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Milyen feltételekkel lehet sza-
vazni?

A szavazóhelyiségben az a vá-

lasztópolgár szavazhat, aki a név-

jegyzékben szerepel. Szavazni csak

személyesen, a személyazonosság

igazolása után lehet. 

Személyazonosságot igazolni az

alábbi érvényes igazolvány(ok) be-

mutatásával lehet:

1. lakcímigazolvány és

– személyazonosító igazolvány

vagy

– útlevél vagy

– vezetői engedély

vagy

2. a lakcímet vagy személyi azo-

nosítót tartalmazó személyazono-

sító igazolvány.

Érvényes okmányok bemutatása

nélkül a választójog gyakorlására

nincs lehetőség. Az „Értesítőt”

a szavazatszámláló bizottság mun-

kájának megkönnyítése érdekében

célszerű felmutatni, de a szavazás-

hoz nem szükséges elhozni. A vá-

lasztópolgár ezek után megkapja

a lebélyegzett szavazólapot, az át-

vételt a névjegyzék aláírásával

igazolja. 

Érvényesen szavazni csak a sza-

vazólapon szereplő listára lehet.

A felsorolt listák közül csak egyet

lehet választani, több választása ese-

tén a szavazat érvénytelen lesz. Ér-

vényesen szavazni a lista neve feletti

körbe tollal írt két, egymást metsző

vonallal lehet (X vagy +). 

Hogyan lehet átjelentkezni egy
másik szavazókörbe a választá-
sok előtt?

Az átjelentkezési kérelmet azok

nyújthatják be, akik a szavazás nap-

ján Magyarországon, de a lakóhe-

lyüktől eltérő helyen kívánnak sza-

vazni.

A kérelmet legkésőbb 2019. má-

jus 22-én (szerda) 16.00 óráig lehet

benyújtani. Átjelentkezni bármelyik

magyarországi településre (illetve

budapesti kerületbe) lehet.

Átjelentkezés esetén is igényelhet

mozgóurnát abban az esetben, ha

egészségi állapota miatt nem tud

megjelenni a szavazóhelyiségben.

Az átjelentkezési kérelmet a vá-

lasztópolgár

• 2019. május 22-én (szerda)

16.00 óráig módosíthatja vagy –

levélben történő vagy ügyfél-

kapu nélküli elektronikus be-

nyújtás esetén – visszavonhatja,

• 2019. május 24-én (péntek)

16.00 óráig - személyesen vagy

ügyfélkapuval történő benyújtás

esetén – visszavonhatja.

Ki igényelhet mozgóurnát, és
hogyan?

Azok, akik mozgásukban egész-

ségi állapotuk (illetve fogyatékos-

ságuk) vagy fogva tartásuk miatt

akadályozottak. Aki a mozgóurnát

más indokkal (pl. kényelmi szem-

pontok miatt) kéri, annak a kérését

a helyi választási iroda, illetve a sza-

vazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát:
– levélben vagy ügyfélkapu nél-

kül elektronikus úton 2019. május

22-én (szerda) 16.00 óráig,

– személyesen vagy ügyfélkapu-

val elektronikus úton 2019. május

24-én (péntek) 16.00 óráig,

– 2019. május 24-én (péntek)

16.00 órát követően ügyfélkapuval

elektronikus úton a szavazás napján

12.00 óráig a helyi választási iro-

dától,

– 2019. május 26-án (vasárnap)

12.00 óráig attól a szavazatszámláló

bizottságtól lehet igényelni, ahol

a választópolgár a névjegyzékben

szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát

kért, a szavazókörben „hagyomá-

nyos módon” nem szavazhat, kizá-

rólag mozgóurnával!

A kérelmet levélben vagy ügyfél-

kapu nélkül elektronikus úton

2019. május 22-én (szerda) 16.00

óráig, személyesen vagy ügyfélka-

puval elektronikus úton 2019. má-

jus 24-én (péntek) 16.00 óráig lehet

visszavonni.

Ha a mozgóurnát bejelentett

lakóhelyétől eltérő helyre kívánja

igényelni, nem szükséges előtte kü-

lön átjelentkeznie.

A Helyi Választási Iroda a Tiha-

nyi Közös Önkormányzati Hiva-

talban, Tihany, Kossuth L. u. 12.

szám alatt működik. A választások-

kal kapcsolatos bővebb információ

kérhető telefonon, illetve szemé-

lyesen teljes munkaidőben, vagy lá-

togassa meg a www.valasztas.hu

weboldalt.

Németh Tünde

HVI vezetője

Magyarország köztársasági
elnöke az Európai Parlament
tagjainak választását 2019. má-
jus 26-ra tűzte ki. A tihanyi sza-
vazóhelyiség címe: Tihany,
Kossuth L. u. 12. (Tihanyi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
épülete), szavazni reggel 06.00
órától este 19.00 óráig lehet.

Tájékoztatás az Európai
Parlament tagjainak
választásáról
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Több célnak is megfelel az új

csarnok, biztosítja a diákok min-

dennapos testmozgását, az után-

pótlás-nevelés és az élsport hely-

színe lehet, bővíti a település inf-

rastruktúráját, illetve versenyek, na-

gyobb kulturális rendezvények

helyszíneként is szolgálhat. 

– Az a célunk, hogy a fiataloknak

minden településen legyen kulturált

lehetősége a sportolásra. Ezért tá-

mogattuk a tihanyi fejlesztést is.

A csarnok szép, modern, biztonsá-

gos körülményeket biztosít, bízom

benne, hogy általa még több fiatal

szereti meg a sportot itt a települé-

sen és a környékbeli kisebb falvak-

ban. A sportnál nincs jobb nevelő,

a testünk mellett az értékrendünket,

életszemléletünket is formálja.

A sportcsarnok is hozzátartozik

majd a település megtartóerejéhez

– mondta a szakadó eső miatt a

sportlétesítményben tartott ünne-

pélyes átadón Szabó Tünde sportért

felelős államtitkár. 

– Igazán impozáns és modern

épület lett a sportcsarnok. Ilyen lép-

tékű sportfejlesztésre még nem volt

példa a településen és ekkora ren-

dezvényterme sem volt soha Ti-

hanynak. Nemcsak a sikeres sport-

klubunk talál majd itt otthonra, ha-

nem végre lesz egy nagy közösségi

terme Tihanynak, ahol többféle

rendezvénynek helyet tudunk biz-

tosítani. A csarnok egy nagy előre-

lépést jelent a helyi közösség szá-

mára – fogalmazott Tósoki Imre,

polgármester.

Kontrát Károly a térség ország-

gyűlési képviselője azt hangsú-

lyozta, hogy a beruházással Tihany

szintet lépett, hiszen új szolgálta-

tásokat tud nyújtani a településen

élőknek és az ide érkezőknek.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés

elnöke szerint Tihany

eddig jó otthona volt a

kultúrának és az egy-

házi értékeknek, ezen-

túl pedig minden esé-

lye megvan arra, hogy

a sportban is otthon le-

gyen. – Büszkék va-

gyunk erre a beruhá-

zásra, meggyőződésem,

hogy a település ago-

rája született most

meg – vélekedett Pol-

gárdy Imre.

Az iskola korábbi,

leromlott állapotú sportcsarnokát

lebontották, a helyén épült meg a

150 fős lelátóval, öltözőkkel, kiszol-

gáló helyiségekkel, és egy kézilab-

dapálya méretű játéktérrel ellátott

új, 1400 négyzetméteres csarnok. 

A sportterem egy elválasztó füg-

gönnyel két részre osztható, így egy-

mással párhuzamosan két iskolai

osztály is tudja használni. A szab -

ványos pálya alkalmas futsal vala-

mint kosárlabda mérkőzések lebo-

nyolítására, a kosárpalánkokat, ha

azokra éppen nincs szükség, egy

elektromos szerkezet emeli fel.

