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ADOMÁNYGYŰJTÉS A MENEKÜLTEKNEK

Az Ukrajnában zajló háború elől menedéket keresve
kiszolgáltatott emberek tömege érkezik Magyarországra,
köztük több tízezer magyar. Támogatásuk, ellátásuk óriási
terhet jelent az ukrán határhoz közeli települések
önkormányzatai, lakosai számára. Tihany lakossága is úgy
érezte, hogy kötelessége segíteni.
A képviselőtestület rendkívüli ülésén úgy döntött, félmillió forintot
adományoz a Városok Falvak Szövetsége két befogadó településének,
Panyolának és Rozsálynak, segítve őket ebben a drámai helyzetben.
A Club Tihany Ukrajnából érkezett menekülteket szállásol el, ehhez
a felajánláshoz csatlakozva az önkormányzat az itt elszállásolt emberek ellátását április 8-ig, a Club Tihany konyhájának nyitásáig magára vállalta.
Megható emberségről tanúskodik az is, hogy tihanyi lakosok
menekült családokat fogadtak be, természetesen az ő ellátásukban is segít az önkormányzat.

A különböző szervezetek felhívására rengeteg adomány érkezett, aminek elszállításáról a gyűjtés szervezői gondoskodtak. Tósoki Imre polgármester személyesen vitte el a Civilek Házában és
a Levendula Klubban összegyűjtött adományokat Lakitelekre, ahol
átadta Muhari Zoltán (Panyola), Sztolyka Zoltán (Rozsály) és Forgó
Gábor (Mátraderecske) polgármestereknek.
A legutóbbi információk szerint most a pénzadományok jelentenének a legnagyobb segítséget, amelyek révén közvetlenül lehet
támogatni a befogadó települések munkáját. Adományozni a következő módokon lehet:
- Magyar Vöröskereszt: az 1359-es vonalat lehet hívni e célból,
vagy utalni a 10405004-00026548-00000009-es számlaszámra (a
közlemény: humanitárius válság)
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat: 11784009-20200776 számlaszámon várják az adományokat, illetve az Adományozz.hu oldalon vagy a 1350-es vonalon
- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: segelyszervezet.hu/
kampanyok/haboru-ukrajnaban/ és a 1353-as adományvonal is
hívható
- A Baptista Szeretetszolgálat: 1355-ös adományvonal hívásával
(300 forinttal) vagy a 10918001-55555555-55555555-os számlaszámra utalva (Ukrajna közleménnyel), vagy a baptistasegely.hu/
adomanyozas weboldalon
- Magyar Református Szeretetszolgálat a 1358-as telefon, adomany.jobbadni.hu/kampanyok/38 weboldalon, vagy a 1070201985008898-51100005 számlaszámra (közlemény: Nemzeti Összefogás)
- Híd Kárpátaljáért segélyprogram: A 1357-es telefonszámon
hívásonként, illetve SMS-enként 500 forintot lehet felajánlani.
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ÚJ AUTÓ SEGÍTI A TIHANYI
SPORTEGYESÜLET
MUNKÁJÁT

ISMÉT SZEMÉTGYŰJTŐ NAP
Az önkormányzat, a helyi intézmények és a civil szervezetek ebben az évben is megszervezik a hagyományos tavaszi
szemétgyűjtő akciót, amelyhez
bárki csatlakozhat, aki úgy gondolja, hogy tevékenyen szeretne
részt venni a félsziget szépítésében, megtisztításában.
Április 9-én, szombaton,
reggel kilenc órakor, a Belsőtó partján álló gémes kútnál
lesz a találkozó, innen indulnak
az önkéntesek a szemétgyűjtésre. A résztvevőket a szervezők vendégül látják egy ebédre,

frissítőre a Bujtor István Szabadtéri Színház területén, a Levendula Klub (Tihany, Major
utca 65.) előtt.
A szemétszedéshez zsákot,
kesztyűt mindenki számára
biztosítanak a szervezők. Aki
szeretne részt venni illetve segíteni a település szemétszedési akciójában az jelentkezzen
április 5-ig Rózsa Évánál a
+36 30 749 71 77 telefonszámon,
a muvhaz@tihany.hu e-mail
címen, vagy személyesen a Civilek Háza (Tihany, Major u. 65.)
emeletén.
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FOTÓ:GÁSPÁR ÁKOS

TISZTÁBB FÉLSZIGETÉRT!

A Tihany Sport és Szabadidő
Egyesület a Magyar Falu Program civil szervezetek gépjármű
beszerzésére kiírt pályázatán
nyert támogatást az egyesület
munkájának elismeréseként
és a további sikeres működés
biztosítása érdekében. A pályázati támogatásból vásárolt új
autót a közelmúltban adta át
Kontrát Károly országgyűlési

képviselő Marsó Barnának, az
egyesület elnökének. Az egyesület évente több nagyszabású
sporteseményt szervez a félszigeten, régóta hiányzott már
egy megbízható autó a működésükhöz, a sport rendezvények és versenyek logisztikai
és egyéb feladatainak ellátásához.
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ÁTADTÁK A TIHANYI ALKOTÓK HÁZÁT

Átadták a Tihanyi Alkotók Házát, amely
nem csupán egy új intézmény a település
szívében, hanem egyben Tihany
identitását jelentősen alakító korszak
bemutatóhelye és őrzője is. Illyés Gyula
egykori adományának és több mint
százmillió forintos támogatásnak
köszönhetően nyílt meg az alkotók háza
és benne A belső emigráció évei című
állandó kiáltás. Az új intézmény
közösségi térként is működik majd,
rendezvényeknek ad otthont és
közeljövőben egy kávézót is
kialakítanak itt.

