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– Az elmúlt évekhez hasonlóan

most is szigorú gazdálkodásra

törek szünk, hogy önkormányza-

tunk stabilitása  még hatékonyabb

lehessen. Ebben az évben kisebb

beruházásokat tudunk csak meg-

valósítani, hiszen ez az esztendő

első sorban a nagyobb projektek

előkészítéséről szól majd. Nagyon

fontosnak tartom, hogy elinduljon

a Rév és környékének rehabili tá -

ciójá hoz szükséges tervezési mun -

ka, hiszen jelenleg ez most Tihany

legelhanyagoltabb része, ami miatt

már évek óta rengeteg kritikát ka-

punk. A 2015–2020-as Európai

Uniós időszak egyik legfontosabb

feladata lesz a terület megújítása –

válaszolta lapunk kérdésre Tósoki

Imre polgármester. 

Várhatóan április közepén 140

millió forintból elindul a labdarúgó

pálya felújítása, a költségek döntő

többségét nagyvállalatok adótámo-

gatásából (TAO) fedezi a település.

A sportfejlesztési program része-

ként az önkormányzat még ápri-

lisban benyújtja az általános iskola

udvarán létesítendő, jogerős építési

engedéllyel rendelkező, új sport-

csarnok pályázati anyagát is és el-

indították a futballklub sportöltö-

zőjének a bővítését is, a tervezés

várhatóan április végére fejeződik

be. Mindkét beruházást társasági

adótámogatásokból szeretné finan-

szírozni az önkormányzat.  

Idén 35 millió forintot költenek

majd útfejlesztésre. A tervek szerint

mind az üdülő övezetben, mind az

ősközség területén az elhanyagolt

vagy rossz állapotban lévő útfelü-

leteket felújítják. 

Szintén 35 millió forintba kerül

majd a szeptember 8-10-én meg-

rendezendő Európai Falumegújítási

Díj átadó ünnepség lebonyolítása,

ám ezt teljes egészében támogatá-

sokból kívánja megvalósítani az ön-

kormányzat. 

– Költségvetésünk egy nagyon

komoly bevételi forrása az idegen-

forgalmi adó, valamint az építmény-

és telekadó, amelyre a továbbiakban

is támaszkodhatunk. Az idegenfor-

galmi adóbevétel, valamint a par-

kolási társaságunk bevétele a forga-

lomnövekedésnek köszönhetően

évről évre emelkedik, és nagyon bí-

zunk abban, hogy ez a tendencia az

elkövetkezendő években is megma-

rad – fogalmazott a polgármester.  

S.K.

Stabil, de továbbra is szigorú a település gazdálkodása
A képviselő-testület márciusi
ülésén elfogadta az önkormány-
zat idei mintegy 1,2 milliárdos
költségvetését. A legfontosabb
feladat ebben az évben is az ön-
kormányzat és intézményeinek
a stabil működtetése. 

Nem lehet kihelyezni a lomtala-

nításkor kommunális hulladékot,

építésből-bontásból származó

anya got (ajtó, ablak, szigetelőanyag

stb.), törmeléket, hulladékká vált

gumiabroncsot, kerti és zöldhulla-

dékot, akkumulátort, gyógyszere-

ket, festékes és olajos flakonokat.

A lejárt szavatosságú gyógyszere-

ket a gyógy szertárakban, a hulla-

dékká vált gumiabroncsokat a ke-

reskedőnél van lehetőség leadni. 

A szelektív hulladék és az elekt-

ronikai hulladék elhelyezésére a Fa-

lugondnokság – munkanapokon

7.00–14.30 óra között – a további-

akban is lehetőséget biztosít.

Április 18-án lesz idén a lomta-
lanítás. A Falugondnokság a la-
kókörnyezet tisztasága és
vé delme érdekében arra kéri a
település lakóit, hogy a lomta-
lanításra szánt tárgyakat április
16-17-i hétvégén, de legkésőbb
április 18-án reggel hétig he-
lyezzék ki az önkormányzat
által kijelölt közterületekre. 

Lomtalanítás

A szolgáltatás célja a gyermekjó-

léti központ nyitvatartási idején túl

felmerülő krízishelyzetekben tör-

ténő azonnali segítségnyújtás, ta -

nács adás vagy tájékoztatás. A köz-

pont a készenléti szolgálatot úgy

szervezte meg, hogy egy állandóan

hívható mobilszám biztosításával a

készenlétben lévő munkatársuk

szakszerű segítséget tudjon nyújtani,

vagy amennyiben szükséges, ilyen

segítséget tudjon mozgósítani az

arra rászoruló bejelentőnek.

A készenléti szolgálat telefon-
száma: 06/20/956-3765 (A szám

nem ingyenesen hívható!)

A készenléti ügyeletet ellátó sze-

mélynek közvetlen, személyes in-

tézkedésre nincs lehetősége, segít-

séget, tanácsadást kizárólag telefo-

non tud nyújtani. N. T.

A Balatonfüredi Szociális Alap -
szolgáltatási Központ Család-
és Gyermekjóléti Központja ké-
szenléti szolgálatot üzemeltet.
Az állandóan hívható telefon-
számon a krízishelyzetbe került
személyek kérhetnek segítséget.

Segítségnyújtás a krízis-
helyzetben lévőknek



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                                                                          3. OLDAL

– Nagyon elszaporodtak az algák,

a tó vízminősége aggasztó, túlságo -

san lúgos és sós, ha nem teszünk

valamit, előbb-utóbb tömeges hal-

pusztulás következhet be. Modern,

napelemes levegőztető rendszert

építenénk ki, ez a tó négy külön-

böző pontján juttatna be oxigént a

vízbe. Nincs más megoldás az elal-

gásodás nagyon veszélyezteti az

amúgy is sekély vizet, éveken át kell

majd folyamatosan oxigént juttatni

a tóba – válaszolta lapunk kérdésére

Vers József, a Balaton-felvidéki

Nemzeti Park tájegységvezetője.

A nemzeti park 450 milliós tá-

mogatást kért az Európai Unió kör-

nyezet és energiahatékonyság pá-

lyázatán. Sikeres pályázat esetén há-

rom nagy részletben újítanák meg

a Belső-tó környékét. A legfonto-

sabb a tó vízminőségének javítása,

ezt a már említett levegőztető rend-

szer önmagában nem tudná bizto-

sítani, ezért a tóba befolyó csapa-

dékvizet is meg kell szűrni. Egy-

egy erősebb esőzés a faluból sok

szennyeződést juttat a tóba, emiatt

egy úgynevezett ülepítő vízfelületet

létesítenek majd, amely megszűri a

nem kívánt szennyeződéseket.

Évről évre egyre népszerűbb a te-

rület, látogatók ezrei érkeznek a tó-

hoz ezért új tanösvényt is terveznek,

amely körbeölelné a Belső-tavat. 

– Egy gyalogösvényt szeretnénk,

amely mentén tájékoztató táblákat,

pihenőpadokat helyeznénk ki. Ter-

vezünk egy madármegfigyelő helyet

illetve kialakítanánk egy kilátó pon-

tot is. Az a cél, hogy körbejárható

legyen a tó, de azért megőrizzük a

táj érintetlenségét. Szeretnénk a tó

vízi világát is minél közelebb hozni

a látogatókhoz, ezért egy pallósort

tervezünk a víz fölé – sorolta az el-

képzeléseket Vers József. 