Az öltözőkkel, kiszolgáló helyisé-

gekkel ellátott létesítménybe egy

modern eredményjelző táblát is fel-

szereltek.

A küzdőtér az eredetileg terve-

zett műanyag borítás helyett par-

kettát kapott, a jobb minőségű fe-

lület pluszköltségét az önkormány-

zat állta. A parkettás burkolatot

rendezvények esetén egy könnyen

használható speciális szőnyeg védi.

A lelátóval ellátott csarnokba moz-

gatható padozat és plusz székek is

kerültek, így nagyobb rendezvé-

nyeknek is helyet tud adni az épü-

let.

Az 1400 négyzetméteres létesít-

mény az iskolai testnevelés mellett

más funkciókat is ellát majd, kü-

lönböző kulturális rendezvények-

nek, sporteseményeknek adhat ott-

hont, és itt tartja az edzéseit illetve

a hazai mérkőzéseit a helyi sport-

egyesület. 

A tetőre felhelyezett napelemek

az épület teljes fűtését és hűtését

illetve az elektromos ellátását biz-

tosítják. Így a csarnok üzemeltetése

gazdaságos lesz, csupán a vízfo-

gyasztás költségeivel kell számolni. 

A Tihanyi Bencés Iskola udvarán

álló több funkciót is ellátó, modern

sportcsarnok 590 millió forintból

épült. A Magyar Labdarúgó Szö-

vetség látvány-csapatsportok pályá-

zatán nyert támogatás révén való-

sulhatott meg a beruházás. 380 mil-

lió forint a társasági adók felaján-

lásából gyűlt össze, 100 millió fo-

rintot a kormány, és 100 milliót az

önkormányzat tett hozzá. A sport-

csarnok mellett 68 millió forintos

beruházásból az iskola energetikai

megújítása is megtörtént, melyből

50 millió forintot a megyei Terü-

let- és Településfejlesztési Operatív

Program (TOP) állt, 18 millió fo-

rintot pedig az önkormányzat biz-

tosított.

mt

Átadták a Tihanyi Bencés Iskola
udvarán épített, több funkciót is
ellátó sportcsarnokot, a létesít-
ményt már birtokba is vették a
diákok és a sportolók egyaránt.
Az 590 millióból épült modern
kivitelezésű, több funkciót is el-
látó sportlétesítmény az egyik
legfontosabb fejlesztés a telepü-
lésen. 

Öt évvel ezelőtt dolgozta ki a
település vezetése a helyi sport fej-
lesztésének irányát és koncepcióját.
Azóta átadták a kis majd a nagy
műfüves sportpályát lelátóval
együtt, most pedig elkészült ez a
sportcsarnok.

Veszprém megyében jelenleg két
futsal csapat működik, ebből az
egyik Tihanyban. A helyi csapat-
nak kitűnő lehetőséget biztosít
majd az új csarnok az edzésekre,
illetve a mérkőzések lebonyolítá-
sára egyaránt. A csapat eddig bé-
relt helyszíneken rendezte hazai
mérkőzéseit, az új sportcsarnok
megépítésével végre otthonra ta-
lálnak a tihanyi futsalosok.

A második ütemben a csarnok
melletti külső sportlétesítmények
kialakítására, a kiszolgáló infrast-
rukturális fejlesztésekre, valamint
eszközbeszerzésekre további min-
tegy 80 millió forintot fordít majd
a település, saját költségvetése ter-
hére. 

Tihany szintet lépett – Elkészült a sportcsarnok



4. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

Az Országos Vízügyi Főigazga-

tóság (OVF), a tó szabályozási víz-

szintjét az eddigi 110 centiről idén

februártól immár valószínűleg vég-

legesen 120 centire emelte.

Az OVF tájékoztatása szerint

minderre a klímaváltozás miatt van

szükség, hiszen a természetes víz-

készlet hosszú távon csökkenést

mutat. 2000 és 2017 között hét

olyan év volt, amikor kevesebb ter-

mészetes víz jutott a Balatonba,

mint amennyi onnan elpárolgott.

A tartósan alacsony vízállás pedig

nemcsak természetvédelmi, de helyi

és országos gazdasági károkat okoz,

az egyetlen megoldás pedig a tóban

tárolt vízmennyiség növelése.

Az OVF adatai szerint a Balaton

vízgyűjtő területeire az elmúlt ne-

gyedévben az átlagosnál jóval

kevesebb csapadék hullott. Az át-

lagoshoz képest januárban 38 szá-

zalékkal, februárban pedig 47 szá-

zalékkal, márciusban mintegy 65

százalékkal kevesebb eső esett és

áprilisban sem volt jobb a helyzet.

A tíz centiméterrel növelt vízállás

azt jelenti, hogy 60 millió köbmé-

ternyi plusz víz lesz a Balatonban.

Azért pont ennyi, mert ezt bírja el

a környezet, a partvonalak védelme

miatt nem lehet magasabb. Nyu-

galmi állapotban a tó bőven elbírja

a megemelt vízállást, gond a hirte-

len érkező, szélsőséges mennyiségű

csapadékból illetve a tó hevesebb

hullámzásából lehet. Ilyenkor az

alacsonyabban fekvő partszakaszo-

kon történhetnek átmeneti elönté-

sek, ezek elkerülésére, azaz szélső-

séges csapadékterhelés, erős vagy

viharos szél estén szükség lehet a

partvonalak védelmére, emellett

fontos a Sió zsilip és csatorna leve-

zető képességének a növelése – így

az OVF állásfoglalása.

A gyakorlatban ez azt jelenti,

hogy EU-s és hazai forrásból a víz-

eresztő zsilipet, a Siófoki és a ba-

latonkiliti duzzasztót átépítik.

Megnövelik a Sió-csatorna vízle-

vezető képességét, hogy szélsőséges

csapadékterhelés esetén gyorsab-

ban és nagyobb mennyiségű –

a szabályozási szint feletti többlet-

víz készletet – is le lehessen eresz-

teni a tóból.

Felduzzasztott Balaton
Az éghajlatváltozás okozta aszályok egyre súlyosabban fenyegetik
a Balatont, ezért a szakemberek 60 millió köbméterrel növelték meg
a tó vízmennyiségét, ami a vízszint 10 centis növekedését jelenti.
Ezzel együtt uniós forrásból 12 milliárdos beruházással korszerűsítik
a Sió csatornát, a Balaton 120 centiméteres vízszintje miatt ugyanis
mindenképp fel kell újítani a balatoni zsilipet.

A falusi CSOK az ötezer fő alatti

településeket érinti, azokat, ahol a

lakosságszám az elmúlt 15 év során

csökkent. (A KSH népességszám-

mutatói szerint Tihanyban 111 fővel

lett kevesebb az elmúlt 15 évben.) 

Országosan összesen 2486 tele-

pülést érint a program, amely a ta-

nyákra teljes egészében kiterjed.

A falusi CSOK-tól azt várják, hogy

segítse a vidék népességmegtartó

erejét, hogy ne néptelenedjenek el

a falvak. 

A helyi önkormányzatnak nin-

csenek saját telkei, ráadásul a fél-

sziget jelentős része a Balaton-fel-

vidéki Nemzeti Parkhoz tartozik,

így igen korlátozott a további beé-

píthetőség. A remények szerint

a CSOK a helybeli fiataloknak

segít a faluban maradni.

