentős életművével, a vad, lángoló színeivel, a magyar művészettörténet egyik kiemelkedő alakja. A tihanyi kiállítás
képeinek többsége a nagyközönség számára ritkán látható magángyűjteményekből érkezett. Vaszary és Tihany kapcsolata több szempontból is figyelemreméltó.
A Balaton kitüntetett helyet foglalt el az alkotó életében, többször meg festette a tavat és környékét, érdekelték a strandolók és vitorlázók. Egyik nagy állami
megrendelése pedig a Limnológiai Intézethez kötődik; ide készítette el 1926-ban pannóját, amely vízfátyolon keresztül ábrázolta a Balaton élővilágát.
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Októberi programok

Október 1.–31.
Fürdőélet – Vaszary János kiállítás (KOGART Galéria)

Október 2. péntek, 18.00
Hozleiter Fanny MOSOLYKA, író, boldogságkutató
Kerekesszékkel a világ. A belépés ingyenes. (Németh László Művelődési Ház)

Október 3. szombat. 11.30
Túra az 50 éves Európa Diploma díj évfordulójának alkalmából
(Levendula Ház Látogatóközpont)
A félsziget középső részén, a Belső-tó–Aranyház–Belső-tó útvonalon az
érdeklődők megismerhetik a Belső-tavat, halállományát, madárvilágát.
Jegyár: felnőtteknek 850 Ft/fő, gyerekeknek (3–14 év) 400 Ft/fő

Élőzene és gyerekprogramok a Nyitott Balaton programsorozat jegyé -
ben (Piac Placc)

Október 10. szombat 09.00
Csipkebogyó túra a Belső-tó partján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
szervezésében. Jegyár: felnőtteknek 850 Ft/fő, gyermekeknek 400 Ft/fő

Csipkebogyó Piknik (Piac Placc)

Október 22–25. csütörtök–vasárnap
A Csabai Kolbászfesztivál vendége Tihany (Békéscsabai Városi Sportcsarnok)

Október 23. 11.00
Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából. (Németh László Művelődési Ház)

Október 24. szombat 10.00–16.00
Nemzeti Parkok ízei – Íz és illat. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket a Levendula Ház Látogató -
központba. Kóstolójegy: 1000 Ft.

Október 30. péntek 10.00–16.00
Vidékjáró – Nemzeti parkok ízei – Bagoly éve a Levendula Házban.
Kóstolójegy: 1000 Ft.

Hazánk egyik leghíresebb ren-

dezvénye, a Csabai Kolbászfesz-

tivál vendége lesz Tihany.

Az október 22–25. között zajló

nagy hagyományú eseményt

minden évben tízezrek látogat-

ják. Idén a rendezvény belföldi

vendég települése Tihany lesz,

díszvendége pedig a Balatonfü-

red–Csopak–Tihany borvidék.

Az előkészületekről Rózsa Évá-

val, a Németh László Művelődési

Ház igazgatójával beszél gettünk.

– Mit érdemes tudni a rendez-

vényről, hogy vesz részt Tihany a

fesztiválon?

– A fesztivál nagyságát talán

azzal tudnám leginkább bemu-

tatni, hogy a Békéscsabai Városi

Sportcsarnok mellett még több

rendezvénysátor ad otthont a kü-

lönböző versenyeknek- hiszen

nemcsak a mindenki által ismert

kolbásztöltő versenyt rendezik

meg , hanem nyugdíjasok, sőt

gyerekcsapatok is összemérik tu-

dásukat. Több száz csapat indul a

versenyeken, ez az ország egyik

legnagyobb gasztronómiai feszti -

válja. Nagy megtiszteltetés Ti -

hany  nak, hogy a fesztivál ven  dége

lehet. Lehetőséget kapunk arra,

hogy egy standon prospektusok-

kal, termékekkel népszerűsítsük

településünket. 

– Indulnak tihanyi csapatok a

gasztronómiai versenyeken?

– Igen, természetesen. Tósoki

Imre polgármester külön csapattal

indul az október 24-i kolbásztöltő

versenyen, ebben a csa patban kép-

viselők is részt vesz nek. A vasár-

napi töltött káposzta főző

ver  senyen a Levendula Klub indul

egy négy fős csapattal. A zsűribe

Punk Ferencet delegálta az önkor-

mányzat, aki örömmel fogadta a

felkérést. 

– A művészeti csoportok közül ki

vállalta a fellépést?

– Mindegyik csoport örömmel

fogadta a felkérést, tehát ott lesz

a Tihanyi Asszonykórus, az

Echo Citerabanda, a Tihanyi

Musical Stúdió és néptáncosok is

fellépnek.  Ők október 24-én, a

Fesztivál leglátogatottabb napján

kaptak lehetőséget a bemutatko-

zásra. 

– Hol tart a szervezés?

– A legnagyobb nehézséget a

szállás lefoglalása okozta, ugyanis

Békéscsabán erre az időszakra

már hónapok óta minden szál-

láshely elkelt. Szerencsére a Vá -

ro sok, Falvak Szövetsége és

Halász János elnök segítségünkre

sietett és sikerült szállást szerezni

Gyulán, ami csak 16 kilométerre

van Békéscsabától.  Most gyűjt-

jük a kiadványokat és szeretnénk

minél több helyi termelő és kéz-

műves termékét magunkkal

vinni, így ezek értékesítésére is

lehetőség nyílik. 

  S.K.

Vendégségben a Csabai Kolbászfesztiválon

MEGHÍVÓ

Tihany Község Önkormányzata és a Németh László

Művelődési Ház tisztelettel meghívja Tihany lakosságát

2015. október 23-án 11.00 órára

az 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

59. ÉVFORDULÓJA

alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre

a Németh László Művelődési Házba és a koszorúzásra

a Pisky sétányon levő kopjafához.

Beszédet mond: Aradi István Tihany község alpolgármestere

Közreműködnek: A Tihanyi Bencés Iskola tanárai
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