A harmadik ütemben megújíta-

nák a Hajóállomást és a templom-

romot összekötő, mintegy 16 kilo-

méteres Lóczy tanösvényt. A turista

útvonal rekonstrukciója elkerülhe-

tetlen, mert a forgalom miatt he-

lyenként már teljesen elhasználó-

dott, így új járófelületeket kell ki-

alakítani, helyenként pedig újra kell

gondolni a nyomvonalat illetve új

tájékoztató táblákra is szükség lesz.

Sikeres pályázat esetén a beruhá-

zásokat két éves előkészítő munká-

latoknak kell megelőzniük, így az

említett fejlesztések legkorábban

2018-ban kezdődhetnek el, de 2021-

ig mindenképp meg kell valósulniuk. 

mt

Aggasztó állapotban van a Belső-
tó, sürgősen javítani kell a vízmi-
nőségén egyben komoly tervek
vannak a tó környezetének meg-
újítására is. A Balaton-felvidéki
Nemzeti Park 450 millió forint
pályázati pénzből több ütemben
végezné el a fejlesztéseket.

A nemzeti park milliókat költene a Belső-tóra

Az Incom Technologies Kft. egy

korszakalkotó, a megszokottól el-

térően működő szolgáltatással mu-

tatkozik be Tihanyban. A belépés-

kor az előfizetőnek egyszeri letéti

díjat kell fizetni az eszközhaszná-

latért, amit visszakap, ha visszaadja

a berendezéseket. Ennek díja két-

szer ötezer forint (1 modem és 1

router).

A havi díjakat az előfizető saját

maga határozza meg, hónapról hó-

napra kiválaszthatja a neki kedvező

csomagot vagy akár több hónapra

is – ahogy neki a legmegfelelőbb –

előfizethet a szolgáltatásra. Mindez

lehetőséget ad arra, hogy előre kal-

kulálható legyen az éves internet

költség. Sokan nem élnek Tihany-

ban télen, csak a nyári időszakban,

tehát nem kell feleslegesen a holt

időszakra is fizetni, csak a tényle-

gesen igénybe vett szolgáltatásért.

Az igényeknek megfelelően op-

timálisan tervezhető, akár havonta

is változtatható a csomagok nagy-

sága.  Ez kedvező a lakosságnak,

mert ha alul-, vagy éppen túlbecsüli

az internet igényét, havonta változ-

tathat, nem kell a szerződésében

meghatározott csomaghoz igazod -

ni. A csomagok mindegyike kor-

látlan.

A szolgáltatás másik ága az úgy-

nevezett Smartwifi hotspot, amely

ingyen internetet biztosíthat. Ha

valaki rövid időre érkezik a telepü-

lésre, de szüksége lenne gyorsan

működő, biztonságos internetre, ezt

tudja használni. Abban különbözik

a Smartwifi fixtől, hogy 10 percen-

ként megszakítja a szolgáltatást egy

reklámblokk, de 24 órában hasz-

nálható ezekkel az időszakos meg-

szakításokkal, és persze nem kell

érte fizetni. 

Hamarosan hozzáférhető lesz

egy harmadik ága is a szolgáltatás-

nak, a kártyás változat. Ez azoknak

a vendégeknek lehet előnyös, akik-

nek nem elég a Smart wifi a tele-

pülésen és a környéken (kikötőkben

Tihanyban, Siófokon, Szántódon,

a hajóállomási  strandon, a Bahart

hajóin), hanem folyamatos inter-

netre van szükségük. A kártyán lesz

egy jelszó és egy kód, amivel be le-

het lépni a hálózatba 10 napig 2

készüléken, így korlátlanul hasz-

nálható vele a Smart wifi hálózat,

mindössze ezer forinttért.  A kártya

megvásárolható online vagy a kije-

lölt pontokon. 

PÁLFI ERIKA

Tihany az első település, ahol a
megszokottól eltérően Smart-
wifi szolgáltatás indul. A klasz-
szikus módszerrel szakítva az
előfizető csak akkor fizet, ha
valóban szüksége van a szolgál-
tatásra és igénybe is veszi. Ez itt
a Balaton mellett lényeges
szempont, mert sokszor csak
időszakosak az igények. 

Új internet szolgáltató a településen

Európai Falumegújítási Díj – Ezer vendég a településen 
Ez év szeptemberében Tihany ad majd otthont az ARGE által szervezett Európai Falumegújítási Díj pályázat átadó ünnepségének. Ebből

az alkalomból több mint ezer vendéget vár a település. Az előkészületek nagy erőkkel folynak.
Az előkészületekről, a szervezés mostani állásáról tájékozódott Tihanyban az ARGE részéről Theres Friewald-Hofbauer, főszervező. A találkozón

a helyi szervezőkön kívül jelen volt Tósoki Imre polgármester is. 
A jelenlegi fázisban legfontosabb a rendezvény programjának összeállítása és a hozzá kapcsolódó költségek megtalálása. A találkozó során a

résztvevők áttekintették a program tervezetét, a leendő szálláshely kapacitást. A megbeszélésen nagy hangsúlyt kapott a díjátadó ünnepség
lebonyolítása – nem véletlenül, hiszen ez a több mint három órás program a rendezvénysorozat csúcspontja. Nagyon fontos a megfelelő befogadó-
képességű és színvonalú terem, ezért esett a választás a Club Tihany Wimbledon termére, hiszen annak kapacitása és infrastruktúrája elég ahhoz,
hogy a várhatóan több száz vendég kényelmesen tölthesse el a díjátadó estéjét. Mindemellett igen nagy technikai háttérre is szükség lesz, profi
hangtechnikával, nagyméretű kivetítőkkel. 

A három napos program zökkenőmentes lebonyolításhoz nagyszámú önkéntes segítőre és a település vállalkozóinak segítségére, a szervezőkkel
történő szoros együttműködésre van szükség. 

Theres Friewald-Hofbauer és kísérője elégedettek voltak a tihanyi szervezők eddigi munkájával, az összeállított programmal. Nagyon sok feladat
megoldása vár még a helyiekre, de a szeptemberi esemény nagyban hozzájárulhat a Tihanyról kialakult pozitív kép megerősítéséhez.

RÓZSA ÉVA
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– Elnökségem ideje alatt szerző-

dést kötöttünk parkolóink üzemel-

tetésére a Congeria Kft-vel – kezdi

az időszak értékelését Hamar

László. – A tapasztalatok jók, a par-

kolás zavarmentesen működik.

Szombatonként az Akasztó dombi

parkolóban heti piacot tartunk, ahol

a helyi vagy a közelben élő kister-

melők kínálják portékáikat. Alkal-

manként programokat is szerve-

zünk. Kiépítettük a világítást is. 

– A Belső-tó mellett régóta hiány-

zott egy hely, ahol a turisták, az arra

sétálók megpihenhettek volna. Nemrég

megnyílt itt egy kávézó. Ez egy új te-

vékenységi forma, amire eddig nem

volt példa a társaságban. 