Vásárlásra – új lakás kivételével –

legfeljebb a támogatási összeg fele

fordítható. Meghatároztak továbbá

a minimális négyzetméterhatárokat,

követve ezzel az általános csok sza-

bályait, a visszaélések kiszűrésére pe-

dig feltételül szabják a legalább egyé-

ves folyamatos – a legmagasabb tá-

mogatási összegnél kétéves – bizto-

sítási jogviszonyt, az erkölcsi bizo-

nyítványt, valamint azt, hogy közeli

hozzátartozótól, saját tulajdonban

álló gazdasági társaságoktól nem le-

het ingatlant vásárolni. A lakásban

kötelező bentlakást pedig a jegyzők

bevonásával készülnek ellenőrizni.

Azokat a CSOK-összegeket

(vissza nem térítendő támogatáso-

kat), amelyeket eddig csak új la-

kásra lehetett igénybe venni, ezen-

túl az érintett kistelepüléseken

használt lakás vásárlására, bővíté-

sére és korszerűsítésére is fel lehet

majd használni. 

Egy gyermek után változatlanul

600 ezer forint lesz a használt la-

kások CSOK-jának az összege, két

gyermek után viszont 1,43 millióról

2,6 millióra, három gyermek után

pedig 2,2 millióról 10 millióra nö-

vekszik. Akik legalább 4 gyermeket

nevelnek, az eddigi 2,75 millió he-

lyett szintén 10 millióra lesznek jo-

gosultak az érintett kistelepüléseken. 

t-v

Nyártól igényelhető a CSOK
A babaváró hitelhez és más családtámogató intézkedésekhez hason-
lóan július 1-jén indul a falusi CSOK is, a kormány legutóbbi ülésén
döntött a támogatás részletszabályairól. Tihanyban is igénybe vehető
a falusi családi otthonteremtési támogatás. 

A módosítást elsősorban az in-

dokolta, hogy az elmúlt években je-

lentősen nőtt a minimálbér, emel-

kedtek a jövedelmek, ezzel együtt

azonban a kiadások is megnöve-

kedtek. 

2017 óta nem változtak a jöve-

delemhatárok a támogatások igény-

lésében, ezért a szociális bizottság-

nak több kérelmet el kellett utasí-

tania. 

A rendeletmódosítás értelmében

az egyes rendszeres települési tá -

mo gatások – gyógyszerkiadásra,

ápolásra, lakásfenntartásra megál-

lapított támogatás, illetve nevelési

segélyre való jogosultság – esetében

módosították az alkalmazott jöve-

delemhatárokat, így bővült a támo-

gathatóság köre is.  

S.K.

Változás a települési
támogatásokban

A képviselő-testület – a szociá-
lis bizottság javaslata alapján –
legutóbbi ülésén módosította a
szociális igazgatásról és a szo-
ciális, valamint gyermekvé-
delmi ellátások helyi szabályo-
zásáról szóló önkormányzati
rendeletét. 

A megemelt balatoni vízszint azt jelenti, hogy a szezon végére sem
csökkenhet a vízszint a tóhasználatot, a fürdőzést és a vitorlázást jelentősen
korlátozó 80 centiméteres érték alá. Szezonban ugyanis szélsőséges esetben
akár 40 centimétert is apadhat a tó vízszintje. A 120 centiméteres átlag-
vízállás (az új szabályozási szint) a Balatonakali és a Tihany-révi vízmércék
napi reggel 7 órát megelőző 24 órás átlag vízállásaiból számított számtani
középérték adja ki. 
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Aki Budapest idegenforgalmilag

frekventált övezeteiben jár, annak

feltűnhet a vendéglátóhelyek rek-

lámtábláin egyre gyakrabban lát-

ható felirat: „Kérjük, ne hangoskodj,

légy tekintettel az itt lakókra!”

A felirat ékes tanúsága annak, hogy

a budapesti lakosok egyre kevésbé

viselik el a vendégek éjjel-nappali

rohamát, a zajt, a szemetet és a nyi-

tott ablakokon beáramló, olajos

ételszagot. Egyre kevésbé tolerálják

az Airbnb-s szálláshelyekre az éj

közepén érkező vagy onnan távozó,

hangoskodó turistákat. A „túlturiz-

mus” lassan Budapesten is városve-

zetési, politikai kérdéssé válik.

Vidéken a helyzet konszolidál-

tabb, de a Balaton környéke is meg-

szenvedi a vendégáradatot. Elég

csak a siófoki Balaton Soundra

gondolnunk, hogy tudjuk, miként

érez az a tihanyi szállóvendég, aki

éjjel nem tud pihenni a túlpartról a

vízen átkúszó hangorkán miatt. 

De lássuk, hogyan küzdenek meg

a problémával azok a külföldi tu-

risztikai térségek, amelyek már gon-

dolkodtak valamilyen megoldáson.

Megoldást találni nem csak a hely-

beliek elégedetlensége miatt sürgető

kényszer, hanem azért is, mert a kö-

zeli jövőben újabb tízmilliók érkez-

hetnek majd Ázsiából, és mert az

overturizmus éppen azt a vonzerőt

fenyegeti, károsítja, ami miatt a tu-

risták oda érkeznek.  Ahol ma már

menedzselik a helyi turizmust, ott

azt a helyi önkormányzat és a helyi

menedzsment (TDM) összefogá-

sával sikerül eredményt elérni. 

Halálra szeretett városok
Velence élhetetlenné vált az évi

csaknem négymillió látogató miatt.

Barcelona, Amszterdam, Dubrov-

nik csak kis mértékben marad el a

halálra szeretett város mögött.

2013-ban a városvezetés cselekvésre

szánta el magát Barcelonában: a

műemléki terület egy részén belé-

pődíjat szabott meg. Új szállodák

építésére nem adnak engedélyt, va-

gyis nem bővíthető a szálláskapa-

citás.  Velencében szabályozták –

valójában korlátozták – a szobakia-

dást, a leglátogatottabb területek

zsúfoltságának csökkentése érdeké-

ben pedig a város külső területeire

csalogatják a látogatókat. Barcelo-

nában és Velencében is szabályoz-

zák a járművek, buszok behajtását,

a hajók kikötését.  A  42 ezer lakosú

Dubrovnikba évente 800.000, ten-

gerjáró hajóval érkező látogató ér-

kezik. A „létszámfelettieket” egy-

szerűen be sem engedik a városba!

Akárcsak Barcelonában, Párizsban

is megregulázták az Airbnb-s szo-

bakiadást. Amszterdamban kombi-

nálták az szabályozókat: a belvá-

rosba nem hajthatnak be a turista-

buszok, nem engedélyeznek új szál-

láshelyeket, sőt souvenir-üzleteket

sem. Keményen büntetik a randalí-

rozást és a hangoskodást. „Nem

akarunk Velence sorsára jutni” – je-

lentették ki a kétszáz lakosú Dürns-

teinben. A városkába mostanság évi

16 és félezer busszal érkeznek a ven-

dégek. Itt különadóval próbálják

megfékezni az áradatot.  Hallstatt –

az adókivetés mellett – a csoportok

számára kötelező kulturális progra-

mokat tervez előírni. A tervek sze-

rint a programokra előzetesen be

kell jelentkezni. A város célja a tu-

risták számának limitálása mellett

az itt eltöltött, minőségi idő és a be -

vételek növelése. 

Felelős turisták
A szakértők hangsúlyozzák, hogy

a helyi szabályozás mellett óriási

szükség van a turizmus nemzeti, sőt

a nemzetközi szabályozására. Az

Európai Bizottság – érzékelve a

prob lémát – javaslatot tett a „fenn-

tartható, felelősségteljes és minőségi

idegenforgalom kialakításának elő-

segítésére”.  A Bizottság szerint a

fenntarthatóság érdekében „a tu-

risták tevékenységét irányítani kell;

ahol szükséges, ott korlátozni a szá-

mukat, továbbá enyhíteni a hely-

színre nehezedő nyomást például a

látogatások térben illetve időben

történő széthúzásával. A párbeszé-

det az érdekeltek között fenn kell

tartani, és lehetővé kell tenni, hogy

a látogató felelős turista lehessen.