A helyi építészet jellegzetességeit őrző
épület a múlt század közepén egy tihanyi
kovácsnak volt a műhelye és lakóháza. A
nyolcvanas években egy cég üdülőháza lett,

majd egy család lakott benne, aztán hosszú
éveken át üresen állt, állapota leromlott.
Nem messze tőle, a Petőfi Sándor utcában
állt a szintén magára hagyott, évtizedek óta
üresen álló vályogház, amelyet Illyés Gyula
adományozott az önkormányzatnak, azzal
a céllal, hogy kulturális létesítmény legyen
belőle. Hosszú egyeztetések után megnyílt
az út a két ingatlan cseréjéhez, így nyílt lehetőség az új intézmény kialakítására.
- Tihany mindig is büszke volt az itt élő,
nyaraló művészeire. Alkotók sokaságát
nyűgözte le Tihany különleges vonzereje, a
félsziget mediterrán hangulata, a Balaton
vizének hullámai, a gazdag történelme, ősi
kultúrájának látható, érzékelhető jelenléte.
Mindez társult a félsziget zártságából, viszonylag kis létszámú közösségéből fakadó védettség érzéssel, amire bizony nagy
szükség volt az 1900-as évtizedekben.
Ezekben az időben sok drámai esemény
rázta meg az országot. Háborúk, gazdasági
válságok, erőszakkal kikényszerített társadalmi átalakulások, ki- és betelepítések
okoztak máig feldolgozhatatlan károkat,
szinte az egész nemzetet terhelő – sok
esetben máig ható – traumákat. Nem véletlen, hogy a művészek tihanyi helyfoglalása már a 20-as években megkezdődött és
kitartott a század derekán túl is –vélekedett az alkotók háza udvarán rendezett
avató ünnepségen Tósoki Imre polgármester, aki hangsúlyozta: európai szellemiségű
és nagyhatású alkotók kötődtek erősen Tihanyhoz, így ezen a kicsi, lélekszámában
nem éppen nagy helyen hatalmas alkotói
és szellemi energiák voltak jelen.

A tárlat Tihany nyaralóhellyé válásának a legmeghatározóbb, az 1930-as évektől 1980ig tartó eseménydús időszakát öleli fel. Ekkor a helyi gazdálkodó, paraszti kultúra és a
kívülről jövő, más hatásokat magával hozó nyaralóhelyi kultúra egymással párhuzamosan
létezett, hatott egymásra. A Tihanyi-félsziget ekkor jelentős íróknak, költőknek, képzőművészeknek adott otthont vagy időszakos elvonulási lehetőséget, ezzel e korszak kétségtelenül szerves részévé vált Tihany identitásának. A belső emigráció évei című kiállítás többiek között: Illyés Gyula, Németh László, Passuth László, Vass Elemér, Déry Tibor,
Szabó Lőrinc, Borsos Miklós, Bernáth Aurél, Baránszky-Jób László, Bartha László alakját
illetve munkáit idézi meg.
A kiállítás az itt létrejött atmoszférát, a társasági életet, a magányt, az alkotás folyamatát, a táj és az ember viszonyát, a múlt század e sajátos közegének értékrendjét mutatja be, ugyanakkor a tárlat, tágabb perspektívába helyezkedve, a háttérben felvillantja
a korabeli szorongató politikai körülményeket is. Az intézményben az állandó kiállítás
mellett hangulatos kert, előadótér és foglalkoztató tér várja a fiatalabb generáció és a
gyermekek csoportjait.

- Ahogyan Tihany hatott a művészekre,
inspirálta alkotásaikat, úgy azok is visszahatottak Tihanyra. Amit ők adtak, az beépült Tihany múltjába, kultúrájába, megmutatkozik a hely szellemében is. Festményeik, szobraik láttán mi is az ő szemükkel
látjuk e kistáj fényeit, színeit, alakjait. Amikor írásaikat olvassuk, akkor az ő élményeikkel, reflexióikkal találkozunk. Ez mindmind hozzáad valamit a helyhez és a szellemünkhöz is- mondta Tósoki Imre.
Kontrát Károly, parlamenti államtitkár
és miniszterhelyettes úgy fogalmazott: reméli, a kortárs alkotók olyan menedéket
találnak itt a fejlődő településen, mint nagy
elődeik egykor.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, miniszteri biztos pohárköszöntőjében kiemelte Illyés társadalmi
szerepét, mint fogalmazott, naplói és más
írásai pontos képet adnak a hatvanasnyolcvanas évek politikai, kulturális viszonyairól, ebben kimagaslik kortársai közül,
mint ahogy önzetlenségében is, hiszen felajánlotta a házát Tihanynak.
Az avatóünnepség zárásaként az érdeklődőket Illyés Gyula unokája, Kodolányi
Judit vezette végig az általa összeállított
kiállításon. A bemutató tablók, a fotók és
történet szilánkok felvillantotta anekdoták
mellett a tárlaton helyet kapó malomkő
asztalt emelte ki, amely nemcsak a kor és
vidék jellegzetes eszköze volt, hanem jelenléte szimbolizálja a kiállítás eszmeiségét is.
mt
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HERENDI PORCELÁNOK AZ APÁTSÁGBAN