– Felújítottuk a régi Gépházat,

amelyben irodát és tárgyalót alakítot-

tunk ki. A felújítás során alakítottuk

ki a kávézó helyiségeit is. A kereske-

delem és a vendéglátás eddig is jelen

volt tevékenységi körünkben, például

a piacon, most ezt a profilt bővítettük. 

– Mi az a plusz, amit tagjaiknak

biztosítanak?

– Évente kétszer fürdőjáratot in-

dítunk tagjaink és a nyugdíjasok ré-

szére. Kirándulást is szerveztünk

Harkányba és Gyulára. Elkészítet-

tük honlapunkat, a tihanyebt.hu-t,

amelyen minden fontosabb dolog-

ról tájékoztatni tudjuk a tagságot.

– Milyen a kapcsolat az önkor-

mányzattal?

– A település fejlesztése érdekében

együttműködünk az önkormányzat-

tal, erre jó példa lehet a kerékpárút,

amelynek nyomvonala a mi terüle-

tünkön is áthalad. Támogattuk anya-

gilag az óvodát, az iskolát és a mű-

füves pálya létesítését is.

– Mi a soron következő, legfonto-

sabb teendőjük?

– Az alapszabály módosítása a

következő komoly feladat. Szeret-

nénk továbbfejleszteni az Akasztó

dombi parkolót, és pályázati támo-

gatással a turistaút mellett egy pi-

henőhelyet kialakítani.

(k.m.)

Erdőbirtokossági tervek
Az Erdőbirtokossági Társulat
márciusi közgyűlésén újabb öt
évre kapott bizalmat Hamar
László, az eddig is hivatalban
lévő elnök. Közgyűlési beszá-
molójában értékelte az elmúlt öt
év munkáját. Most lapunk olva-
sóit is tájékoztatja az elvégzett
munkáról és a további tervekről. 

Az egyesületnek jelenleg 15 aktív

tagja van, akik társadalmi munká-

ban végzik a tevékenységet. A pol-

gárőrség célja, maga a közterületi

jelenlét, a bűnmegelőzési szerep be-

töltése. Feladatuk elsősorban a je-

lentős számú tihanyi rendezvény

biztosítása, zökkenőmentes lebo-

nyolítása, a gyalogjárőrözés, a for-

galom irányítása, terelése. Ezeknek

a végrehajtása zömében rendőri se-

gítséggel együtt történik. 

– A rendőrség munkáját segítik a pol-

gárőrök, vagy a polgárőrökét a rendőrök?

– Igazából ugyanaz a megbízatása

mind a két szervezetnek. Erre szü-

lettek országos és helyi szinten meg-

állapodások, mivel közös érdekből

hajtjuk végre ezeket a feladatokat,

ezért együttműködve dolgozunk.

Köztudott, hogy rendőrként dolgo-

zom, így egy személyben láthatom

el mindkét feladatkört. A polgárőr

egyesület többször segédkezett a

bűncselekmények elkövetőinek az

aktív elfogásában. Biztosan sokan

emlékeznek a tihanyiak a lakásbe-

surranó esetekre. Ebben is segítséget

nyújtottak a polgárőrök a rendőrség-

nek. De például megakadályoztunk

egy öngyilkossági szándékkal ide-

utazót is tettének végrehajtásában. 

– Milyen bűncselekményeket követ-

nek el a településen? 

– Többségében alkalmi lopásokat

követnek el az úgynevezett utazó

bűnözők. Ezek a szezonban a tu-

ristákkal együtt érkeznek ide és az

emberek figyelmetlenségét használ-

ják ki, az őrizetlenül hagyott tár-

gyaikat tulajdonítják el. 

– Mennyire biztonságos Tihanyban

az élet?

– Amikor idekerültem, az éves

bűncselekmények száma 100 feletti

volt. Jelenleg 40–50 között mozog

az esetek száma. Országszerte is

csökkent a bűnözés, de nem ekkora

arányban. Ez a javulás minden -

képpen a helyi polgárőrök eredmé-

nyének tekinthető. 

– Sokat segít a polgárőrség az itt

lakóknak, de vajon a lakosok miként

tudják ezt viszonozni?

– Sokat tehet a lakosság is a köz-

biztonságáért! Ha bűncselekményt,

vagy gyanús esetet, személyt látnak,

akkor a legrövidebb időn belül ér-

tesítsenek engem, vagy hívják fel a

közismert (112, 107) telefonszámo-

kat. Fontos, ha gyanús gépjárművet

látnak, írják fel a rendszámát, színét,

típusát és jelentsék bármelyik se-

gélyhívó lehetőségen. Nemrég hét

új taggal bővült a létszámunk, de a

még hatékonyabb munka érdekében

a jövőben még több fiatalt szeret-

nénk bevonni. Várjuk a jelentkező-

ket, feltétel a büntetlen előélet és a

szabadidő egy részének feláldozása.  

SOMOGYI JUDIT

Új vezető a polgárőrség élén

Március végén lejárt a Tihanyi
Polgárőr Egyesület elnökének,
Szabó Kálmánnak a mandátuma.
A tagság Nyíri Károlyt válasz-
totta új elnöknek, aki a település
körzeti megbízottja is. Az egye-
sület tevékenységéről, a tagok
feladatairól, ezek végrehajtásá-
ról és a terveiről beszélgettünk. 

A tihanyi erdőbirtokosság
1907-ben alakult. Tagjai hetven-
hektárnyi területet használnak
közösen. Az erdők mellett a ré-
tek és a legelők közös birtoklása
is megmaradt. A Tihanyi Erdő-
birtokossági Társulatnak nyolc-
fős elnökség mellett jelenleg
kétszázhatvannyolc tagja van.
1871-ben törvénnyel kötelezték
először a községeket arra, hogy
az erdők fenntartásának módját
rendelettel biztosítsák. 1898-ban
szerveződtek az első erdőbirto-
kosságok. 1935-ben megtörtént
az erdőterületek és a legelők el-
választása. Ebből később sok
probléma származott, elsősorban
indokolatlan fakivágások. Ennél
is nagyobb gondot jelentett
azonban az erdő- és a legelőtár-
saságoknál a pénzhiány. Első-
sorban ez volt az oka a fával való
üzérkedésnek.
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Tihany igazán jó eséllyel indul a

pályázaton, hiszen az elmúlt évek-

ben sok és jelentős egyben átgondolt

fejlesztés valósult meg a településen.

A Mádl Ferenc tér kialakítása, a

Borsos Miklós tér átépítése, a Pisky

sétány felújítása, a Kálvária restau-

rálása, a közterek és a zöldfelületek

megújítása, a Hajóállomás környé-

kének rendezése, a kerékpárút épí-

tése – csak néhány az utóbbi évek

során megvalósított színvonalas, a

mű emlékvédelem szempontjait

szem előtt tartó fejlesztések közül.