Hogy ez mit is jelent a gyakorlat-

ban, azt nem tudjuk pontosan. 

De az biztos, hogy cselekednünk

kell. Már megint nyakunkon a Le-

vendulafesztivál!

KONCZ MÁRIA

Jóból is megárt a sok
Előző lapszámunkban a helyi vállalkozói fórumról tudósítottunk,
amelyen Michalkó Gábor tudományos kutató hívta fel a figyelmet
az „overturizmus” veszélyeire.  A fórumon többen is rámutattak: Ti-
hanynak nem több vendégre, hanem más vendégre lenne szüksége,
hiszen a nem kívánt turizmus árnyoldalai egyre inkább láthatók hely-
ben is. De milyen megoldások vannak a kártételek elkerülésére?

Nem kívánt turizmus

A Városok, Falvak Szövetsége ke-

retén belül Tihany önkormányzata

több hónapos fejlesztés után hama-

rosan elindítja a smart applikációját,

amely a 21. századi kihívásoknak

megfelelően a virtuális térben is

megjeleníti a települést. Méghozzá

a legkorszerűbb módon: telefonos

APP formájában, amely ingyenesen

elérhető mind az androidos, mind

az I-phone készülékek használóinak.

Statisztikailag megállapítható,

hogy a látogatók gyorsan szeretné-

nek minél több hasznos informá-

cióhoz jutni, így rövid időt töltenek

a különböző honlapok böngészé-

sével, az új alkalmazás használatával

gyorsabban a juthatnak el a keresett

információhoz. De ami talán az

egyik legfontosabb: a felhasználók

90 százaléka soha nem törli ki az

egyszer már letöltött applikációt a

telefonjából, így a látogatók zsebé-

ben marad Tihany, vagyis napra-

készek lesznek, és visszacsábíthatók

a településre.

Ez az APP egyszerűen szolgáltat:

hasznos, naprakész információt a

településről, az önkormányzatról, a

település intézményeiről, a szolgál-

tatókról, ugyanakkor a leggyorsabb

formában tájékoztat az események-

ről, a hírekről, az időjárásról, a

kompközlekedésről, a programok-

ról, egyáltalán a település életéről.

Használatával a felhasználók nap-

rakész információkat kapnak a te-

lepülést érintő hírekkel, programok-

kal kapcsolatban. Ezen túl az ön-

kormányzat az ügyintézési lehető-

ségek terét, idejét kitágítja az ügyfe-

lek számára, ezzel megszüntetve a

sorban állás, várakozás, többszöri

személyes megjelenés terheit.

Az alkalmazással lehetségessé vá-

lik, hogy valós idejű információkat

nyújtson az önkormányzat a lakos-

ságnak. Lehet ez egy forgalomkor-

látozás, csőtörés, szemétszállítás

változás vagy bármilyen egyéb in-

formáció, de ugyanígy fel tudja

hívni a figyelmet a helyi progra-

mokra is. 

Természetesen a fő megélhetési

forrást nyújtó turizmus szempont-

jából is számos lehetőséget nyújt az

applikáció, hiszen összefogja a köz-

érdekű elérhetőségeket intézmé-

nyekről, szolgáltatókról, látnivalók-

ról, szállás- és vendéglátóhelyekről,

lehetőséget nyújt a programok mi-

előbbi közzétételére is. A fejlesztés

folyamatos, bővülnek a lehetőségek,

a tartalom. 

Az applikáció ingyenesen letölt-

hető lesz majd IOS és Android

alapú mobiltelefonokra, a Play

Áruházból, illetve az App Store fe-

lületéről. Jelenleg a tesztüzem zajlik,

a tervek szerint június elején elér-

hető lesz az alkalmazás. 

PETRÓCZI ORSOLYA

Tihany a zsebben 
Tihany a turizmusból él, azon-
ban nem szabad megfeledkezni
a helyi lakosokról, a nyaralótu-
lajdonosokról sem. Nagyon
fontos, hogy az önkormányzat
hogyan tud kapcsolatba kerülni
a lakossággal, az emberekkel.
A 21. században teljesen új
kommunikációs eszközök,
technikák jelentek meg, ame-
lyeket alkalmaznia kell a pol-
gármesteri hivataloknak is, hi-
szen az önkormányzat és a te-
lepülésen élők közötti kapcso-
latban is fontos az új kommu-
nikációs csatornák bevonása.
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Tihany, Balatonfüred, Szigliget a

három sarkalatos helyszín. Vendé-

geskedés Lipták Gábor füredi há-

zában, a szigligeti alkotóházban il-

letve a jobbára a tihanyi, a sajkodi

nyaralókban ellesett pillanatok.

Remek, keresetlen beállítású ké-

pek Nemes Nagy Ágnesről és Ottlik

Gézáról, ahogy egy csónakban ül-

nek. Pilinszky a Rege cukrászda te-

raszán mereng, Juhász Ferenc sajátos

mozdulattal vízbe ugrik, Kassák sá-

ros lapáttal a kezében, Németh

László unokáival sajkodi házukban,

Nagy László a csónakjában, Illyés

pedig nyaralója udvarán pózol.

Tüskés Tibor nyakig a Balatonban.

Borsos Miklós szobrászművész a fe-

jén egy lábossal produkálja magát-

Psota Irén, Ungvári Tamás, Radnóti

Zsuzsa, Alfonzó, Örkény István és

Makk Károly figyelik. Néhány fel-

vételen Mészöly Miklós és felesége

Polcz Alaine – két igazán szép em-

ber, akiknek bonyolult együttélését

több írásból ismerhetjük.

Közös vitorlázások, egymást ka-

roló párok, napozások. Az ötvenes,

hatvanas évek balatoni nyaralóinak

hangulata.

– A Balaton csodás, ködös tükre.

Hát, aki itt nem tud dolgozni, il-

letve alkotni, az vagy nem író, vagy

hülye, vagy mindkettő – írja Fekete

István 1968-ban.

Az írók balatoni térfoglalásáról

szól a Petőfi Irodalmi Múzeum fo-

tógyűjteményét bemutató Balatoni

nyár- Írófényképek az 1950-es, ’60-

as, ’70-es években című kiállítás.

– Németh Lászlót nevetni látni,

Pilinszky félmeztelenül, Juhász Fe-

renc egy árbócnak dőlve néz a sem-

mibe, Nemes Nagy Ágnes szépsége

és Mészöly Miklósék, mint egy

amerikai sztár pár – ezek a kedvenc

fotóim a tárlatról. A kiállított ama-

tőr felvételek kimozdítják az em-

bert az eddigi nézeteiből, más és új

tudást adnak nekünk az iskolában

tanult írókról – válaszolta kérdé-

sünkre Kovács Ida a tárlat kurátora.

A július közepéig álló tárlat az

írókat láttatja különleges vagy ép-

pen hétköznapi helyzetekben, – egy

másik nézőpontból kapunk bete-

kintést a magyar kulturális élet már

jól ismert szereplőire. A fényképek

és a mellettük olvasható napló il-

letve levélrészletek, idézetek együtt

kirajzolnak egy korrajzot is.

A fényképek három nagy egységre

oszthatók. A balatonfüredi Lipták-

házban megfordult a második vi-

lágháború utáni teljes művésznem-

zedék. Lipták Gábor Rolleiflex-é vel

huszonhárom albumnyi fotót készí-

tett nyaralóvendégeiről 1946 és 1972

között. Az írók közül az évek során

többen telek-, majd nyaralótulajdo-

nosok lettek, és ezt nem is felejtették

el dokumentálni. Ebből az anyagból

válogat a kiállítás.