A Herendi Manufaktúra tradicionális,
közel 200 éves, ma is kézműves technikával készített, a luxust, az eleganciát és a
kényeztetést hordozó porcelánjaiból nyílt
kiállítás az Apátság galériájában.
A porcelánmasszából kezek formálta alkotások között, étkészleteket, tálakat,

szobrokat láthatunk, amelyek a tradíció
megtartása mellett új formákat is felvonultatnak. A híres Viktória mintás, babarózsákat és játékos pillangókat ábrázoló étkész-

Tihanyi Tájházak
Húsvéti varróka műhely
Óriáskifestő
Díszítsük fel Tihany közös tojásfáját!
Tojáskereső
Húsvéti játszópark
Nyuszisimogató
Kukoricamorzsoló
Óriáskifestő
Díszítsük fel Tihany közös tojásfáját!
Húsvéti népi játékok és táncház Titz Tibivel
Locsolóvers-verseny
Seprűszínház
Részletek: www.tihany.hu,
www.facebook.com/tihanyhivatalosturisztikaioldala

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

let is szemügyre vehető a tárlaton, elvégre
ezzel vált világhírűvé a herendi porcelán.
1851-ben, Londonban az első világkiállításon szerepelt ez a motívum, amely annyira
megtetszett Viktória királynőnek, hogy
hogy rendelt belőle egy nagyobb készletet,
azóta is császárok és királyok kedvelik a
herendi porcelánból készült készleteket.
A manufaktúrában tizenhatezer forma,
négyezer minta és kilencszáz egyedi szín
ad lehetőséget arra, hogy a herendi porcelán újra és újra megújulhasson. A tradíció
és az innovatív formák bemutatására vállalkozott a tárlat, amely június 12-ig látogatható.
t-v
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GAZDAGABB KÍNÁLATTAL MEGNYÍLT A SKANZEN
Nemcsak átadjuk, hanem visszaadhatjuk
Tihanynak és vendégeinek a skanzent,
a helyi népéletet, a halászat és a
gazdálkodás múltját bemutató
falumúzeumot – mondta Tósoki Imre
polgármester a Tájházak átadó
ünnepségén.
- A skanzen nemcsak a múlt bemutatására, a helyi identitás megerősítésére
szolgál, alkalmas arra is, hogy programoknak adjon otthont. Kórusok, táncosok,
zenészek, mesemondók léphetnek fel itt,
népi iparművészek mutathatják meg tudásukat, sőt minderre megtaníthatják a
gyerekeket is. Nagyrendezvények, fesztiválok alkalmából is helyszínként szolgálhat, hiszen kiváló turisztikai adottsággal
rendelkezik. Reményeink szerint az eddigieknél gazdagabb élet lesz itt – fogalmazott Tósoki Imre, aki hangsúlyozta: a skanzen a szüleink, nagyszüleink, felmenőink
életmódját, lakókörnyezetét, mindennap
használt eszközeit, munkáját mutatja be,
fontos szerepe van abban, hogy a következő generációk is ismerjék Tihany múlt-

ját, ezáltal erősebben kötődjenek a településhez.
Kontrát Károly országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: Tihanyban jelentős
a turisztikai forgalom, ezért is fontos,
hogy minél több ide látogatónak be tudjuk mutatni, hogyan nézett ki a Balatonnál az élet, száz évvel ezelőtt. Kiemelte,
hogy a Tájházakban lévő kiállításon korszerű informatikai eszközök segítségével

kapnak információt az érdeklődők Tihany
múltjáról, történetéről, az elődeink életéről.
A szalagátvágás után Törő Balázs, a
Laczkó Dezső Múzeum néprajzosa mutatta
be a korhű tárgyakkal berendezett felújított
Tájházakat, kiderült az itt kiállított, a Balatonon egykor előszeretettel használt bödön
hajó igazi ritkaságnak számít.
mt