– Tihanyban az elmúlt 10–15 év-

ben olyan példamutató fejlesztések

valósultak meg, amelynek hátteré-

ben ott van a vezetői karizma, a

szakmai tudás, a közösségi támo-

gatás és a pozitív gazdasági mérleg

egyaránt. Ezek a tényezők illetve a

kitartó és megalapozott tervezési

munka már több sikert hozott a te-

lepülésnek. Megőriztük a múlt ér-

tékeit, és van elképzelésünk a tele-

pülés értékteremtő jövőjéről is. Úgy

vélem nyugodt lelkiismerettel pá-

lyázhatunk a Hild János díjra –

válaszolta lapunk kérdésre Bujdosó

Judit főépítész, aki hangsúlyozta: a

település több éve zajló tudatos fej-

lesztése alapfeltétele az elismerés

odaítélésének, sőt a településfejlesz-

tési koncepció és integrált telepü-

lésfejlesztési stratégia tartalmazza

Tihany fejlesztésének hosszú távú

elképzeléseit is.

Idén 35. alkalommal adomá-

nyozzák a Hild János-díjat, amelyet

a település céltudatos, fenntartható,

integrált, stratégiai fejlesztése terén

kimagasló eredményeket elért ön-

kormányzatok kaphatnak meg.

A Magyar Urbanisztikai Társaság

a helyi értékek megőrzésével meg-

valósított, esztétikus környezetala-

kításért, a település színvonalas fej-

lesztéséért, a településfejlesztésben,

üzemeltetésben, a környezeti érté-

kek védelmében kifejtett közösségi

részvételért – adományozza a díjat. 
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Rangos díjra aspirál Tihany
Tihany beadta pályázatát a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság ki-
írta Hild János településfejlesz-
tési díjra. Az első budapesti
városrendezési terv készítőjéről
elnevezett rangos díjat az urba-
nisztika terén kimagasló ered-
ményeket elért települések kap-
hatják meg. 

Az enyhe időnek köszönhetően

már megkezdte a pontytelepítést a

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit

Zrt. Nagy Gábor horgászati ágazat-

vezető a telepítés kapcsán elmondta:

a ponty balatoni szaporulata az ívó-

helyek beszűkülése, valamint az ik-

rából kikelő ivadék számára elégte-

len planktonikus táplálék miatt el-

hanyagolható mennyiségű, ezért

csak telepítéssel tartható fenn az ál-

lomány. A horgászok 250–300

tonna balatoni ponty fogását regiszt-

rálják évente naplójukba – tette

hozzá az ágazatvezető. A kifogott

halmennyiséget tehát pótolni kell,

amit a pecások el is várnak területi

horgászjegyük árának fejében.

Nagy Gábor elmondta: az évi

300 tonnás kötelezettségükből idén

eddig összesen 65 tonna pontyot

engedtek már a Balatonba. A tele-

pítéseket áprilisban az előnevelt

csuka kihelyezésével folytatják.

A 2–3 nyaras pontyokon kívül csu-

kából 250 ezer előnevelt korú pél-

dányt, süllőből hat tonna egynyaras

korút, továbbá széleskárászt, com-

pót, harcsát, menyhalat és balint is

telepítenek a Balatonba. 

A szakember szerint a teljesen

természetes állapotokért vissza kel-

lene utaznunk a múltba a vasútépí-

tések és lecsapolások előtti korokba.

– A Balaton elsősorban az üdülő-

és fürdőturizmus igényei szerint lett

átalakítva. Minden olyan tó, ami

szabályozott, mesterségesen befo-

lyásolt rendszer, valószínűsíthetően

mindig igényelni fogja az emberi

beavatkozást, a halgazdálkodást.

Igyekszünk megtenni mindent a je-

lenlegi természetességi szint fenn-

tartásához, a jövőben élőhely fej-

lesztésekkel tervezzük javítani a ter-

mészetes szaporulat mértékét –

jegyezte meg Nagy Gábor.

Nem csak a horgászok emelik ki

a tóból a balatoni halállományt.

A Balatoni Halgazdálkodási Non-

profit Zrt. folytatja a decemberben

megkezdett kárókatona- (kormo-

rán-) gyérítést. A rablómadarak

nagy pusztítást végeznek a Balato-

non és a környező tógazdaságok-

ban. Testsúlyuk 60 százalékát kitevő

halmennyiséget képesek elfogyasz-

tani naponta, ám az általuk okozott

kár ennek többszörösére is rúghat.

Amíg egy halat megfognak, hár-

mat-négyet megsebeznek éles cső-

rükkel, ezért a halak nagy része el-

pusztul. A Balatoni Halgazdálko-

dási Nonprofit Zrt. tavaly ősszel

250 példány kilövésére kért és ka-

pott engedélyt a környezetvédelmi

és természetvédelmi szakhatóság-

tól, eddig azonban kevesebb mint

száz példányt sikerült elejteni, ezért

a gyérítést tovább folytatják.
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Balatoni haltelepítés 

A Balatonban csak mesterséges
telepítéssel lehet fenntartani az
őshonos halállományt, ugyanis
ami a fürdőzőknek és horgá-
szoknak jó, az nem túl előnyös
a halak természetes ívásának.
A Balaton sorsa már a XIX. szá-
zad második felében eldőlt, ter-
mészetes állóvízből turisztikai
célpont lett.

Hild János (1766–1811) építész. Bécsben folytatott tanulmányok után
Itáliában járt tanulmányúton, majd a nagyszombati Invalidus-ház épí-
tésével kapcsolatban került Magyarországra. A Szépítő Bizottság veze-
tőjeként korszerű szempontok szerint megtervezte a már meglevő vá-
rosrészek rendezésének és az új városrészek (főképp a Lipótváros) kiépí-
tésének menetét és módjait. Jelentős része volt a klasszicista városrész
kialakításában. Ő készítette a főváros első általános rendezési tervét.

A Limnológiai Intézet tavaly el-

hunyt munkatársa Dr. Présing

Mátyás, emlékére, Mátyásnak ke-

resztelték el az új kutatóhajót, ame-

lyet Szauer Rózsa, a Nők a Balaton -

ért Egyesület elnöke avatott fel, aki

Balatonkeresztúron átvehette a tó

körüli önkormányzatok elismerését,

a Balaton-díjat. 

A hajó már szolgálatba is állt, az

eddigieknél gyorsabb és biztonsá-

gosabb közlekedést biztosítva a tó

kutatóinak számára.

– Szakmai publikációink száma

évről évre nő, az intézet megítélése

érzékelhetően jó, teljesítjük a nem-

zetközi elvárásokat. Ezúttal 36 ku-

tató külön előadásokban mutatta

be tavalyi kutatásának aktuális

eredményeit, amelyek jól tükrözték

az intézet szakmai munkáját – ösz-

szegzett G.-Tóth László a limnoló-

giai intézet igazgatója. 

A tudományos konferenciáról, a

Balaton kutatási eredményeiről a

következő lapszámunkban számo-

lunk be bővebben. 
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Az MTA Ökológiai Kutató-
központ Balatoni Limnológiai
Intézete megtartotta idei Tudo-
mányos Napjait. A kétnapos tu-
dományos konferencián a tó
kutatásának aktuális kérdéseit
vitatták meg. A rendezvény zá-
rásaként felavatták az intézet új
kutatóhajóját.