Másik nagy egységet az 1953-

ban nyílt szigligeti alkotóházban és

annak környezetében készült író-

fotók alkotják, ezek jelentős része

ismeretlen szerzők amatőr felvéte-

lei. Az alkotóház aranykora az ’50-

es, ’60-as évekre tehető. Írók, iro-

dalmárok – szigorúan beutalóval –

egész évben igénybe vehették szol-

gáltatásait.

A legtöbb felvétel azonban az

írók nyaralóiban, kertjeiben készült,

vagy éppen ahogy turistaként el-

látogattak a Balatonhoz. Illyés Gyu-

láék tihanyi, alsó-kopaszhegyi háza,

Déry Tiborék Lipták Gábor segítsé-

gével vásárolt füredi villája, Németh

László sajkodi –, Passuth László

tihanyi, Bertha Bulcsu balatongyö-

röki háza egyaránt szerepel a kiál-

lításon.

mt

Írók a Balatonnál
Örkény István, Juhász Ferenc,
Mándy Iván, Pilinszky, Kassák,
Illyés, Weöres Sándor, Nemes
Nagy Ágnes, Ottlik Géza együtt.
A balatonfüredi Vaszary Galé-
riában nyílt kiállítás a Balaton-
nál nyaraló írókat megörökítő
korabeli fényképekből. Min-
denki itt van, aki számít, hiszen
az ötvenes, hatvanas, hetvenes
években a Balatonnál keresett
némi felüdülést az írók zöme.

A Balatoni Szövetség és a Bala-

tonfüred-Szőlősi Hegyközség kö-

zös szervezésében a füredi Anna-

bella hotelben rendezett Balatoni

Borrégió borversenyén a borrégió

hat borvidékének legjobb nedűi

versenyeztek egymással. A felho-

zatal szakértőkből, szakújságírókból

és forgalmazókból álló zsűri bírálta

el dr. Kocsis László, a Pannon Egye-

tem Kertészeti Karának tanszékve-

zetőjének vezetésével.

Megválasztották a Balaton leg-

jobb fehér, vörös, rozé, gyöngyöző

és desszert borát, illetve a Veszprém

megyei borok közül Veszprém Vá-

ros Borát.

Az ünnepélyes eredményhirdetés

és díjátadó június elején lesz Ti-

hanyban, az Apátsági Rege Cuk-

rászdában.

t-v

Balatoni borok versenye

Május közepén rendezték meg
a Balaton legjobb borainak se-
regszemléjét. A Balatoni Borok
versenyére csak olyan borokkal
lehetett nevezni, melyek a Ba-
latoni Borrégióból származnak
és az idei borvidéki, vagy hegy-
községi borversenyen arany,
vagy ezüstérmet szereztek.

Az önkormányzat hulladékgaz-

dálkodási rendelete értelmében ed-

dig az üdülőingatlanok tulajdonosai

nem voltak kötelesek kukát vásá-

rolni, esetükben elég volt a hulla-

dékgyűjtő zsák alkalmazása. 

Sajnálatos módon az ingatlantu-

lajdonosok többsége egyes település-

részeken nem a közszolgáltató emb-

lémájával ellátott hulladékgyűjtő

zsákban helyezte ki a hulladékot.

A településképet rombolta a sok, köz -

területen elhelyezett szemetes zacskó

és zsák, emellett pedig közegészség-

ügyi szempontból is veszélyes volt,

hiszen sok esetben a madarak, kutyák,

macskák és egyéb állatok a keríté-

sekre, villanyoszlopokra kihelyezett

szemetes zacskókat kiszaggatták,

azok tartalmát széthordták.

Ráadásul a közszolgáltató nem

szállította el a nem megfelelő zsák-

ban kihelyezett szemetet, ezért an-

nak összegyűjtése a Falugondnok-

ságra maradt, illetve annak a köz-

szolgáltatóval történő elszállíttatása

az önkormányzat költségén történt.

A képviselő-testület annak érdeké-

ben, hogy az üdülőtulajdonosoknak

elegendő idő álljon rendelkezésre

a hulladékgyűjtő edények beszerzésére,

a rendelet ez év júliustól lép életbe.  

S.K.

Edényekbe kerül a hulladék

A település üdülőterületein
(Sajkod, Gödrös, Kopaszhegy
és Halász utca) lévő üdülőin-
gatlanoknál is hulladékgyűjtő
edényekben kell tárolni a hul-
ladékot júliustól, a hulladék-
gyűjtő zsákok ezt nem válthat-
ják ki – döntött a képviselő-tes-
tület a legutóbbi ülésén.

Közgyűlést tartott a Városok Falvak Szövetsége 
A több,  mint harminc települést magába foglaló kulturális régió ebben az évben is Debrecenben tartotta

éves közgyűlését. A szövetség elnöke, Halász János évértékelőjében hangsúlyozta: eredményes évet zártak,
hiszen a szövetségnek köszönhetően, öt ingyenes táborban, tizennégy településről közel háromszáz gyerek
nyaralhatott az elmúlt évben. Mindemellett a kulturális együttműködések is folyamatosan működtek egész
évben. 

Tihany ebben az évben- mivel a sportcsarnoképítés befejeződött- ismét tud fogadni csoportokat az iskola
tetőterében található szálláson. Idén Debrecenből, Nyárádról és Gyuláról érkeznek  majd gyerekcsoportok
nyaralni a félszigetre. 

R.É.
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-A látogatók szeptember végéig

tekinthetik meg a múzeumi rész-

ben kiállított fényképeket „Leven-

dula a Balaton felett” címmel,

amely az apátsági földeken az

1920-as évekbeli első és a 2017-től

újra elkezdődött levendulatelepítést

mutatja be. Továbbá  Kik a szerze-

tesek címmel egy több mint száz

fényképből álló érdekes, a magyar-

országi férfi és női szerzetesek min-

dennapjaiba és belső világába kala-

uzoló tárlatot láthatnak, eközben

az apátsági földeken termesztett

gyógynövényeket szagolhatják és

foghatják meg az érdeklődők. Júni -

ustól egy új kisfilmet mutatunk be,

amely a tihanyi apátság építéstör-

ténetéről szól: különlegesen látvá-

nyos eleme a filmnek a 11. századi,

eredeti apátsági épület és a királyi

kripta természeti környezetbe he-

lyezett rekonstrukciója. November

végéig látható még a Pogány Ma-

donna, a Bujtor István filmjéhez ké-

szült szobor. A templomban van

kiállítva Boldog IV. Károly utolsó

magyar királyra emlékezve Szent

Ereklyéje és festménye.  Kiemelnék

egyet a Galéria képzőművészeti ki-

állítása közül.  Május 28-án nyílik

Szamody Zsolt Olaf fotóművész ki-

állítása Fal és függöny mögött, Kína

címmel. A több mint száz fotó be-

tekintést nyújt Kína mélyébe.

A nagyszabású kiállításmegnyitón

részt vesz Magyar Levente külgaz-

dasági és külügyminiszter-helyettes

és előreláthatólag Duan Jielong kí-

nai nagykövet is. Ez alkalommal

emlékezünk meg arról, hogy Kína

és Magyarország hetven éve vette

fel a diplomáciai kapcsolatokat. 

– Az érdeklődők, akik felkeresik a

honlapjukat, sok program közül is vá-

laszthatnak, mekkora f igyelem kíséri

ezeket?

– Az utóbbi években, úgy vesszük

észre, az apátságot és kiállításait

megtekintők mellett jelentősen meg-

nőtt azok száma, akik kifejezetten a

meghirdetett esemé nyekre, külön

programokra kíváncsiak. Ők évente

többször is részt vesznek a rendez-

vényeinken. Népszerűek az apátság-

ban rendezett túrák is, például a

Csend hangjai és a Hajnal fényei

című éjszakai és napkelti séták.