MILYEN VOLT ÉS MILYEN LESZ A MEGYEI LAKÁSPIAC ÉVE?
2021-ben Veszprém megyében a tulajdonosok és
ingatlanközvetítők több mint 16 ezer lakóingatlant kínáltak
eladásra, ami mintegy 14 százalékkal több, mint az előző
évben. A használt lakások iránt rendkívül élénk volt az
érdeklődés, holott a megyében az átlagos négyzetméter áruk
33,3 százalékkal 585 ezer forintra emelkedett.
A megye legnagyobb kínálattal rendelkező települései közül
Veszprémben az átlagos négyzetméter 38,3 százalékkal 625 ezer
forintra nőtt. Balatonfüreden, Balatonalmádiban, Alsóörsön 26,6
százalékkal 771 ezer - 1,1 millió forintra emelkedett. Tihany továbbra is külön kategóriának számít az ingatlanpiacon, a máshol
érvényes trendek és négyzetméterárak itt sok esetben nem vagy
csak részlegesen érvényesülnek.
Idén januárban a megyében eladásra kínált használt lakások
közül a legolcsóbb 800 ezer forint, míg a legdrágább 1.96 milliárd
forint volt. Összességében kedvező évet zárt tavaly a magyarországi lakáspiac, amely fokozódó keresletet és nagyobb forgalmat
hozott, részben az állami támogatásoknak köszönhetően - áll az
ingatlan.com kimutatásában.

Használt és új
Eltérő pályán mozgott 2021-ben a használt és új lakások országos piaca. A használt lakóingatlanokra 4,7 millió érdeklődés érkezett az ingatlan.com-on, ez 5,5 százalékkal haladja meg az egy
évvel korábbit, amikor a járványhatás visszafogta a keresletet. Az
új lakások iránti érdeklődések száma pedig 64 százalékkal nőtt. A
jelentős bővülés a kedvezményes lakásépítési áfa 2021 elején tör-

tént újbóli bevezetésének, valamint az ősszel elindult zöld otthon
programnak köszönhető.

Mire lehet számítani ebben az évben?
Az új lakások iránti érdeklődés továbbra is erős maradhat, sőt,
a jelenlegi kilátások alapján - akár 25-30 ezer új lakás átadása várható országszerte, így nem túlzás azt mondani, hogy az új lakások
éve lesz 2022. Ennyi új lakás átadása ugyanis már a 2020-ban 28
ezer lakással elért tízéves rekordszintet jelentené.
Fontos tényező, hogy az infláció felgyorsulása miatti jegybanki
kamatemelések drágulást hoztak a lakáshitelek piacán, a fokozatosan növekvő kamatok miatt sok vevőjelölt minél előbb szeretné
lebonyolítani a vásárlást, ez extra lendületet adhat az év elején a
piacnak, igaz, az előrehozott vásárlások miatt az év második felében lassabb lehet a növekedés.
A kamatemelések ugyanakkor nem érintik az államilag támogatott - lakáscélú - hiteleket, így ezek a konstrukciók az eddiginél
komolyabb szerepet kaphatnak a piacon. A mostani szabályozás
szerint a 2022 végéig építési engedéllyel rendelkező vagy egyszerű
bejelentéssel épülő új ingatlanokat 2026 végéig lehet a kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfával megvenni. Mivel a lakóingatlan-építésre alkalmas telkek kínálata egyre szűkebb, ezért a
nagyvárosokban telekárrobbanás várható.
Összességében a használt lakások ára emelkedik, várhatóan 510 százalékos drágulásra lehet számítani. Az elmúlt években fokozatosan drágultak a lakások, így az áremelkedés is szükségszerűen egyre lassabb lesz országos szinten.
t-v
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KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULTAK A TÁJHÁZAK
A Tihanyi Tájházak ikonikus
épületegyüttese a település egyik jelképe
lett az elmúlt évtizedekben.
A csodálatos kilátással rendelkező ház a
népi építészet egyik remeke, igazi
vendégcsalogató potenciállal
rendelkezik, viszont megviselt állapota
miatt az utóbbi években csak részben
volt nyitva. Most egy hosszú út végére
ért az épületeket kezelő Önkormányzat
és az üzemeltető Tihanyi Legenda Kft.
A minden szempontból megszépült és
megújult parasztgazda házat és
halászcéh házat márciusban adják át
hivatalosan.
- A Tihanyi Tájházak két épülete, a Halászcéh Ház és a Parasztgazda Háza állami
tulajdonban van, az MNV Zrt. tulajdonosi

képviselete alatt áll, de önkormányzati kezelésbe adták. Az üzemeltetést a TDM
szervezet látja el – válaszolta lapunk kérdésére Petróczi Orsolya, a Tihanyi Legenda
Kft. ügyvezetője. - A népi műemlék-együttes állapota a folyamatos karbantartás
mellett is megérett a beavatkozásra, mivel
mind a kiállítási anyagok, mind azok prezentációja, mind pedig a rájuk épülő múze-