Új kutatóhajót avattak
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– A legtöbb érdeklődő már volt

Tihanyban, ismeri, ezért nem csak

általánosságban akart megtudni va-

lamit, hanem konkrét programok-

ról kért információt – tudtuk meg

Máté Mariettától, a Tourinform

iroda vezetőjétől. – Két –három na-

pos, rövidebb szabadságukat olyan

időpontban szeretnék kivenni, ami-

kor Tihanyban történik valami –

folytatta. – A Nyitott Balaton idei

akciója is igen vonzó, a vendégek

örülnek, és ki akarják használni a

kedvező ajánlatokat. Persze minden

tájékoztató füzet és brosúra is

gyorsan fogyott. 

A balatoni pavilon körül valóban

nagy volt a nyüzsgés. Ott jártunk-

kor a Levendulaház standján Vers

Réka éppen a levendulahal tömését

és varrását mutatta be; többen pró-

bálkoztak is hal alakot adni a tex-

tíliának. A balatonszárszói gyerek-

barát strand saját kabalájával, egy

óriási Süsü-figurával hívta fel ma-

gára a figyelmet, a zalakarosiak fe-

kete zongorája pedig saját kerekein

közlekedve keltett nem kis feltű-

nést. 

Feltűnő produkciókban amúgy

sem volt hiány: afrikai táncos ke-

resett párt magának a közönség so-

raiból, a brazil pavilon előtt sokan

a capoeira, vagyis a harcművészeti

táncosok ügyességét csodálták, mi-

közben a visegrádi vitézek, vértben

és karddal kezükben járták a soka-

dalmat, és matyó menyecskék szür-

csölték a kávét a büfében. Az egyik

állatkert csótánysimogatót rende-

zett be a bátrabb látogatóknak.

A 6–8 centiméteres csótányok

egyenesen Borneóból érkeztek.

A forgatagból kikerülve a bala-

toni pavilon viszonylagos nyugal-

mában váltottunk szót Dani

Barbarával, a regionális marketing-

iroda vezetőjével. Tőle kérdeztük,

hogy milyen szezonra számítha-

tunk, és hogyan készülnek fel rá. 

– Az idei a gasztronómia éve.

Ezért bevezető akciónk, a Nyitott

Balaton ideje alatt jó idős-teraszos

programokat: borteraszt, piknikeket

szervezünk. Ezen kívül számos tú-

raútvonalat tudunk ajánlani – eze-

ket sokan keresik már most. Tavaly

másfél millió vendég érkezett hoz-

zánk, akik ötmillió vendégéjszakát

töltöttek el. Hasonló látogatott-

ságra számítunk az idén is. Úgy lát-

juk, hogy a cseh, a szlovák és az

osztrák vendégek száma növekedik;

reméljük, ez a tendencia is folyta-

tódik. Elégedett akkor lennék, ha

tavasszal és ősszel is több vendég

jönne a régióba. Ehhez még több

programra lenne szükség, és ezek-

hez még több kommu-

nikációra.

Az Utazás 2016 kiál-

lításnak – három nap

alatt – harmincötezer lá-

togatója volt, úgy, hogy

a szombat munkanap

volt. A szakmai napon az

egy évvel korábbihoz ké-

pest húsz százalékkal

többen vettek részt, a

Bringaexpó látogatóinak

száma pedig megduplá-

zódott. Ha ebből indu-

lunk ki, akkor tényleg jó

szezonra számíthatunk.

Feltéve, hogy az időjárás

is partner lesz ebben.

(koncz)

Március közepétől megélénkül az idegenforgalom. Ha kisüt a nap,
feltámad az utazási kedv is. Nem véletlen, hogy az Utazás kiállítást
is minden évben tavasszal rendezik meg. A tihanyi TDM standján is
sokan megfordultak, hogy a helyi szállás- és programlehetőségekről
tájékozódjanak.

Szezonnyitogató – A gasztronómia éve lesz idén

A Nyitott Balaton (május 1.-16.) akcióban száznál is több szállás-
hely – wellness-szállás, hotel, magánszállás, ifjúsági szállás, nyaralóház,
apartman, camping, falusi vendégszoba – vesz részt. A program kere-
tében mintegy kétszáz rendezvényt tartanak az operától az irodalmi
esten át a kiállításokig, kézműves- és hagyományőrző foglalkozásokig,
táncestekig. A pincék és az éttermek is kinyitnak; csaknem száz bor-
és gasztronómiai program közül választhatnak a vendégek.

A hónap fotója

Vörös Ákos néhány éve kezdte el

tudatosan használni és kihasználni

a fényképezőgépe adottságait.

Megérezte az egésznek a varázsát

és akkor határozta el, hogy tovább-

fejleszti a tudását. A képzés azóta

is zajlik. Sokszor elképedve nézi,

hogy a technika mire képes, máskor

pedig egyértelművé válik, nem a

felszerelés teszi a fotóst.

– Aszófőn lakom, így rendszere-

sen tudok Tihanyban is fotózni. Ha

éppen olyan a napnyugta vagy úgy

állnak a csillagok, szívesen járom a

félsziget kevésbé ismert részeit is.

Általában embereket fotózom, de

néha kell a magány, a kikapcsolódás.

Ilyenkor a tájfotózást hívom segít-

ségül. Egy napkelte képes az ember

lelkét feltölteni akár egy egész hétre.

Amióta fotózom, és a képekért sok

helyre el is megyek, másképpen lá-

tom a világot és másképpen a köz-

vetlen környezetemet. Szerencsés

vagyok, hogy itt születtem és itt

élek, kevés szebb hely van Magyar-

országon, mint a Balaton környéke.

Október utolsó reggelén című

képét Aszófőről fényképezte.

mt
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– A tavasz mindig eljön, és min-

dig – újra és újra – elsöpri a régit,

új élettel, új energiákkal tölti fel a

világot. Persze, nem csak a termé-

szetet, hanem annak részeként

minket is. Ezért talán nem is olyan

meglepő, hogy a tavasz nem csak a

megújulás, hanem a nagy megmoz-

dulások, a forradalmak, ideje is. Így

volt ez 1848-ban is: a tavasz Euró -

pa-szerte lángra lobbantotta az em-

berek szívében élő szikrát. Az em-

berek szabadok akartak lenni, ezért

fegyvert fogtak. Mit jelent ez a szó:

szabadság? Ez az eszme, amelyért

annyi háborút indítottak, annyi vért

ontottak - és amely annyi dicsősé-

get hozott népünknek? – tette fel a

kérdést ünnepi beszédében Tósoki

Imre polgármester. 

’48 hőseinek ez nem volt kérdés:

ők tudták mit akarnak – és mind-

annyian ugyanazt akarták. Tudták:

egy szabad és független országban

akarnak élni; nemzeti keretek kö-

zött akarják a magyar nép sorsát

irányítani, és meg akarják nyitni az

utat a polgári átalakulás, a fejlődés

előtt. 1848-ban a történelem nem

volt „szürke”, nem voltak árnyala-

tok, minden fekete vagy fehér volt:

szabadság vagy szolgaság között

kellett választani. A nemzeti lét

vagy az idegen elnyomás között.