– Ebben az évben is lesz előadás a

Múzeumok éjszakáján. Mit tudha-

tunk meg erről?

– Ötödik alkalommal kapcsoló-

dik az apátság a rendezvénysoro-

zathoz. Június 22-én két esti idő-

pontra lehet előzetesen bejelent-

kezni. Ebben az évben exkluzív

programot szervezünk, az érdeklő-

dők a tihanyi apátság elfeledett tit-

kaival, történeteivel, tárgyaival is-

merkedhetnek meg, továbbá régi

ételeket-italokat kóstolhatnak.

A szokásokhoz híven a tihanyi la-

kosok kedvezményesen vehetnek

részt a programon. 

– Ebben az időszakban lesz a XV.

Levendula Fesztivál is Tihanyban.

Milyen programmal csatlakozik az

apátság a rendezvényhez?

– Június 21-én, pénteken egy, jú-

nius 22-én, szombaton két csoport

vehet részt az Apátsági Majorság-

ban kóstolóval egybekötött sétán,

ahol levendula-, és citromfűszörp-

pel, valamint Gellért atya teáival

kínáljuk meg a vendégeket.

– Milyen hangversenyek, koncertek

lesznek hallhatóak az apátságban?

– Nemcsak a templomban, hanem

az Apátsági Rege Cukrászda udva-

rán is lesznek zenei programok. Jú-

nius végétől augusztus végéig min-

den csütörtökön, néhány alkalom-

mal szombaton is különböző neves

előadók orgonahangversenyére vár-

juk az érdeklődőket a templomba.

A Rege udvarban ad közös szabad-

téri koncertet az ausztriai Musikve-

rein Trachtenkapelle és a Tihanyi

Bencés Fúvószenekar július 6-án. Ki-

emelném a KLASSZ a pARTon

nevű nyáresti komolyzenei koncert-

sorozatot, amelynek keretében vi-

lághírű művészek és közismert ze-

nekarok lépnek fel nálunk július 22.

és 29. között minden este 20.30-

kor, amelyekre ingyenes a belépés.

Ugyanezen a helyszínen lép fel min-

den nap 18 órakor a budapesti Szent

István Király Zeneiskola július 20.

és augusztus 9. között. Természete-

sen ebben az évben is koncertet ad

a Kaláka együttes augusztus 16-án.

Mindenkit várunk barátsággal és

szeretettel, térjenek be hozzánk!

SOMOGYI JUDIT

Nyári események az apátságban
Az idei nyáron is nagyon sok ki-
állítást, programot szervez a Ti-
hanyi Bencés Apátság, valamint
kiváló kulturális műsoroknak,
hangversenyeknek ad helyet.
Ezekről, és a megváltozott lá-
togatói szokásokról beszélget-
tünk Barkó Gábor Ágoston atyá-
val, a múzeum igazgatójával. 

Justin Muturi balatoni körútja so-

rán előadást hallgatott meg Siófo-

kon a Balaton régióról, látogatást

tett a Tihanyi Apátságban, majd Ba-

latonfüreden zárta tóparti utazását. 

– Első alkalommal járok Ma-

gyarországon. Ez a kis ország lát-

hatóan nagyon gazdag kultúrájú.

A Balaton gyönyörű, a tihanyi

templom teljesen lenyűgözött.

Kövér László házelnök úr meghí-

vásának eleget téve érkeztem hiva-

talos látogatásra. Elsősorban az a cé-

lom, hogy jobban megismerjük egy-

más országát, gondolatokat cserél-

jünk. Találkoztam magyar üzletem-

berekkel is, akinek remélem sikerült

felkelteni az érdeklődésüket Kenya

iránt. Kenya nagyon sok mindent

adhat a világnak. Egy mágikus or-

szág, ezt szeretnénk bemutatni, nép-

szerűsíteni, emellett persze fontos a

gazdasági együttműködés is. Ko-

moly befektetési lehetőségek vannak

nálunk, rengeteg rejtett tartalékot

látok egyébként a turizmusban is,

erre nagyon jó példa, amit itt a Ba-

latonnál láttam – így a kelet-afrikai

ország képviselőházának elnöke.

Mindkét fél történelminek ne-

vezte a találkozót. Magyarországnak

fontos a kétoldalú gazdasági kapcso-

latok fejlesztése, és feladatának te-

kinti, hogy új lehetőségeket nyisson

a magyar cégek előtt Kelet-Afriká-

ban, azért, hogy elősegítse a közvet-

len magyar befektetéseket. Főként a

mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, a

közlekedésfejlesztés, az egészségügy,

az oktatás és az alternatív energia-

termelés területén kínálkozó együtt-

működési lehetőségek kihasználására

törekszik az ország – közölte az Or-

szággyűlés sajtóirodája. 

A kenyai politikus balatoni ko-

rútja után Pannonhalmára utazott,

ahol a bencés apátságot tekintette

meg, majd a Duna-kanyarban tett

kirándulást, Esztergomban felke-

reste a Bazilikát, és ellátogatott

Szentendrére is.

t-v

Tihanyban járt a kenyai nemzetgyűlés házelnöke

Többnapos magyarországi útja
során Tihanyba is ellátogatott
Justin Muturi, a Kenyai Köztár-
saság Nemzetgyűlésének elnöke.
Az afrikai politikus Kövér László,
az Országgyűlés elnöke meghí-
vására érkezett az országba.

FOTÓ: HALÁSZ GÁBOR

Rendkívüli irodalomóra
Lackf i János tartott rendkí-

vüli irodalomórát a Tihanyi
Bencés Iskola felső tagozatos
diákjainak számára. Az önmagát
író, költő, műfordító, tűzoltó,
katona és vadakat terelő juhász-
nak tituláló Lackfi János nagy
sikert aratott a diákok és a taná-
rok körében egyaránt. 

Megtudtuk tőle, most 48 éves
és éppen 48 könyv szerzője is.
A buta felnőtt, a Robban az iskola
és az Apám kakasa című kötetei-
ből olvasott fel. A szerző humoros
összekötő szövegekkel mutatta be
verseit, megnevettetve velük a hall-
gatóságát. A saját élményből írt
versek megszületésének körülmé-
nyei is tréfásak voltak, melyeket a
költő érzékletesen tudott átadni.
Kifejező mimikával, élénk gesztu-
sokkal és hanghordozással fűsze-
rezett előadását harsány nevetés,
gyakran felcsattanó taps kísérte. 

Az író hitvallása, hogy a fiata-
lokat megismertesse a kortárs
magyar irodalommal, és azt kö-
zelebb hozza hozzájuk. Az utó-
hatást tekintve ezt el is érte, mert
a jelenlévő diákok az előadás után
a könyvtárban lévő könyveit a mai
napig keresik, sőt, verseit egymás-
nak hangosan fel is olvassák.

S. J.



8. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

„Quo vadis, Domine?”- teszi fel

a kérdést Péter apostol Jézusnak

Henryk Sienkiewicz híres regényé-

ben: “Hová mész?” vagy “Merre tar-

tasz?” Az Úr válasza ez: megy Ró-

mába Péter helyett vállalni a meg-

feszíttetést. Úgy tűnik, a nagy Péter

apostol a vértanúság kapujában is

nyúlcipőt venne, mint ahogy tette

Jézus szenvedése és kereszthalála

idején, de az Úrral való találkozás

megrendíti és megerősíti, hogy visz-

szamenjen és vállalja az evangé -

lium ért, vagyis az örömhírért

a szen vedést is. Az élet nekünk is

felteszi napról napra a kérdést: hová

mész, ember, merre tartasz? Ezek

a kérdések magukban hordozzák

emberi életünk testi és lelki dimen-

zóját, mélyen tapasztaljuk, hogy

szüntelenül válaszadásra indítanak.