tási program révén biztosított lesz az ősközségi terület központjában a teljes évben
való nyitva tartás, a tartósan jó műszaki állapot és a hatékonyabb üzemeltethetőség.
A munkálatok mielőbbi megkezdését
sürgette a kiállítás múzeumi felügyeleti és
múzeum szakmai felülvizsgálata is. A kiállítóhelynek műtárgyakat biztosító veszprémi Laczkó Dezső Múzeum felülvizsgálta
a tihanyi tájhá„Sok ötlet és terv van a fejünkben. Különleges zakban lévő kiálTájházi Műhelyt szeretnénk működtetni.” lítási anyagok
állapotát. A múumpedagógia és közönségkapcsolat elzeum az ingatlanok állapota, a kiállítás
avulttá vált az idők folyamán. Az önkorműszaki és biztonságtechnikai elégtelenmányzat a lehetőségeihez mérten megsége miatt a műtárgykölcsönzési megállakezdte a felújításokat, de a beavatkozások
podást nem kívánta fenntartani illetve
léptéke meghaladta az erejét, ezért szükmegújítani és kezdeményezte a műtárgyak
ség volt a tulajdonos segítségére. A felújímielőbbi múzeumba történő visszaszállítását is. Fontos szempont volt az is, hogy korábban csak a Pisky sétány felől lehetett az
épületeket megközelíteni, pedig igény lett
volna a másik - Batthyány utca felőli - bejárat használatára is.

- Mik voltak a legfontosabb problémák,
amelyeket ezzel a fejlesztéssel orvosolni
lehetett?
- A házak körül megoldották az eső- és
talajvíz elvezetését. A műtárgyak miatt a
páratartalom és hőmérséklet hullámzása
nagy gondot jelentett, így páramentesítő
készülékek és fűtőtestek kerültek be minden helyiségbe. A padlásfödémet mindenhol leszigetelték. A homlokzati és belső
falak állagmegóvó javítása és festése is
megtörtént, a látogatóktól való lehatáro-
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lásra téglaburkolat és korlát került a kiállítóterekbe. A pajtában a látogatói WC-t elbontották, kapott egy téglaburkolatot a
padló, itt is szigetelték a födémet, szellőző
és fűtésrendszert építettek be. A pénztárépület is megújult. Minden munkálat a műtárgyaknak kedvező körülmények biztosítása, valamint az egész éves üzemeltetés
érdekében történt. A kertet rendbe tették,
növényesítettek. Felújították a színpadot és
új sétautat is kialakítottak. A zavartalan
működtetés érdekében nagymértékben
bővítették az áramforrást is.
- Mennyiben változott meg a kiállítás
anyaga?
- A Laczkó Dezső Múzeumban egy fiatal,
lelkes és nagy tudással rendelkező néprajzos szakember dolgozott a kiállítás anyagának megújításán. A kiállítási koncepció
összeállításakor az volt a törekvés, hogy
minél több új elemmel színesítsék a tárgyegyüttest. Emellett természetesen nem lehetett figyelmen kívül hagyni a tájházak
adottságait sem, gondolok itt a halászprofilra, az archaikus konyhára, az újabb, szabadkéményes konyhára, melyek alapvetően meghatározták a fő irányvonalakat.
A népi építészet két eltérő időszakából
származó konyhatípus található a házakban. Ez módot teremtett arra, hogy népi
kultúránk két teljesen eltérő időszakát is a
látogatók elé tárjuk.

A gazdaház tornácából kialakított szoba
az egyik legkülönlegesebb helyiség. Lehetőséget biztosított arra, hogy egy idáig a
tájházi koncepciókban sehol máshol nem
hangsúlyozott, de Tihany története szempontjából fontos jelenségre, a turizmusra
is rávilágítsunk.

raz jellemzések olvashatóak, hanem érdekességek, hiedelmek, szokások. A készítők
kiemelésével, valamint a Lidi nénitől vett
idézetekkel olyan kulisszák mögé nyújtunk
betekintést, ami sokkal közelebb hozhatja
a modern kor emberéhez az akkori életmódot, gondolkodást.

- Mivel lehet egy ilyen típusú attrakciót
vonzóvá tenni a látogatók számára a XXI.
században?
- A mai modern kornak megfelelően
okoseszközöket használunk a kiállítóterekben, amelyeken a
helyiség és a
benne található
tárgyak leírása
olvasható. A kiállításban játékos
formában szeretnénk a gyermekek figyelmét
is felkelteni azzal
a
módszerrel,
hogy az egyes helyiségekben úgynevezett kakukktojás-tárgyakat
helyeztünk
el,
ezek megtalálása
során ismerkedhetnek meg a berendezés egyéb
elemeivel is.
A kiállítás Pintér Pálné egykori
tihanyi lakosnak,
Lidi néninek is
emléket állít.
A tárgyleírásokban nem szá-

- Milyen - a kiállításokon kívüli - egyéb
lehetőség lehet még a Tájházak működtetésében?
- Rengeteg ötlet és terv van a fejünkben.
Különleges Tájházi Műhelyt szeretnénk,
ahol nem a megszokott kézműveskedésre
várjuk a gyerekeket, hanem igyekszünk
másfajta technikákat felvonultatni. A korábbi években a meséknek nagy sikere
volt, ezt mindenképpen szeretnénk továbbgondolni. Természetesen a település rendezvényeihez és az ünnepekhez kapcsolódóan is készülünk programokkal, elsősorban a családokat megszólítva. A jövőt illetően egyedülálló szabadtéri esküvőhelyszínként is gondolunk a Pisky sétány felőli
udvarra, de lehet itt akár gyerekeknek
szóló tematikus szülinapi ünnepségeket is
tartani. Nem feledkezhetünk meg a helyiekről sem, hiszen a házak a település történelmének részei, így erősítik a helyi identitástudatot is. Szeretnénk, ha a tihanyi
családoknak egyfajta közösségi színtérként
is funkcionálna.
A Tájházak biztosítani tudja a sokszínű
programlehetőséget, sőt szélesebb célközönség bevonását. A műemléki helyreállítás mellett jobb megközelíthetőség, valamint turisztikai attrakciók és szolgáltatások színvonalasabbak lettek, így várhatóan
az épületegyüttes jelentősége nagyobb lesz
Tihany turisztikai palettájában.
Rózsa Éva
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AZ ÉLŐ ERŐ, ELEVEN HAGYOMÁNY ÜNNEPE