A maradás és haladás eszméi mellé

kellett állnia mindenkinek. Csak-

hogy a „szabadság vagy a szolga-

ság”, a „maradás vagy a haladás”, a

„függetlenség vagy az elnyomás”

közötti döntés sokak számára az

„élet vagy halál” választását is je-

lentette.  A forradalom hősei dön-

töttek, fegyvert fogtak. A polgár-

mester kiemelte, hogy a Balaton

térségének népe sem figyelte tétle-

nül a budapesti eseményeket. Sőt,

Tihanyban él egy legenda, amely

szerint a szabadságharc idején egy

árokkal akarták a félszigetet levá-

lasztani, hogy az osztrák csapatok

ne tudják elfoglalni. A legenda úgy

tartja: tihanyi, aszófői és környék-

beli zsellérek hozzá is kezdtek az

árokásáshoz. Egyiküket lázas be-

tegség verte le a lábáról, és mire

magához tért, addigra mindenki el-

tűnt mellőle, mert már nem volt

miért ásni, nem volt miért küzdeni:

a harc elbukott. És valóban: levél-

tári források szerint a honvédelmi

minisztérium meg akarta erősíteni

az ország védelmét; ezen belül kü-

lönösen a Balaton vidékét. A titkos

tervben szerepelt az is, hogy Ti-

hanyból egy „erős fegyverhelyet”

kell kiépíteni. 

Ki tudja, ha a honvédek egy kicsit

tovább tartják magukat, lehet, hogy

Tihanyban ma már egy szigeten

emlékeznénk ’48-ra – fogalmazott

a polgármester.

– Ha kokárdánkra nézünk, jusson

eszünkbe, hogy nem véletlenül tűz-

zük a kabát hajtókájára vagy mell-

részére a szív felőli oldalon. A ko-

kárda ugyanis nem más, mint egy

kisméretű nemzeti színű zászló. És

amit jelképez, annak valóban szí-

vünkben van a helye. A kokárda –

úgy hiszem – négy szó helyett áll,

amelyeket Kölcsey írt le az Emlék-

lapra című epigrammájában: „Négy

szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s

f iadnak hagyd örökűl, ha kihúnysz: a

haza minden előtt” – ezekkel a gon-

dolatokkal fejezte be beszédét

Tósoki Imre. 

Az ünnepi beszédet követően

a kisudvarnoki vendégek műsorát

tekinthették meg az érdeklődők.

Az emlékező műsor után Tihany

és Kisudvarnok polgármestere a

bencés apátság és a református egy-

házközség képviselőivel elhelyezték

a megemlékezés koszorúit a Pisky

sétányon található kopjafánál. 

RÓZSA ÉVA

Felvidékről érkező vendégek a nemzeti ünnepen

A hagyományoktól eltérő, de
nagyon meghitt és megható ün-
nepségen emlékeztek meg
a Németh László Művelődési
Házban az 1848. március 15-i
forradalom 168. évfordulójáról.
Ezúttal a felvidéki Kisudvarnok
Pünkösdi Rózsa népdalkörének
ünnepi műsorát láthatta az ün-
neplő közönség.

A hajdúsági megyeszékhelyen

szervezett találkozón elhangzott,

hogy tíz éve Debrecen kezdemé-

nyezésére hozták létre a Városok,

Falvak Szövetségét. Ma már 35

tagja van és a kulturális illetve kö-

zösségi együttműködés példaértékű

modelljévé vált. A megnyitón Papp

László, Debrecen polgármestere el-

mondta: Debrecen 2023-ban pályá-

zik az Európa Kulturális Fővárosa

címre, ebben nagy hangsúlyt kap

egy széleskörű kulturális hálózat lét-

rehozása. A cívisváros első embere

szerint hosszú távon szeretnék élet-

ben tartani és működtetni a szövet-

séget, nem csak 2023-ra koncent-

rálva. A Városok, Falvak Szövetsége

nagyon jó partnere lehet Debrecen-

nek a pályázati munkában.

Halász János elnök is kiemelte az

együttműködés fontosságát. – Az

Európa Kulturális Fővárosa címet

úgy érdemes elnyerni, hogy ha az

nem csak egy városról, nem csak a

mi városunkról szól, hanem erről a

régióról is. Egy ügy ez, és ehhez az

ügyhöz a Városok, Falvak Szövetsége

is szeretné hozzátenni a maga segít-

ségét – mondta a szövetség elnöke.

A találkozó során a helyi értékek

feltárásáról és bemutatásáról együtt -

működési megállapodást kötött a

szervezet a Nemzeti Művelődési

Intézettel, amely más területen is

számít a kulturális szövetség tapasz-

talataira és véleményére. Mindemel-

lett a résztvevő polgármesterek át-

tekintették a szervezet tavalyi közös

programjait, a tagtelepülések vezetői

pedig kötetlen eszmecserét folytat-

tak az együttműködés további le-

hetőségeiről.

Tihany aktívan vesz részt a szö-

vetség munkájában. Néhány tele-

püléssel – Kőszeg, Kisújszállás – ki-

magaslóan jó kapcsolatot ápol,

évente több tucat gyerek jön Ti-

hanyba nyaralni, valamint művé-

szeti csoportok is ellátogattak a Ba-

latonhoz. A település idén is fogad

táborozó gyerekeket, az ő itt tar-

tózkodásuk költségeinek egy részét

a szövetség állja. A kulturális kap-

csolatok ápolása is tovább folyta-

tódik: áprilisban két alkalommal lá-

togatnak el tihanyi csoportok kő-

szegi rendezvényekre. 

R. É.

A partnerség jegyében

Idei első találkozóját március
közepén a hagyományok szerint
Debrecenben tartotta a Városok,
Falvak Szövetsége. A szervezet-
nek Tihany is tagja már több éve,
Tósoki Imre polgármester pedig
a szövetség alelnöke. 
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– Szinte minden alkalommal

részt vettem a Békéscsabai Kol -

bász fesztiválon és nagyon jól érez-

tem magam. Évről évre figyelem-

mel kísérem és csodáltam, hogy fej-

lődik ez az rendezvény, sőt mára

már nemzetközivé nőtte ki magát.

Tavaly Tihany volt a rendezvény

díszvendége. Sokszor meglátogat-

tam a tihanyi csapatot, és láttam,

hogy nagyon jól érezték magukat

sőt, különdíjasok lettek – válaszolta

Lilu, amikor a rendezvény ötletéről

kérdeztem.

– Az általunk megálmodott ren-

dezvény helyszíne a Garda Halte-

rasz lett. A legnagyobb gondot az

okozta, hogy jól alakuljon az idő-

járás. Szerencsére kiváló kolbász-

töltő idő volt, a hideget meg ellen-

súlyoztuk a legfinomabb tihanyi

pálinkákkal. Barátommal és üzlet-

társammal, Vajda Balázzsal, együtt

szerveztük a rendezvényt, jól össze-

szokott csapatot alkotunk.  

Lilu szerint a résztvevő csapatok

és a kilátogató vendégek is jól érez-

ték magukat. A rendezvény csalá-

dias, baráti hangulatú volt, és ter-

mészetesen nem maradt el a mula-

tozás sem. A mulatság sikeréhez

hozzájárult az egész nap, fáradha-

tatlanul játszó zenész a rendezvényt

színesítették a Paprikaház levendu-

lás termékei és Gera Zoltán száraz-

kolbász standja, a gyerekek szóra-

koztatásáról pedig a művelődési ház

játszóháza gondoskodott. 

A kolbászgyúró versenyre nyolc

csapat nevezett a munkanap ellené -

re is.