A zarándoklás intézménye ezt fejezi

ki a keresztény hagyományban: vá-

laszokat keresni és találni Istennél.

A tihanyi egyházközség hívei Szent

Benedek Atyánk ünnepét követően

hasonló motivációval keltek útra,

hogy a március 22–27-e  között az

örök városban töltsék, Róma csodáit

szemlélve annak lelki tartalmára és

üzenetére találjanak rá, amely érinti

mindannyiunk életét. 

Az első római nap rögtön a város

szívébe vonzott bennünket. A reg-

geli napfény csodálatos megvilágí-

tásában rácsodálkoztunk a Szent

Péter Bazilika monumentális épít-

ményére és a kolonnádokra, ame-

lyek az egyház ölelő karjait hivatot-

tak jelképezni. Az édesanya kitárja

kezeit, mindenkit hív, hogy kövesse

a Feltámadott Urat, hogy tagja le-

hessen az ő közösségének, de szűk

a kapu, amelyen belépünk, feltételt

is szab: világos elköteleződést kíván. 

A Szent Péter térről a Vatikáni

Múzeum csodái felé vettük az

irányt. A múzeumi barangolás és a

Szent Péter Bazilika megismerése

során Terdik Sebestyén, a Római

Magyar Akadémia Balassi Intéze-

tének kulturális referense volt se-

gítségünkre. A rácsodálkozás ámu-

lata ült ki mindannyiunk arcára,

amikor a művészi értékek kincstá-

rával szembesültünk: a vatikáni ker-

tek a távolból, a Belvedere palota, a

feltűnő Laokoón-szoborcsoport, a

fali kárpitok és térképek, közben az

ablakon keresztül egy pillantás a

Mater Ecclesiae monostorra, ahol

XVI. Benedek pápa éli visszavonult

napjait, aztán Raffaello termei s ta-

lán csúcspontként a Sixtus-kápolna

Michelangelo freskóival és az

Utolsó ítélettel. Ez a ma is működő

kápolna a pápaválasztó konklávék

helyszíne és tanúja. Antiochiai

Szent Ignác írta: “Róma egyháza

elöljár a szeretetben.” Spontán tört

fel szívemből a fohász: Add, Uram,

hogy Ferenc pápa vezetése alatt mi

is hiteles tanúságtevők lehessünk. 

A Vatikáni Múzeumokból ki-

jutva a Szent Péter apostol sírja fölé

emelt pápai bazilikát jártuk be. Az

egyház szívében álló templom le-

nyűgöző csodái között meghallgat-

tuk az építés szövevényes történe-

tét, felfedeztünk Michelangelo Pi-

eta-ját, egy pillantást vetettünk

Szent II. János Pál pápa sírjára, akit

nem feledünk, hisz a szívünkben él,

feltekintettünk a Bernini által meg-

álmodott pápai oltárra és balda-

chinra, s alatta szemléltük Péter

apostol nyughelyét bejárva a közel-

múlt pápáinak sírjait is. Amikor

már azt gondoltuk volna, több ké-

pet és élményt nem tudunk befo-

gadni, eljutottunk a Trevi-kúthoz,

majd folytattuk a vándorlást érintve

a Szeplőtelenül fogantatott Szűz

Mária szobrát, a Spanyol-lépcsőt,

a Nép terét, a Piazza del Popolo-t

várva az esti pihenés lehetőségét.

A látogatás második napját a Ve-

lence téren kezdtük Róma városá-

nak múltját az alapításától átte-

kintve. Felsétáltunk a Capitolium-

dombra, fentről szemléltük a Forum

Romanumot, majd elhaladva mel-

lette beléptünk a Colosseumba,

amely viadalok és játékok helyszí-

néül szolgált, s a keresztény mártírok

emlékhelyévé is vált. Michelangelo

Mózes szobrának és Péter apostol

rabbilincseinek felkeresése után a

vasárnap meghatározó lelki élmé-

nyévé a Szent Péter Bazilikában ün-

nepelt vesperás és szentmise lettek:

“ezrek ajkán ezer nyelven hő ima

zeng” (Pápai Himnusz) tapasztalata

vert mélyebb gyökeret szívünkben.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

ünnepének reggelét a Santa Maria

Maggiore Bazilikában indítottuk

kérve Máriának, Róma népe üdvé-

nek közbenjárását a mi életünkre.

A születés csodája derűt sugároz.

Az Úr Jézus állítólagos jászlának

szemlélése arra indított bennünket,

zarándokokat, hogy a születendő

életekért és a már megszületett itt-

honi gyermekekért imádkozzunk.

Aztán következett Róma mélye, a

katekombák világa, majd a Szent

Lépcső és a pápák székesegyháza,

a Lateráni Bazilika. A magyar em-

lékek bárhol járunk a világban,

megdobogtatják a szívünket. Így

volt ez Róma székesegyházában is,

ahol II. Szilveszter pápa korona

küldési gesztusa kapcsán az Egyház

kétezer éve és a magyarság törté-

neténetének összefonódása kita-

pasztalható. Napunkat a Falakon

kívüli Szent Pál Bazilikában zártuk,

amely a pápák arcképcsaroka is. Be-

kapcsolódtunk a bazilikát őrző ben-

cés szerzetesek esti imádságába, be-

leláthattuk monostoruk esti dina-

mikájába, amely őket a templomba,

az élet középpontjába vonzza.

S elkövetkezett az utolsó Rómá-

ban töltött nap. Séta a belvároson

keresztül: a Pantheon, mint az ősi-

ség tanúja; a Santa Maria sopra

Minerva-templom Sienai Szent

Katalin sírjával és Michelangelo

Fetámadt Krisztus szobrával; a Pi-

azza Navona Szent Ágnes temp-

loma és a négy folyó csodálatos szö-

kőkútja Borromini és Bernini mű-

vészek fantasztikus rivalizálásával,

s aztán az Angyalvárat útba ejtve

vissza a zarándoklat szívébe.

A zarándoklatot befejező délután

igazi, mély találkozás lett Szent Pé-

terrel és az első keresztény évszá-

zaddal. Különleges ajándéka az Is-

tennek, hogy soron kívül a mi cso-

portunk engedélyt kapott a Szent

Péter Bazilika alatt található Nec-

ropolisz, ősi vatikáni temető meg-

tekintésére, amelyet csak nagyon

kevesek látgathatnak meg. Látni és

szemlélni azt, hogyan tisztelték az

első keresztények az Úr Jézus által

kiválasztott szikla, Péter apostol sír-

ját, hogyan őrízték meg és nem fe-

lejtették el, hogyan keresték és ta-

lálták meg annak a lehetőségét,

hogy nagy rombolás nélkül a mai

pápai bazilikát és annak központi

miséző oltárát pontosan az apostol

sírja fölé építsék, megrendítő és le-

írhatatlan. Leereszkedve a mélybe,

megmászva az ősi vatikáni dombot,

betekintve az ősi sírkamrákba fel-

kapaszkodtunk addig a pontig,

ahonnak szépen kivehető volt az az

üvegkoporsó, amelyben az első szá-

zadi tanúságtevő, Péter csontjait őrzi

az Egyház. Néma csend, a megha-

tódottság könnyei, s szelíd hangon

recitálva: “Hol Szent Péter sírba

téve és Rómának dobog szíve…”

és a fohász: erősítsd meg gyenge és

botladozó hitünket, Urunk.