A Tihanyi Alkotók Háza adott otthont ebben az évben a
március 15-i ünnepségnek. Tarnai Katalin mondta el
gondolatait az államról és a nemzetről Jókai Mór egyik írását
idézve, majd Tósoki Imre polgármester mondott ünnepi
köszöntőt.
- Az utóbbi időben meg kellett tapasztalnunk, hogy világunk milyen sérülékeny. Előbb a járvány, most pedig a keleti határunkhoz
közel vívott háború mutatja meg, hogy milyen könnyen elveszíthetjük biztonságunkat; beleértve életünket, jólétünket és javainkat is.
– ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét Tósoki Imre. - Az
ukrajnai háború megszokott világunk ijesztő összeomlásának lehetőségét példázza. Mindeddig szerencsésnek tartottam magam
és generációmat, mert békében, biztonságban nőhettünk fel. Sokszor gondolok apámra, nagyapámra, és arra, hogy mennyi szenvedést okoztak nekik, és persze családjuknak is a háborúk.
A polgármester elmondta: 174 évvel visszalépve az időben azt
látjuk, hogy kezdetben csak egy maroknyi értelmiségi – jogászok,
írástudók, költők, reformerek – álltak ki a változás mellett. De a

forradalmi láz gyorsan terjedt Európában. Ez a hullám felkapta a
márciusi ifjakat, akik mögé óráról órára, napról napra egyre többen
álltak. A forradalom fiatal híveit azonban nemcsak a megújulás
láza hajtotta. Saját hitük, meggyőződésük vezette őket. A forradalom fiatal hívei önzetlenül, nem a maguk javát keresve szálltak
harcba, hanem mások javáért. A haza és polgárainak jobb sorsáért. Vagyis ideákért. Olyan vezérlő eszmékért, eszményekért, mint
a szabadság, a függetlenség, az egyenlőség, a nemzet és haladás.
- Mit mondanánk ma az ilyen emberekre mai fejjel gondolkodva?
Azt, hogy idealisták? Azt, hogy elszakadnak a valóságtól? Hogy fantaszták? Hogy álmodoznak ahelyett, hogy két lábbal állnának a földön, és alkalmazkodnának a realitásokhoz?-tette fel a kérdést Tósoki Imre. - És mégis: nekik is köszönhetjük, hogy ma magyarként
élhetünk az önálló és független Magyarországon. Tőlük ered nemzeti létünk igényének megfogalmazása; ezek a „naiv álmodozók”
tették le a magyar nyelvű nemzeti kultúra alapjait – vélekedett a
polgármester, aki hangsúlyozta: 1848 azért lehetett sikeres, azért
tudtunk egy 150 ezer főnyi honvédsereget kiállítani az 1849 nyarán
Magyarország ellen vezényelt 165 ezer fős császári és királyi hadsereggel szemben, mert ezek az eszmék mindenki szívében ott
éltek. Egy célért, a függetlenségért, a szabadságért tudott együtt
küzdeni jobbágy és nemes, úr és szolga.
- A magyar szabadságharc sorsát nem is a belső ellentétek, a
rövid úton meg nem oldható problémák, hanem a 200 ezer fős
orosz hadsereg és annak 80 ezres tartaléka pecsételte meg. A forradalom kudarcot vallott, de nem vallottak kudarcot azok a célok,
eszmék, amelyek továbbra is a magyarok szívében éltek. Nem vallottak kudarcot azok a törekvések, amelyek – ha nem is fegyverrel
-, de cselekedetekkel, iparkodással a fejlődés és haladás pártján
állva, lassanként, lépésenként vitték előbbre az országot. Ennek
köszönhetően ezen a helyen megmaradtunk magyarnak, és nemcsak államiságban, hanem történelmünkben, nyelvünkben, kultúránkban is – fogalmazott Tósoki Imre.
A megemlékezésen közreműködött Navratil Andrea és Legeza
Márton, majd a Sándor Huszárok kíséretében az ünneplők a Piskysétányon található kopjafánál elhelyezték koszorúikat.
Rózsa Éva