Ricza Lajos – vagy ahogy Tihanyban ismerik, Lilu – Békéscsabán
született, ahol régi  hagyományai vannak a kolbásztöltésnek. És ha
már Békéscsaba, ne feledkezzünk meg a hagyományos Csabai
Kolbászfesztiválról sem. Lilu több évvel ezelőtt, a város diákpolgár-
mestere volt, az általa vezetett csapat különdíjas lett az akkori feszti-
válon. Talán innen eredt az ötlet: hogy Tihanyban is lehetne rendezni
egy kolbásztöltő mulatságot.

Kolbászgyúrók mulatsága

A zsűriben Tóth Béla (Fék Üz-

letház), Punk Ferenc (Ferenc Pince),

Borissza András (Balatonfüred),

Id. Ricza Lajos értékelte a csapatok

töltési technikáját, a kolbászok ki-

nézetét, és ízét, sőt még a csapatok

a legpajkosabb pálinkával is nevez-

hettek a versenyre. Ajándék és díja -

zás nélkül egyik résztvevő sem

ment haza.

A nevező csapatok között termé-

szetesen ismerős arcokat is láttunk.

Stáhl Krisztián és családja minden

olyan rendezvényen ott van, ahol főzni

lehet, a mostani kolbásztöltő verseny-

ben második helyezést értek el.

– Nekem a főzés, mindig az

életem része volt, nagyon szeretem,

bár ritkán van rá időm. A feleségem

és édesanyja minden főző-esemé-

nyen ideális hátteret biztosítanak,

közös a főzés-sütés öröme a gyere-

kekkel együtt. Szeretjük a közösségi

élményeket, eseményeket. Fontos-

nak érzem, hogy egy helyi rendez-

vény, legyen az civil, vagy önkor-

mányzati kezdeményezés, minél

több helyi embert mozdítson meg,

és hogy részt vegyünk benne, akár

tevékenyen, akár vendégként. Nagy

a család, kiterjedt a baráti kör, öröm,

ha nekik szereztünk egy jó élményt,

jó ételekkel, jó borokkal – válaszolta

kérdésünkre Stáhl Krisztián, aki el-

árulta, pár éve minden télen tölte-

nek kolbászt, szalámit. 

– Házilag füstöljük a kolbászt,

vagy csak vésztartaléknak sütöge-

téshez. Van egy jól bevált csabai

kolbász receptünk, ezen soha nem

változtatunk. Azt hiszem, az lehet

a titok, hogy benne van a nagyszü-

leink hagyománya, a szüleink ízlése,

a mi szívünk, és a gyerekeink jó ét-

vágya is – tette hozzá.

RÓZSA ÉVA

A beszéd és az éneklés viszonya

fontosságáról beszélt, hanem sze-

mélyes példákon keresztül életfilo-

zófiáját is ismertette. Egy tanár rit-

kán éri el, hogy pisszenésnyi csen-

det teremt, de itt mindenki hang-

talanul, lenyűgözve itta a szavait.

Ihletett előadói stílussal, szenvedé-

lyes interpretációval tette emléke-

zetessé a találkozást.

A bemutató legfontosabb üze-

nete az volt, hogy bármit is csiná-

lunk az életben, azt mindig hittel,

szeretettel és nagy alázattal kell vé-

geznünk. 

SOMOGYI JUDIT

Az emberi hang, mint hangszer

illetve A beszéd és az éneklés vi-

szonya címmel tartott közvetlen,

barátságos hangvételű előadást Pitti

Katalin, aki Hamvas Bélától idézte:

,,A boldogságot csak az bírja el, aki

elosztja.” Az operaénekes ezt tette

és teszi énekelve és az előadásai

közben is. Szerinte az éneklés a lé-

lek megnyilvánulása, a lelkünk

mindent tud, csak engedni kell,

hogy tegye a dolgát, nekünk pedig

csak lesni és továbbadni ezt a tu-

dást, tapasztalást.

Nemcsak a zenéről, a gyakorlás

A Zeneakadémia és az Operaház közös kezdeményezé-
sére országjáró körútján nemrég a Tihanyi Bencés Isko-
lába látogatott el Pitti Katalin Opera Nagykövet. A Liszt-
díjas, érdemes művész operaénekes célja az volt, hogy
megismertesse, és némileg megszerettesse a fiatalokkal
az opera műfaját. Két előadást tartott a gyerekeknek majd
rendhagyó énekórán mesélt a diákságnak az éneklés szép-
ségéről, az opera fejlődéstörténetéről, a zene és az iro-
dalom kapcsolatáról. 
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1848 előtt a jobbágyok által a föl-

desuruk irányában teljesítendő szol-

gáltatások mikéntjét és mennyiségét

írásos szerződésben, urbáriumban

rögzítették. Az úrbéri viszonyok

1848-ig álltak fenn, ekkor szüntet-

ték meg a jobbágyság intézményét.

A földesurak és jobbágyaik kap-

csolata sehol sem volt felhőtlen a

középkorban, s így volt ez Tihany-

ban is, ahol az apátság volt a földes -

úr. A török megjelenésével a helyzet

annyiban változott, hogy miután

úgy a központi, mint a helyi hata-

lom meggyengül, a jobbágyok a

földes úri terheik egy részétől meg-

szabadultak. 

Ez a helyzet

azonban a török

kiűzésével meg-

változott. A föl-

desurak – Ti-

hanyban az apát-

ság – igyekeztek

a másfél évszá-

zaddal korábbi

állapotokat visz-

szaállítani. A ti-

hanyiak azonban

az ekkorra kiala-

kult kissé szaba-

dabb életüket te-

kintették mércé-

nek, és megma-

kacsolták magu-

kat. Úgy vélték,

hogy ősi, szerzett

jogaikat akarják

csorbítani, emiatt

napirenden vol-

tak az apátsággal az összetűzések.

Végül a 18. század közepére mégis -

csak tető alá hoztak egy írásos meg-

állapodást az úrbéri terhekről. De

a tiltakozások tovább folytak a szer-

ződésben foglalt kötelezettségek ér-

telmezéséről. A tihanyiak, mint az

apátság „fejet hajtó jobbágyai”, ter-

heik csökkentésére még pereket is

indítottak, igaz, kevés eredménnyel.

Vitatták – többek között – a pénz-

beli szolgáltatások (pl. baglyapénz,

révpénz, bírságok) mértékét,

a faizás (fahordás), a nádlás korláto -

zását, a bor- és gabonatized meg-

létét, vagy éppen a konyhára valót

sokallták. 

Persze a vitákhoz két fél kellett,

és az apátsági uradalom tisztjei

már a megromlott kapcsolatok

miatt maguk is kereshették azokat

a pontokat, ahol a jobbágyi szol-

gáltatásokat az uradalom javára

hatékonyabbá tehették, és ahol szi-

gorításra nyílt lehetőségük, ott azt

meg is tették. Az egyik ilyen ösz-

szeütközés 1839-ben a tihanyiak

által szabadnak vélt pálinkafőzés

miatt robbant ki. Az ügy végül a

megyei törvényszék elé került, és

a tihanyi lakosok vereségével vég-

ződött. 

A viszony annyira elmérgese-

dett, hogy a következő évben már

tettlegességre is sor került. A ki-

robbantó ok az apátsági tulajdon-

ban lévő Belső-tóban addig feles-

ben learatható nád volt, amivel a

jobbágyok a házaikat fedték. Ezt

a tihanyiak régi szokásnak, elide-

geníthetetlen jognak mondták.

Az uradalom ettől kezdve viszont

csak annak engedte az aratást, aki

ezért még három nap kaszás nap-

számot is teljesített. A tiltakozás-

ból zendülés, erőszakoskodás, ve-

rekedés lett. Végül a megye fegy-

veres pandúrokkal „rendezte” el az

ügyet, amely során még hites elöl-

járókat is deresre vontak. 

Az uradalmi ügyész ezt követően

elégedetten jelentette az apátnak,

hogy Tihanyban „a csendesség

helyre állíttatván, nem reménylem,

hogy ilyen vakmerő merényekre

többet vetemedjenek”.

HÉJJAS PÁL

Lázongó tihanyiak

Hoffmann Henrik kiemelte: az or-

szág turisztikai teljesítményének

25 százaléka a Balatonon keletke-

zik, ugyanakkor számos probléma

akadályozza a régió egységes keze-

lését.

– A Balaton három megyéhez és

statisztikai régióhoz tartozik, így

nehezen alakítható ki egységes

közlekedés, akadályok gátolják az

egymásra épülő programok meg-

szervezését. Vannak jól működő ci-

vil kezdeményezések, de infrastruk-

túrára van szükség és ezen lehet és

kell is változtatni – vélekedett a tu-

risztikai szövetség vezetőségi tagja.

Úgy vélte, hogy a Balaton ver-

senyképes lehet más európai nagy

tavakkal, sőt, akár tengerekkel is,

például a helyben termelt és készí-

tett gasztronómiai termékeivel.

A konferencián elhangzott, hogy

a Balaton jelenleg egy olyan turisz-

tikai terület, amelyet személygép-

kocsi nélkül nagyon nehéz megkö-

zelíteni, és főleg körbejárni, az egy-

mástól elszórtan rendezett progra-

mok látogatása autó nélkül nehéz-

kes. Emiatt jelentős hazai és kül-

földi vendégtömeg esik ki a régió

turisztikai életéből.

– Nincs integrált MÁV-Volán

kereső, nincs integrált tarifarend-

szer. Bíztató, hogy jól halad a bala-

toni vasútvonal fejlesztése, a déli

part legsűrűbb részén elkészült és

ma már valóban 70 perc alatt le le-

het érni vonattal a tóhoz. Ami

azonban utána következik, az je-

lenleg nincs megoldva – mondta

Vitézy Dávid közlekedési szakem-

ber, a Magyar Műszaki és Közle-

kedési Múzeum főigazgatója.

Ezért fontos lenne, hogy a Bala-

ton környékén tegyék egységessé a

tömegközlekedést és szükség lenne

egy közösségi kerékpárkölcsönző

rendszerre is, valamint jól működő

taxis és kisbuszos közlekedésre.

Lobenwein Norbert, a Nagyon

Balaton egyik vezetője felidézte,

hogy a 2007-ben Zamárdiban in-

dult Balaton Sound fesztivál ren-

geteg turistát, fiatalt vonzott a Ba-

latonhoz, ennek apropóján született

meg az ötlet egy több helyi rendez-

vényt összefogó fesztiválsorozat lét-

rehozására. Így született meg 2013-

ban a Nagyon Balaton, amely hez

ma már mintegy harminc rendez-

vény tartozik, ezek külföldön is jó

hírét viszik a Balaton régiónak.

– Nem volt olyan partner, aki ne

fogadta volna tárt karokkal az

össze fogásra vonatkozó kezdemé-

nyezést, a gondolatot, hogy a Bala-

ton másról is tud szólni, nem csak

a retróról – mondta az Ország-

márka 2.0 című konferencián

Lobenwein Norbert.

T-V

A Balaton mint országmárka

A Balaton szinte Budapest kertje,
vonattal is csak 70 percre van a
fővárostól, a két brand összeköt-
hető lenne, hozzájárulna a Ma-
gyarországon töltött vendég -
éjszakák számának növeléséhez
– jelentette ki Hoffmann Henrik,
a Magyar Turisztikai Desztináció
Menedzsment Szövetség elnök-
ségi tagja az Országmárka 2.0
című konferencián.  
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A Visszhang Óvoda középső

csoportosai is megemlékeztek az

1848-as eseményekről. A gyere-

kek – a saját maguk készítette te-

nyérnyomattal – magyar zászlót lo-

bogtatva végig sétáltak a Pisky-sé-

tányon a kopjafáig, ahol egy kis ver-

ses, mondókás, dalos műsorral ün-

nepeltek, majd elhelyezték a cso-

port kokárdáját,  melyet tojástartó-

tulipánokból állítottak össze. 

A szeles, hűvös időben sokak szí-

vét megmelengették az óvodások:

a kislányok hosszú szoknyákban,

főkötővel a fejükön, kis ernyőkkel

a kezükben sétálgattak a parkban,

a kisfiúk pedig csákóval a fejükön,

„lóháton”, karddal felfegyverkezve

harcoltak egymással, felidézve a

kora beli hangulatot.

VÉGHNÉ

SOMOGYI ZSUZSANNA

Óvodások forradalma Áprilisi programok

Április 1–17.
Dante Az Isteni Színjáték műve három művész értelmezésében
(Kogart Galéria)

Április 1–30.
Apáti-Tóth Sándor Atlantisz című fotókiállítása.
(Bencés Apátsági Múzeum)

Április 9. szombat, 10.00
Mini-Tini Klub – Sárkánykészítés és eregetés
(Németh László Művelődési Ház)

Április 13. szerda, 17.30 
Olvasólámpa – Irodalomkedvelők Köre (Könyvtár)

Április 23–24. szombat–vasárnap
A Tájházak Napja országos programsorozat keretében ingyenes
nyitva tartással és kézműves foglalkozással várja a látogatókat
a Pisky sétányon álló Tájház.

Április 23. szombat, 10.00 
Kóstolj bele a tavaszba! – A természetben a természetből...
levendulás lekvár főzés, ajándék lekvár kóstolóval (Levendula Ház)

Április 23. szombat, 14.00 
Nemzetközi Föld Napja – Szinai Péter, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park zoológiai szakreferense tart előadást az év madaráról majd

Április 23. szombat, 9.00
Egészség Nap a Levendula Klub és a Művelődési Ház szervezésében
(Németh László Művelődési Ház)

Május 1. vasárnap, 09.00
Geobotanikai túra (6 km) a vulkánok és tüzes borok félszigetén 

a tihanyi Visszhang Óvodában
2016 április 12-től 15-ig,

8.00–16.00 óra között.

A beíratáshoz kérjük a következőket hozzák magukkal:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére

kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági

igazolványát, valamint a gyermek TAJ kártyáját.

A köznevelésről szóló törvény alapján a gyermek abban az évben,

melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai

foglalkozáson köteles részt venni.

Minden leendő ovist szeretettel várunk!

VÉGHNÉ SOMOGYI ZSUZSANNA

megbízott óvodavezető



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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