A hit ajándékáért, a zarándoklat

megtapasztalásaiért a Szent Péter

Bazilika Magyarok Nagyasszonya

kápolnájában adhattunk hálát.

Csendben ültünk és várakoztunk,

amíg mindenki megérkezik, s a ha-

zaérkezésre és az otthoniakra gon-

dolva felcsendült az ének: „Magyar-

országról, édes Hazánkról, ne fe-

ledkezzél el, szegény magyarokról.”

Útra kelni és úton lenni… Haza-

felé, amikor felidéztük, mi is történt

velünk az elmúlt napokban, mind-

annyian mélyen tapasztalhattuk és

átérezhettünk, hogy ez a Rómába

vezető út igazából út volt önmagunk

és boldogságunk megtalálása felé.

Megrendülten gondolhattunk bele,

hogy amit ma látunk, mártíriumra,

vértanúságra, tanúságtételre épül.

Igazából a mi életünk útja is hasonló:

tanúságtételen, örömökön és küz-

delmeken, lendülettel teli és szenve-

déssel meglátogatott pillanatokon

keresztül vezet és csiszolódik ékkővé. 

Quo vadis Domine? – szól hoz-

zánk is a kérdés. Adja a Minden-

ható, hogy életünk teljes, boldog, hi-

teles és tanúságtevő legyen!

MOGYORÓSI ÁNYOS OSB

A tihanyi egyházközség
római zarándoklata

Útra keltünk – úton vagyunk
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A Németh László Művelődési Ház és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság szeretettel vár mindenkit a XV. Levendula Fesztivál és
Levendula Hetek rendezvényre!

Levendula Fesztivál •  június 21–23. 
Június 21. péntek • Mádl Ferenc tér
16.00 A Városok, Falvak Szövetsége csopaki néptánc táborosai-
nak Flashmobja
17.00 Fábián Janka történelmi romantikus történetei (Németh László
Művelődési Ház)
18.00  Janicsák Veca akusztikus Live Act
20.00  Queen Tribute zenekar koncertje
21.00  Utcabál a Diamond Exlusive banddel
Június 22. szombat • Belső-tó partja
Ezerszínű forgatag - nagyszabású kézműves kirakódóvásár 
09.30 Nordic Walking túra Galambos László vezetésével
10.00 Rövid túra az Aranyház forráskúphoz a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park szakembereinek vezetésével
10.00 Kézműves műhelyek, játszópark gyerekeknek
Toma és Csapata mókái • LÁDAVASÚT kicsiknek és nagyoknak 
Apa és férjmegőrző
18.00 Kirándulás az Öreg-Levendulásba a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park szakembereinek vezetésével. Indulás: Tihany, Apáti fogadókapu
Mádl Ferenc tér
15.00 Zabszalma zenekar gyerekkoncertje
17.00 Muzsikás zenekar koncertje
19.00 Guca Partizans koncert
21.00 A’la Carte Showband-buli
Németh László Művelődési Ház 
15.30 Schäffer Erzsébet: Amit az Ómamától tanultam
18.00 Baranyai Máté: Első tihanyi Slam Poetry (előadó költészet)

Június 23. vasárnap • Belső-tó partja
Ezerszínű forgatag - nagyszabású kézműves kirakódóvásár
9.00–19.00  Ismerkedés a magyar népi hangszerekkel
Levendula Ház Látogatóközpont kertjében – Tóth László műsora
10.00 Nordic Walking túra Galambos László vezetésével
10.00 Kézműves foglalkozások, játszóházak, játszópark 
Toma és Csapata mókái • LÁDAVASÚT kicsiknek és nagyoknak 
Apa és férjmegőrző

LEVENDULA HETEK • június 14–20. 
Levendula SZEDD MAGAD! a tihanyi
levendula-ültetvényen
Részletes információ a SZEDD MAGAD-ról:  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
+36 87 555 291 • bfnp@bfnp.hu

Részletes információ a Levendula Fesztiválról:
Németh László Művelődési Ház • www.levendulafesztival.hu

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

XV. Tihanyi Levendula Fesztivál és
Levendula Hetek

Ebben az évben április végén

Tihany mutatkozhatott be a cívis-

város emblematikus intézményé-

ben. Elsőként Tósoki Imre polgár-

mester előadását hallgathatta meg

a szép számú érdeklődő, megismer-

hették a település múltját, az elmúlt

időszak fejlesztéseit és a jövőbeni

terveket is. Előadása után hatalmas

sikerrel léptek fel a Tihanyi Nép-

zeneoktatás tekerőlantosai és a He-

gyenjárók Táncegyüttes is fergete-

ges sikert aratott. Majd finomabb-

nál finomabb ételek várták a láto-

gatókat, köszönhetően Kántás

Józsefnek, az Apátság mesterszaká-

csának, és Varró János alpolgármes-

ternek. Nagy sikere volt a Tündér-

sziget által sütött sütiknek, és a

Rege Cukrászda sütemény külön-

legességeinek is.  Mindehhez ter-

mészetesen tihanyi borokat kóstol-

tattak a Vinitores Tychonienses

Borrend tagjai. 

Az egyik standon tihanyi termé-

kekkel ismerkedhettek a látogatók,

és egy kis játékban is részt vehettek:

az Apátság Alapítólevelében kellett

megtalálni a híres magyar nyelvű

mondattöredéket, aki sikeres volt,

annak ajándékba természetesen le-

vendulazsák járt.

A jóhangulatú estén sikeresen

mutatkozott be a település, és meg-

mutathatta Tihany értékeit az or-

szág egy távoli városában.

R.É.

Tihany a debreceni
Tímárházban

A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió – mint államhatárokon
átnyúló kulturális szervezet – létrehozásával olyan nemzetközi egye-
sületjött létre, melynek célja egy kulturális hálózat kiépítése és mű-
ködtetése, amely lehetővé teszi egymás értékeinek megismerését és
megismertetését. Ezen célnak érdekében minden évben lehetőséget
kapnak a tagtelepülések arra, hogy Debrecenben megmutathassák kul-
turális, gasztronómiai és közösségi értékeiket.



10. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                       TIHANYI VISSZHANG

Mihályi Jeromos perjel köszöntője

után Radó Krisztina konferálásával

zajlott az esemény, amelyen olyan

darabok hangzottak el, melyek va-

lamilyen módon kapcsolódnak

a tánchoz, a barokk kortól napja-

inkig.

A hangverseny Kővári Péter or-

gonamuzsikájával kezdődött. Majd

dr. Bede Péterné hegedűjátékában

csendült fel egy szicíliai eredetű dal-

lam. Utána a fuvoláé volt a főszerep,

Csincsi Mariann tanárnő mutatott

be két régi tánctételt a barokk kor-

ból. A koncerten négykezes zongo-

ramuzsikában is gyönyörködhetett

a közönség, Bernáthné Fülöp Zsuzsa

és Mali Katalin játszottak el tánc-

tételeket Bach jól ismert h –moll

szvitjéből. Mali Katalin az orgonát

is megszólaltatta, egy romantikus és

egy XX. századi karakterdarabbal.

Az esten az oboa is bemutatkozott

Bernáth Balázs játékával. A koncert

zárásaként Werb Gábor trombitae-

lőadásában csendült fel Händel Vízi

zenéjének részlete.

A hagyomány része, hogy a tanári

koncerteknek mindig van valami-

lyen jótékonysági célja. Ezúttal a

gyer mekkórust és a Tihanyi Bencés

Fúvószenekar nyári zenei táborát

támogathatta a közönség.

RADÓ LÁSZLÓ

Tanári koncert az apátságban

Szép hagyomány a Tihanyi Ben-
cés Iskolában, hogy az iskola ze-
netanárai a tavasz folyamán kon-
certet adnak az apátsági temp-
lomban.



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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