ÉV BALATONI HÁZA DÍJ

NÉPSZERŰSÍTIK A PÉLDAÉRTÉKŰ ÉPÜLETEK
Átadták a lakóház, középület, üdülő/gazdasági épület
kategóriákban tavaly meghirdetett Év Balatoni Háza 2021
verseny győzteseinek a díjakat. A legszebb balatoni épületek
Csopakon, Pécselyen és Balatonfenyvesen találhatóak.
A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) a Balatoni Szövetséggel
együttműködve immár negyedik alkalommal hirdette meg az Év
Balatoni Háza építészeti díjpályázatot. A pályázat lebonyolítását a
Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkársága támogatta.
Az Év Balatoni Lakóháza 2021 díjat ezúttal egy csopaki lakóház
és kávézó érdemelte ki, amelyet Ujj Mészáros Krisztina tervezett.
A legszebb gazdasági épület a pécselyi Balogh Pincészet lett. A
környezettudatos, modern technológiával ellátott borászati üzemet
és bemutatóteret Cserháti-Czene Andrea tervezte. Az év balatoni
középületének a balatonfenyvesi gyermektábot választották, amely
Dénes György építész munkáját dicséri.
A Balatoni Szövetség különdíjban részesítette a balatonfüredi
Lóczy-barlang Látogatóközpontot (tervező: Mezei László). A Magyar Építész Kamara különdíját a balatonboglári Kultúrház felújítása érdemelte ki (tervező: Pór Péter).
A pályázatra 13 pályamű érkezett, ebből 6 lakóépület, 5 középület és 2 az üdülő/gazdasági épület kategóriában. A beérkezett

pályázatokból elő-bírálat után a zsűri által kiválasztott legjobbakat
a helyszínen is megtekintették. A felhívás célja ezúttal is az volt,
hogy népszerűsítse a minőségi építészetet a tágabb közönség körében és felhívja a figyelmet a Balaton környezetében épített példaértékű épületekre.
t-v
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GIRO D’ITALIA – RÉSZHAJRÁ TIHANYBAN
Május 8-án, vasárnap Tihanyon is
keresztülmegy a Giro d’Italia országúti
kerékpáros verseny mezőnye. A világ
egyik legjelentősebb kerékpáros
körversenye ezúttal a Balatonhoz
látogat, a világklasszis bringások három
szakaszt tesznek meg Magyarországon,
a harmadik táv érinti a Tihanyifélszigetet. A versenyre jellemző, hogy
turisztikailag látványos tájakon
tekernek a versenyzők, így esett a
választás Tihanyra. A nagyszabású
verseny miatt lezárások, forgalmirend
változások lesznek a településen.
A harmadik szakaszon közel kétszáz
versenyző Kaposvárról indul 12.25 perckor,
végigtekernek a Balaton-felvidéken, és
előreláthatóan 16.45-kor érnek a félszigetre. Lesz egy úgynevezett részhajrá is a
faluban, a célkaput a Mádl Ferenc tér és az
Apátsági lépcső között állítják fel a köz-

A SZAKASZOK
A 105. Giro d’Italia országúti kerékpáros verseny május 6-án, pénteken a 195
km-es Budapest-Visegrád szakasszal
veszi kezdetét, május 7-én, egy 9,2 km
hosszú egyéni időfutamot rendeznek Budapest szívében: a kerékpárosok a
Hősök teréről indulnak és a Budai Várba
érkeznek. A harmadik, egyben utolsó
magyarországi szakasz május 8-án, vasárnap startol Kaposvárról, és Nagykanizsán, Badacsonyon, valamint Tihanyon
át Balatonfüredig teker majd a mezőny.
A versenyzők a 201 km-es harmadik szakasz után egyenesen Olaszországba utaznak.
Paolo Bellino, az olasz körversenyt
szervező RCS Sport igazgatója szerint a
verseny egy nagy show lesz. A KaposvárBalatonfüred etapról azt mondta, hogy
azzal egy szinte teljes Magyarországot bemutató szakaszt kínálnak, amely az országimázs szempontjából nagyon fontos
lesz, hiszen a versenyzők szinte körbetekerik majd a Balatont.

800 MILLIÓ NÉZŐ
A Girót közel 200 országban több mint
800 millióan nézik a tévék előtt, a helyszíneken összesen pedig mintegy 3-400 ezer
ember szurkolt a bringásoknak a világ egyik
legjelentősebb körversenyén. A magyarországi Nagy Rajt tehát egy jelentős országimázs-kampány is lehet, amely hozzájárulhat majd a hazai turizmus újraéledéséhez.
A Giro 1909 óta íródó történetében
eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal
Olaszországon kívül, legutóbb 2018-ban,
amikor Izraelben volt a Grande Partenza.

úton. A befutó Balatonfüreden lesz, 17.00
óra után.
A tihanyi szakaszt az alábbi útvonalon
teszik meg a versenyzők: 71.számú főút
bekötő (7117)- Kossuth utca- Mádl Ferenc
tér (részhajrá)- Cserhegy- Halász utca –
Rév utca- Klebelsberg Kuno utca- Fürdőtelepi utca- Lepke sor- 71.számú főút bekötő.
A versenyzők Tihany legforgalmasabb
területein tekernek keresztül, ezért szigorú szabályok lépnek érvénybe már a
versenyt megelőző napon. Az útvonalon
megállni tilos táblákat helyeznek ki a szervezők már május 7-én, szombaton este
nyolc órától, amelyek május 8-án, vasárnap este nyolc óráig érvényben lesznek. AZ
ÚTSZAKASZT MÁJUS 8-ÁN 14.15 PERCKOR ZÁRJÁK LE, A TELJES ÚTZÁR 17.10
PERCIG TART! A jelzett időszakban a verseny útvonalán a közutakat használni nem
lehet!

A versenyzők érkezése előtt két és fél
órával rendőrségi kísérettel az útvonalon
végighalad az első szervezői kocsi, utánuk
5-10 kilométerrel az útvonal ellenőrző
autó, szintén rendőri kísérettel. Őket pár
kilométerrel követi a versenyt nyitó szervezői feladatokat ellátó egység, majd jönnek
a versenyzők és utánuk a versenyt záró kocsik, rendőrségi felvezetéssel.
Tihanyba Zánkán keresztül Aszófő felől
érkeznek a kerékpárosok, és Balatonfüred
felé hagyják majd el a falut, így a 71. számú
főút hosszabb időre le lesz zárva.
A Volán buszok ebben az időszakban
nem közlekednek, a komp pedig csak személyszállítást lát el.
Az önkormányzat a tervek szerint tájékoztató fórumot rendez, amelyen a versennyel kapcsolatos minden fontos információ elhangzik majd, az eseményen jelen
lesznek a rendőrség képviselői is.
t-v
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BALATONI HALTELEPÍTÉS
A Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. Tihanynál a Baross
Gábor kompról három tonna kétés három nyaras pontyot telepített
a tóba. A társaság évente 300
tonna ponty telepítését végzi.
Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a
Magyar Országos Horgász Szövetségnek (MOHOSZ) a halak és halőrök napján tartott rendezvényén egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a
Balatont a jelenlegi formájában kellene megőrizni. Mint mondta, a klímaváltozás hatására idén 25 centiméterrel alacsonyabb a Balaton vízszintje,
mint tavaly, és az idei csapadék-előrejelzések nem biztatóak. Szükség lenne
a tó szervesanyag-terhelésének csökkentésére, jelentős terhelést jelent a
fürdőturizmus, a vadmadarak – főleg a
kormorán – jelenléte, de az évente kétezer tonna etetőanyagot a vízbe helyező horgászat is 4-5 tonna foszfort
juttat a tóba – mondta. Azt is ismertette, hogy az 1990-es évek óta jelentősen javult a Balaton vízminősége.

Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a
Balatonra kifutott Szent Mihály rendezvényhajón hozzátette: a természetes vizek halgazdálkodásában a horgászat előtérbe helyezése a cél. A horgászat mintegy százmilliárd forinttal
járul hozzá a magyar GDP-hez, amely
több mint a természetes vizeken
2016-ban megszűnt halászat által előállított érték volt - mutatott rá. Megjegyezte, a halfogyasztás népszerűsítése a MOHOSZ kiemelt feladata, és
jelezte, hogy a kormány támogatja az
étkezési hal 5 százalékos áfáját.
A helyettes államtitkár ismertette:
Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb pontytermelője, csaknem 12 ezer tonna éves mennyiséggel.
Folyamatosan nő az afrikai harcsa termelése, a halfajból 2020-ban 3825 tonnát termeltek étkezési célra, ezzel az
EU-ban Magyarország az első helyen
áll. Elmondta azt is, hogy – bár 2013
óta 20 százalékkal nőtt – még mindig
alacsony, fejenként 6,3 kilogramm az
éves magyar halfogyasztás.
t-v

HÚSVÉTKOR KEZDŐDIK
A BALATONI
SÉTAHAJÓZÁSI SZEZON
Tavaly csúcsot döntött az utasok száma a balatoni
kompokon, és a hajóforgalom is ötödével nőtt.
A hagyományoknak megfelelően idén is húsvétkor
kezdi meg a személyhajózási szezont a Balatoni
Hajózási Zrt. (Bahart), a tervek szerint ekkor fognak
a kikötőkből kifutni az első menetrendi és sétahajók.
Jelenleg a hajók felkészítése és felújítása folyik, amire
a cég a tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt forrásokat biztosít. A Balaton és a hajózás töretlen népszerűségét mutatja, hogy az év eddig eltelt részében a szállított
utasok száma 20 százalékkal felmúlja a tavalyi év hasonló időszakát – áll a hajózási társaság közleményében.
A szezonon kívül is a kompok óránként közlekednek
Szántód és Tihany között, ha pedig a forgalom szükségessé teszi, mentesítő járatok is indulnak.
Mint arról korábban írtunk, tavaly csaknem 21 százalékkal nőtt a menetrendi hajók forgalma a korábbi évhez
képest. A Bahart tájékoztatása szerint a balatoni kompok
utasforgalma is csúcsot döntött, mivel az összesített
utasszám megközelítette a kétmilliót.
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REJTVÉNY

A rejtvényt Tóth Gábor készítette.

Eötvös Károly így jellemzi a Balatont:

