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A névjegyzékben szereplő válasz-

tópolgárok a névjegyzékbe történő

felvételükről, valamint a szavazás

helyéről és idejéről értesítőt kapnak.

A névjegyzék a helyi választási iro-

dában (önkormányzati hivatal) te-

kinthető meg. 

A választójoggal rendelkező vá-

lasztópolgár 2019. szeptember 9-ig

jelöltet ajánlhat. Egy választópolgár

több jelöltet is ajánlhat, azonban

egy jelöltet csak egy ajánlással tá-

mogathat.

A jelölteket 2019. szeptember

9-ig lehet bejelenteni – a megfelelő

számú ajánlást tartalmazó ajánlóí-

vek leadásával együtt a Helyi

Választási Bizottságnál. A jelöltek

nem abc, hanem sorsolással eldön-

tött sorrendben szerepelnek a sza-

vazólapokon. A Választási Bizott-

ság a bejelentett jelöltek sorrend-

jének sorsolását szintén szeptember

9-én tartja. 

A szavazás napján a választópol-

gár személyesen, az értesítőn fel-

tüntetett szavazóhelyiségben sza-

vazhat, ami Tihanyban a Kossuth

L. u. 12. szám alatti, hivatali épü-

letben található. Szavazni reggel

6 órától este 19.00 óráig, csak a sze-

mélyazonosság 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.

Az a választópolgár, aki a szava-

zóköri névjegyzékben szerepel, de

egészségi állapota, fogyatékossága

miatt nem tud elmenni a szavazó-

helyiségbe, mozgóurnát kérhet.

A mozgóurna iránti kérelem online,

személyesen, postai úton vagy meg-

hatalmazott útján nyújtható be.

Aki a szavazás napján nem a la-

kóhelyén, hanem a tartózkodási he-

lyén akar élni a választójogával

2019. október 9-ig kérheti átjelent-

kezését. A választáson csak az je-

lentkezhet át, aki a választás kitű-

zése előtt legalább 30 nappal (2019.

június 26.) létesített tartózkodási

helyet és a tartózkodási hely érvé-

nyessége legalább a szavazás napjáig

tart.

Tihanyban a lakosságszámot fi-

gyelembe véve a képviselő-testület

a polgármesterből és 6 fő képvise-

lőből áll. Érvényesen szavazni csak

a hivatalos szavazólapon szereplők

közül hat képviselőjelöltre, egy pol-

gármester jelöltre lehet, a jelölt neve

alatti, melletti vagy feletti körbe

tollal írt két, egymást metsző vo-

nallal (+ vagy X). A lapon szereplő

minden szavazat érvénytelen, ha

a megengedettnél több jelölt mel-

lett szerepel szavazat.

Tisztelt Választópolgárok!

A Helyi Választási Iroda a Tiha-

nyi Közös Önkormányzati Hiva-

talban, Tihany, Kossuth L. u. 12.

szám alatt működik. 

A választások előkészítésével, le-

bonyolításával kapcsolatos jogi,

szervezési, informatikai tájékozta-

tás, felvilágosítás kérhető telefonon,

illetve személyesen munkaidőben,

ill. a www.valasztas.hu felületen to-

vábbi információk állnak rendelke-

zésre.

NÉMETH TÜNDE

HVI VEZETŐ

Helyi önkormányzati választások
Magyarország köztársasági el-
nöke 2019. október 13. napjára
(vasárnapra) tűzte ki a helyi ön-
kormányzati képviselők és pol-
gármesterek általános választá-
sának időpontját.

Külön harc a szúnyogokkal
Tihanyban a többi Balaton-parti település hez képest lényegesen

kevesebb a szúnyog, ami az önkormányzat által megrendelt száraz -
földi szúnyogirtásnak köszönhető.

Mivel jövő évtől az uniós szabályok miatt tilos lesz az eddig hasz-

nálatos légi szúnyogirtás, az önkormányzat már keresi a megoldá-

sokat. Ebben az évben teszt jelleggel egy 12 alkalomból álló száraz-

földi szúnyogirtást rendelt meg a település vezetősége. Az autóból

történő permetezés a szezon ideje alatt zajlik Tihany utcáin az esti

órákban.

A légi irtást kiegészítő alternatív megoldás hatékonynak tűnik,

érzékelhetően kevesebb a szúnyog a félszigeten.

A szárazföldi szúnyogirtás költségeit fele-fele arányban a Balatoni

Fejlesztési Egyesület és az önkormányzat állja.

t-v
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– Nagyon sok szép eredményt

értünk el az elmúlt 13 évben, úgy

gondolom sokat fejlődött ez alatt

a település, és a helyi közösség is

összekovácsolódott. Büszke vagyok

az elért eredményekre, sok beruhá-

zás és elképzelés már folyamatban

van, ezeket szeretném megvalósí-

tani. Jelentős pályázati forrásokat

nyert el a település, az Apátággal

közösen is van komoly progra-

munk, 2–3 év alatt teljesülhetnek

ezek a fejlesztések. Úgy érzem, leg-

alább egy polgármesteri ciklusra

még van bennem kellő lendület

és energia. Folytatni szeretném

a mun kát. 

– Mit tart a legfontosabb felada-

tának?

– A településfejlesztés mellett to-

vábbra is fontos feladatomnak te-

kintem az önkormányzat és az ön-

kormányzati intézmények bizton-

ságos működtetését. Erre reális

esély is van, hiszen évek óta jól gaz-

dálkodunk, stabil gazdasági háttér-

rel rendelkezik Tihany. Új hosszú

távú fejlesztési koncepciója van

a településnek a Tihany 2030 el-

nevezésű program illeszkedik

a kor mány meghatározta turisztikai

stratégiához. Hét fontos fejlesztési

csomagot határoztunk meg, de nem

elég a szándék, ezekhez meg kell

találni a forrásokat, a pályázati tá-

mogatásokat.

– Milyen fejlesztésekről van szó?

– Az egyik legfontosabb feladat

a helyi közlekedés koncepciójának

megvalósítása. Két központi nagy

parkoló létrehozása a cél, a félszi-

geten átmenő forgalom közvetlen

ráterelése a komphoz. Ez nagyon

lényeges, hiszen Tihany közlekedési

forgalmának közel hatvan százalé-

kát a tranzit utasok adják, ez nagy

terhelést jelent az úthálózatunknak,

muszáj megoldani ezt a problémát.

Ez jelentős költséggel jár majd, kor-

mányzati segítséget kell kérnünk

ehhez. Szeretnénk folytatni az ut-

cák felújítását is, a Kossuth Lajos

illetve a Csokonai utcában kicse-

rélnénk az ivóvíz rendszert, felújí-

tanánk az aszfaltot, a Völgy utcában

pedig megújítanánk a járdákat. 

– A helyközi választáson öt éves

mandátumot kapnak a helyi képvi-

selők és a polgármester is.

– Igen, látom ennek a változta-

tásnak az előnyét. 2006-ban, ami-

kor polgármesterként elkezdtem

dolgozni, hamar szembesültem

vele, a négy éves ciklus csak a fej-

lesztési koncepció kidolgozására

volt elég, a látványos beruházá-

sokra, a pályázatok megvalósítá-

sára nem maradt idő. Nem vélet-

len, hogy vannak olyan nyugat-eu-

rópai országok, ahol nyolc éves

ciklust töltenek be a polgármeste-

rek. Ha megválasztanak polgár-

mesternek, akkor az újabb öt év

több lehetőséget ad arra, hogy

megvalósítsuk a település hosszú-

távú fejlesztési koncepcióját.

Egyébként készül egy kiadvány,

amely részletesen tartalmazza a vá-

lasztási programomat illetve azt,

kikkel képzelem el a jövőben a kö-

zös munkát. Minden helyi lakos-

hoz időben eljuttatjuk ezt a tájé-

koztatót.

mt

A harmadik polgármesteri cik-
lusát záró Tósoki Imre újra indul
az októberi önkormányzati
választásokon. Mint mondja,
a megkezdett munkát szeretné
folytatni, a megnyert pályáza-
tokból létesülő fejlesztéseket
végig követni, és persze új ter-
veket is szövöget. Hamarosan
a választási programját tartal-
mazó kiadványt is eljuttatja
a helyi lakosokhoz. 

Tósoki Imre: Folytatni szeretném a munkát

Testületi ülésen a képviselők

döntöttek arról, hogy élnek a lehe-

tőséggel, és gyarapítva a település

vagyonát megvásárolják az értékes

ingatlant. Egyelőre még nem tisz-

tázott mi lesz a sorsa a műemléki

épületnek, de a földhivatali eljárás

lezajlását követően az udvarát min-

denképp kitisztíttatja az önkor-

mányzat. 

– Ha a jövőben adódik még ilyen

lehetőség, akkor az elővásárlási jo-

gával újra élni kíván az önkormány-

zat, hiszen fontos, hogy megóvjuk

a település műemléki épületeit.

A reá lis áron megszerzett értékes

ingatlanok mindenképp gyarapítják

az önkormányzat vagyonát. A Cso-

konai utcai ház sorsáról egyelőre

még nem döntöttünk, különböző

lehetőségek vannak, most azonban

elsődleges szempont az ingatlan

megszerzése volt – nyilatkozta la-

punknak Tósoki Imre, polgármester.

t-v

Műemléki házat vett a település

Értékes műemléki ház került
az önkormányzat tulajdonába.
A Csokonai utcában álló, rossz ál-
lapotú épületet és a hozzá tartozó,
700 négyzetméteres ingatlant –
élve az elővásárlási jogával – ked-
vező áron, 15 millió forintért vá-
sárolta meg az önkormányzat.

Minden év júliusában Szent

Volodymyr ünnepe és a Kijevi

Rusz – Ukrajna megkeresztelkedé-

sének napja alkalmából a Magyar-

országon élő ukránok koszorúzással

tisztelegnek I. András király és fe-

lesége Anasztázia ukrán hercegnő

tihanyi szobránál.  Az idei megem-

lékezésen beszédet mondott Ljubov

Nepop, Ukrajna Magyarországi

Rendkívüli és Meghatalmazott

Nagykövete. Beszédében köszöne-

tet mondott azért, hogy Tihanyban

szeretettel ápolják Anasztázia em-

lékét, és reményét fejezte ki, nem-

sokára Ukrajna az Európai Unió

tagjaként még közelebb kerülhet

Magyarországhoz. 

A koszorúzás alkalmával Mihályi

Jeromos, konventuális perjel a csa-

lád, az anya szerepét emelte ki, hi-

szen Anasztázia mindamellett,

hogy hercegnő volt, feleségként,

anyaként is segítette András király

munkáját. 

A koszorúzás után kiállítás nyílt

a bencés apátságban, majd a Mádl

Ferenc téren színes és színvonalas

kulturális műsorral kedveskedtek az

ukrán vendégek a tihanyiaknak. 

R.É

Ukrán Országos
Önkormányzat koszorúzása

Német testvérek
Tihany húsz évvel ezelőtt kötött partneri együttműködést a német
Deidesheim településsel. A Rajna-vidéki kistelepülés meghívására
hivatalos tihanyi delegáció utazik a német településre, hogy meg-
ünnepeljék a jubileumot.
A hivatalos tihanyi delegáció emléktáblát emel a német település idén
elhunyt polgármesterének Stefan Gillich emlékére, aki Tihany díszpolgára. 
A megemlékezés mellett egyeztetéseket is tartanak a települések vezetői,
hiszen nagyon hasonló karakterrel rendelkezik Tihany és a közel négy -
ezer fős Deidesheim. Mindkét település szőlőművelési gyökerekkel
rendelkezik és fontos turisztikai célpontnak számítanak. Tárgyalásokat
folytatnak majd arról, miként lehetne a jövőben egymás segítése céljából
kihasználni a kölcsönös turisztikai ismertséget, szeretnék a két település
civil szervezeteit illetve fiataljait is bekapcsolni a programba. 

t-v
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– Ezt az ünnepet nem csak itt-

hon ünnepeljük, hanem mindenütt,

ahol csak magyarok élnek. Szent

István napja jelentős és jelentéssel

bíró ünnep – a világ akármely szeg-

letében élő magyarok körében.

Miért lehetséges ez? Miért ilyen

különleges ez a nap? – tette fel

a kérdést Tósoki Imre. – Augusztus

20. a magyar államiság kezdete,

amely egész történelmünkre kiható,

máig tartó következményekkel járt.

Szent István irányt szabott és utat

mutatott a magyarságnak saját ko-

rában – és a következő ezer évre is.

Szent István életművének fontos-

ságát bizonyítja, hogy nagyságát

igazán sohasem kérdőjelezték meg.

Sőt, már halála után mindössze 45

évvel, 1083-ban, augusztus 20-án

szentté avatták, vagyis 1036 évvel

ezelőtt, éppen ezen a napon.

Szentté avatásakor még élhettek

olyanok, akik személyesen ismerték,

illetve a következő generációnak

közvetlen és biztos tudása lehetett

a szent király életművéről. Vagyis

nem bizonytalan legendák, szóbe-

széd vagy királyi önkény, hanem

környezetének emlékezete és a nép

által megtapasztalt tettei azok,

amelyeken szentté avatása alapul.

Tósoki Imre hangsúlyozta,

a szent király megbecsültsége talán

annak is köszönhető, hogy élet-

műve rendkívül komplex és sokré-

tegű. Abban az értelemben is szer-

teágazó, hogy egyaránt kiterjedt az

új hit, a kereszténység felvételére,

az egyház szervezetének létrehozá-

sára, az egyház szervezetén belül

a káptalanok, vagyis az akkori hi-

teleshelyek felállítására. Megterem-

tette az állami szervezetet és intéz-

ményeit. Kiépítette a vármegye-

rendszert, ami aztán csaknem ezer

évig a közigazgatás területi alapja

volt. Szigorú törvényeket alkotott

a hit és a rend védelmére. Stabil,

önmagát megvédeni képes államot

hozott létre, külpolitikájával pedig

elhelyezte Magyarországot a szö-

vetségi rendszerekben

– Ez a sokrétegűség tette lehe-

tővé, hogy első királyunk minden

korszaknak tudott adni valamit.

A patriótáknak ő adta az ezeréves

Magyarországot. A hívőknek a ke-

reszténységet. Az országnak, az ál-

lamnak az új, modernebb beren-

dezkedést. A népnek biztonságo-

sabb, szabályozottabb környezetet

nyújtott. Igazságszerető királyként

ő volt az özvegyek és árvák védel-

mezője. Még a Monarchia ideje

alatt is tiszteletben tartották. 1771-

ben Mária Terézia királyi rendelet-

tel nemzeti ünneppé tette augusz-

tus 20-át, a kiegyezés után pedig

Ferenc József munkaszüneti nappá

nyilvánította augusztus 20-át-

emelte ki a polgármester, aki hoz-

zátette:  a kommunisták is meg-

próbáltak valamit kezdeni az ün-

neppel. A második világháború

után, 1945-ben az országgyűlés

meg akarta változtatni az ünnep

tartalmát, ezért augusztus 20-ra he-

lyezte át az új kenyér ünnepét, az

egykori aratóünnepeket. Később,

amikor 1949. augusztus 18-án el-

fogadták a Magyar Népköztársaság

Alkotmányát, a dátum kis kozme-

tikázásával augusztus 20-ára tolták

az Alkotmány ünnepét. A köztu-

datból azonban nem tűnt el Szent

István napja, ehelyett inkább össze-

szövődtek a hozzá kapcsolódó tar-

talmak. Így lett a legkomplexebb

ünnepünk augusztus 20.

És hogy mi az, amit ünnepelünk,

mi az, amit István király gazdag

örökségéből a sajátunknak vallha-

tunk? Erre a kérdésre Tósoki Imre

István király fiának, Imrének írt

Intelmeiből választott idézettel vá-

laszolt: „Uralkodjál szelíden, alá-

zattal, békésen, harag és gyűlölkö-

dés nélkül! A király koronájának

legszebb ékszerei a jótettek; azért

illő, hogy a király igazságossággal

és irgalmassággal, valamint a többi

keresztény erénnyel ékeskedjék.

Minden nép saját törvényei szerint

él; add meg az országnak a szabad-

ságot, hogy aszerint éljen!’’

Az ünnepi beszéd után Tósoki

Imre és Barkó Ágoston plébános

megszegte az új kenyeret, melyből

minden jelenlévő kapott kóstolót.

Ezt követően a Szeged Classic Trió

komolyzenei koncertje nyújtott

kellemes perceket a megjelentek-

nek. Az ünnepi tűzijáték után

a Sakk Matt Company utcabáljával

zárult az ünnepi megemlékezés. 

RÓZSA ÉVA

Szent István irányt szabott a magyarságnak
Hagyományosan Tihany főte-
rén az Eurodance Táncszínház
István, a király táncjátékával
vette kezdetét augusztus 20-án
az ünnepi megemlékezés. Szent
István királyunk ünnepén
Tósoki Imre polgármester osz-
totta meg a jelenlévőkkel ün-
nepi gondolatait. 

A díjátadó ünnepségen Spányi

Antal püspök kiemelte: fontos szá-

munkra, hogy megkeressük azokat

az embereket, sorsokat, életeket,

akiknél azt látjuk, hogy a Szent Ist-

ván-i értékrend, mely időtálló és

maradandó, ma is hat, és jelen van

a társadalomban. – Keressük azo-

kat, akik az országra tudnak hatni,

keressük azokat, akiknek példája,

szava elér minden magyarhoz, akik

ismertségre tettek szert, mert je-

lentős a szerepvállalásuk, küldeté-

sük, de keressük azokat is, akik egy

helyi közösségben teszik ugyan-

ezt – fogalmazott a Szent István-

emlékérem és díj kuratóriumának

tagja.

A díjazottat Gyóni András, a

Cisz  terci Szent István Gimnázium

nyugalmazott igazgatója – Richárd

atya egykori tanítványa – méltatta. 

– Kereken ötven esztendeje is-

merem Korzenszky Richárd atyát.

A győri Czuczor Gergely Bencés

Gimnáziumban lett osztályfőnö-

köm, magyar- és orosztanárom,

prefektusom. Ő tanított meg ta-

nulni minket ez idő alatt. Megta-

nított arra is, hogy keressük és ta-

láljuk meg helyünket a világban.

Vásott kölykökből emberré nevelt

minket. Megérdemelten lett pan-

nonhalmi igazgató és a rendszer-

váltás idején az egyházi iskolák új-

raszervezésének miniszteri biztosa,

ezzel a mai egyházi iskolák öku-

menikus lelki-szellemi atyja. A Ti-

hanyi Bencés Apátság Richárd atya

áldásos alkotó munkájával újra

a magyarság egyik szent helye lett,

ahol a keleti és nyugati keresztény-

ség találkozik, ahol együtt imád-

koznak és elmélkednek gyakran

a magyar keresztény egyházak.

Ahol az egész világ színessége meg-

fordul, sőt kavarog a turizmus ré-

vén, mégis ebben a nyüzsgésben

igazi bencés monostori közösség él

és virágzik. Békessége van ennek

a háznak; a nyüzsgésben csendje,

nyugalma, pozitív erőt adó sugár-

zása – szólt a laudáció.

Az ünnepségen, amelyen részt

vett többiek között Gógl Árpád,

a Szent István-emlékérem és díj

egyik alapítója, Mihályi Jeromos

OSB, a Tihanyi Bencés Apátság

perjele, Cser-Palkovics András, Szé-

kesfehérvár polgármestere is, a dí-

jazott Korzenszky Richárd is fel-

szólalt. 

– Tudni kell elengedni. Kell, hogy

legyenek igazodási pontok, de

amikor az ember elengedi például

a felelősséget, akkor megszűnik

az az állapot, hogy hivatalból jó pél-

dát kell adni. Ha nincs hivatalban

az ember, akkor marad, hogy em-

berségből kell példát adni. Az em-

ber nem idegen ezen a földön, és

ez a gondolat hozzásegíti ahhoz,

hogy könnyebben elengedjen sok

mindent. Mert az Isten van vala-

miképpen minden gondolatnak az

alján. Hálás vagyok mindazoknak,

akiknek a vállára állhattam, és hálás

vagyok mindazoknak a rendtársak-

nak és munkatársaknak, akikkel kéz

a kézben együtt küzdhettünk és ta-

núi lehettünk a csodáknak. Mert

igenis vannak csodák – fogalmazott

Korzenszky Richárd.  

SZÉKESFEHÉRVÁRI

EGYHÁZMEGYE

Korzenszky Richárd Szent István-emlékérmet kapott
Tizenhatodik alkalommal ad-
ták át a Szent István-emlékér-
met és díjat Székesfehérváron.
A 2004-ben alapított elismerést
minden évben olyan személy-
nek ítélik oda, akinek munkás-
ságához, emberi hozzáállásához
mindenkor Szent István király
öröksége szolgált iránymutatá-
sul. Idén a díjat Korzenszky
Richárd OSB emeritus tihanyi
perjel vehette át.
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– Meglepetésként ért az elisme-

rés, nem sejtettem semmit, valószí-

nűleg a feleségem tudhatott valamit,

de ő is titkolta előlem. Tőlem szo-

katlan módon el is érzékenyültem.

– A laudációban hosszasan sorolták

érdemeit. Ön mindek tulajdonítja az

elismerést?  

– Az elmúlt években tettem

a dolgom, ahogy azt helyesnek lát-

tam. Tihany javára igyekeztem tenni,

hosszabb távon építkezni, azt hiszem,

ezt a szándékot ismerték el. Remé-

lem, ebből mások is példát vesznek,

serkenteni tudjuk a Tihanyban meg-

jelent üdülő potentátok érdeklődését

a település iránt. Tihany egy olyan

különleges közösség lehet, amelynek

komoly múltja van, de mégis halad

a korral. Adni öröm, ha teheti az em-

ber, adjon, – ezt hirdetem, remélem

egyre többünknek lesz ez az irány-

tűje. 

– Van erre fogadókészség? 

– Majd sokat mondjuk.

Itt élünk egymás mellett,

ha időről időre felbukkan

valaki, aki tenni akar a ti-

hanyi közösségért, akkor

idővel lesz változás. 

– A településhez való kötő-

dése kis túlzással egy balatoni

éjszakai fürdőzéssel indult.

– Igen, 1968-ban meg-

kaptam a diplomámat, ezt

ünnepeltük az akkor még

működő Sport étteremben,

és éjjel levettük az ünnepi

ruhát, fürödtünk egyet a

Balatonban. De az igazi

kötődést az jelentette, hogy

a nagyanyai örökségből vettünk itt

egy kis telket a Felsőóvárban.

Mondtam apámnak: vegyünk itt az

örökségből valamit, annyira tetszik

ez a hely, legyen hozzá valami kö-

tődésünk. Innen indult a tihanyi tör-

ténetem.  

– Kezdeményezésének köszönhetően

létrejött a levendula lepárló üzem,

amelynek anyagi hátterét is biztosí-

totta.  Előfordul, hogy saját maga söp-

röget az üzemben. 

– Hát, persze. Nem kell ebből

nagy következtetéseket levonni,

ilyen vagyok, nincs ebben semmi

különleges. Fontos volt, hogy lét-

rehozzuk ezt az üzemet, amely egy-

részt hozzájárul a település jövőké-

péhez, másrészt fontos számomra

az egységesítés: ez egy nagyon

meghatározó tevékenység lesz, ahol

az apátság és az önkormányzat

együtt dolgozik. 

– Új tervek? Mit szeretne Tihany-

ban még megvalósítani?

– Még nem tudok konkrétumot

mondani, de vannak ötleteim, igaz

kisebb léptékűek. A levendula le-

párló egy nagy anyagi vállalás volt,

a végső számla 180 millió forint,

jól átgondoltam, hogy ezt a közös-

ség javára szánom. 

– Magánemberként mit hozhat

a jövő?

– Itt vagyok választó, amint csak

tehetem, itt vagyok Tihanyban.

Amíg azonban nem adom fel bi-

zonyos pozícióimat, főleg a főkon-

zuli teendőimet, nem tudok végle-

gesen Tihanyba költözni. 

– Hogy lett Szingapúr tiszteletbeli

főkonzulja? 

– 1993-ban, amikor Magyarorszá-

gon járt Szingapúr alapító minisz-

terelnöke, úgy döntöttek, hogy utazó

nagykövetekkel látják el a diplomá-

ciai szolgálatot. Jött egy nagykövet,

aki a Szingapúr Petroleum Com-

panynak volt az igazgatósági elnöke,

hat évet dolgoztunk együtt, sokat se-

gítettem neki. 1999-ben, amikor le-

köszönt tisztségéről, javaslatot tett a

szingapúri külügyminiszternek, hogy

nevezzenek ki Szingapúr tiszteletbeli

főkonzuljának Magyarországon.

Konzultáltam feleségemmel, úgy

döntöttünk megpróbáljuk. Mindez

húsz évvel ezelőtt volt.

– Mit tanult a szingapúriaktól?

– Soha nem éltem Szingapúrban,

viszont a nyolcvanas évektől kezdve

rendszeresen jártam ott. Sokat ta-

nultam tőlük, talán a legfontosabb

az, hogy a sikernek az alapja a rend,

a káosz csak egyeseknek jó, de a tár-

sadalomnak biztos nem. A rend az

útmutató, ez lehet az egyedüli járható

út, a bázis, az alapja a sikereknek.

mt

Csak tettem, amit helyesnek láttam
Tihany gazdasági, közösségi
életében valamint a tihanyi le-
vendula termesztés és feldolgo-
zás hagyományainak megőr-
zése, megújítása érdekében vég-
zett kimagasló munkájáért a te-
lepülés képviselő testülete
dr. Tóth Józsefnek Tihany Dísz-
polgára címet adományozta.
A díjazottal beszélgettünk.

Dr. Tóth József 1945. június 10-én született Kiskunfélegyházán. 
1968-ban vegyészmérnöki diplomát szerzett a veszprémi Vegyipari Egyetemen.

Elvégezte a Közgazdaság Tudományi Egyetem mérnök-közgazdász szakát is,
majd itt szerzett doktorátust. 

A Mineralimpex Olaj- és Bányatermék Külkereskedelmi Vállalatnál üzletkö-
tőként állt munkába, és a cég vezérigazgatójaként fejezte be karrierjét. A Magyar
Ásványolaj Szövetség alapító, jelenleg pedig tiszteletbeli elnöke, a Magyar  Szén-
hidrogén Készletező Szövetség alelnöke, a párizsi székhelyű Nemzetközi Ener-
giaügynökség  Ipari Tanácsadó Bizottságának volt tagja. 

Kilenc éven keresztül a londoni székhelyű, hetven tagországot tömörítő Kőolaj
Világtanács elnökhelyettese, majd elnöke volt 2017-ig. A Veszprémi Pannon
Egyetem címzetes egyetemi tanára. A Szingapúri Köztársaság magyarországi
tiszteletbeli főkonzulja. 

2007-ben kezdeményezésére jött létre a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány,
amelynek azóta is elnöke. 

2017-ben átvette a Pro Tihany díjat.

A Nemzeti Turisztikai Adatbázis

Központ (NTAK), avagy október-

től az én szálláshelyem is érintett?

– ezzel a címmel tartott előadást

dr. Bocsi Andrea turisztikai tanács -

adó a település szálláshely-üzemel -

tetőinek augusztus elején. A Nem-

zeti Turisztikai Adatszolgáltató

Központ (NTAK) egy új, digitális

adatszolgáltatási rendszer, amely azt

teszi lehetővé, hogy valós időben

legyen látható az országban talál-

ható összes szálláshely forgalmi,

statisztikai adata: tehát az, hány fel-

nőtt, hány gyermek érkezett, hon-

nan jöttek, mennyi időt töltöttek

el, milyen szolgáltatásokat vettek

igénybe és mennyit költöttek a bel-

földi és külföldi vendégek.

Az elhangzottakból kiderült,

a rendszer anonimizált módon, ki-

zárólag statisztikai adatok digitális

kezelésére alkalmas – semmilyen,

a vendégekkel kapcsolatos személyes

adatot nem rögzít, és nem is fogad

be. Bevezetésének fő célja a turizmus

fejlesztése, a szektor digitalizációja,

valamint a szolgáltatott adatok ki-

elemzésével hatékony marketingstra-

tégia, kampányok kidolgozása. 

A rendszer már működik, hiszen

a szállodák idén július 1-jétől már

adatokat szolgáltatnak az NTAK

felé. A következő mérföldkő a pan-

ziók regisztrációja, melyre szeptem-

ber 1. és 30. között van lehetőségük,

októbertől nekik is kötelező

az adatszolgáltatás.

A regisztráció elektronikusan

történik, melyet a szálláshely-szol-

gáltató személyesen, törvényes kép-

viselője révén vagy a rendelkezési

nyilvántartásban meghatározott

személy által tehet meg.

A szálláshely regisztrálja magát

a Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-

tató Központnál, melyhez a követ-

kezőkre lesz szüksége: ügyfélkapu

azo nosító és jelszó, a szálláshely-szol-

gáltató cégnyilvántartásban szereplő

adatai, a szálláshely neve, KSH azo-

nosítója, a szálláshely önkormányzat

által kiadott nyilvántartási száma,

a helyrajzi száma, a cím adatok.

Ezen kívül meg kell adni az év

során tervezett nyitva tartási adato-

kat, Hotelstars vagy Hotelstars sze-

rint nem minősített szálláshely saját

besorolási adatait és a szobák, ágyak,

maximális pótágyak, valamint aka-

dálymentesített szobák számát.

Rögzíteni szükséges a vendéglá-

tóhely illetve a szálláshelykezelő

szoftver adatokat.

A szálláshely aztán a kapott kód-

dal és a már meglévő, vagy újonnan

vásárolt szállodai szoftverrel meg-

kezdi az adatszolgáltatást.

A regisztrációval és az NTAK mű-

ködésével kapcsolatban bővebb infor-

máció található a https://info.ntak.hu/

oldalon, valamint a +36 1 58 58 588-

as ügyfélszolgálati telefonszámon kér-

hető. 

PETRÓCZI ORSOLYA

Szállásadók új, digitális adatszolgáltatási rendszere 

Dr.Tóth József a díjátadón feleségével dr. Tóthné

Nagy Ilonával
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– Az édesapám, Záborszky József

volt az I. István Gimnázium Szim-

fonikus Zenekarának alapítója, ő

1957-től szervezett iskolai zenei

nyári táborokat. Tihanyban legelő-

ször 1970-ben voltunk, még a régi

általános iskola épületében. Amikor

elkészült az új iskola, a párt akkori

vezetője nem engedélyezte az itt

tartózkodásunkat. A rendszerváltás

után, 1995-től szerveztünk újra ze-

nei táborokat itt. Azóta minden év-

ben ide járunk. 1996-ban az én

kezdeményezésemre jött létre –

és hét éven keresztül működött –

a Tihanyi Ünnepi Játékok, amely-

nek keretében nagyszerű zenészek,

világhírű énekesek előadásában fe-

ledhetetlen színpadi produkciók

születtek meg. 

– Miért éppen Tihany a helyszíne

az itt tartózkodásuknak?

– Tihanynál ideálisabb helyszínt

el sem tudok képzelni, esténként

egy csendes balatoni település, el-

lentétben az összes töb-

bivel, amik zajosak. Na-

gyon rendezettek a kö-

rülmények, jól működik

a falu.

– Hányan vesznek

részt a táborozáson és mi-

lyen korosztály tagjai?

– Az iskola 1600 di-

ákja közül általában há-

romszáz diákunk van itt

a három hét alatt. He-

tente váltják egymást a

különböző együtteseink

tagjai. Korábban több

művészeti csoportunk

zenészei jártak ide, de az

utóbbi években a Szent

István Király Zeneiskola

Szimfonikus Zenekara,

a Kabóca és Tücsök Ze-

nekar, a Fafúvós és Ütő-

együttes és az Szent Ist-

ván Király Oratórium-

kórus tagjai jönnek el. Általános is-

kolás kortól neveljük a gyerekeket

a gimnazista évek végig, utána még

tovább is folytathatják nálunk 22

éves korukig a zenei tanulmányaikat. 

– Miként telik itt a gyerekek napja?

– Nagyon komoly napirendjük

van. Reggel zenés ébresztőre kel-

nek, azok reggelizhetnek először,

akik a leggyorsabban készülnek el.

Éles versenyben állnak egymással

ebben. Az időjárás függvényében

alakul a további program, amelyben

strandolások, közös próbák, egyéni

gyakorlás és az esti fellépés váltják

egymást. A diákok be vannak

osztva a közös helyiségek takarítá-

sára és a szobáik rendjét is ők tart-

ják fenn, amit ellenőrzünk. Az is-

kola területét nem hagyhatják el,

csak kísérettel mehetnek más prog-

ramokra. A balatoni fürdőzésre is

ügyelünk, a tanárok élőbóját alkotva

mutatják, meddig mehetnek be és

megtiltjuk, hogy a víz alá merülje-

nek a gyerekek. 

– A zenei tanulmányok, és az itt

tartózkodás befolyásolja a diákok vi-

selkedését?

– Igen, mindenképpen. Itt egy

komoly közösségépítés folyik, egy-

egy teremben 15–16 diák van, ami-

nek a rendjéért maguk felelősek.

Egy zenekar olyan fajta közösséget

épít, mint egy jól működő ország.

Együttműködők, toleránsak, meg-

értők, türelmesek egymással. Azt is

mindig hangsúlyozzuk, hogy meg

kell őrizniük az elődök által meg-

alapozott renomét, az iskolánk jó

hírét. Egy ilyen tábori időszak alatt

elképesztő az együttesek fejlődése,

ami a koncerten érezhető a legjob-

ban. 

– Hogyan lehet megszerettetni a

gyerekekkel a komolyzenét?

– Értékes zenét kell adni nekik.

Nem értek azzal egyet, hogy ki kell

szolgálni a kor zenei ízlését. Az in-

ternet sok kárt okoz az értékes ze-

nének, mert rengeteg bóvlit közve-

tít. A könnyűzenében is nagyon sok

jó zene van, a minőséget kell tudni

kiválasztani belőle. Aki komolyze-

nével foglalkozik, könnyebben ki

tudja választani, mit hallgasson.

A hangszeres zene tanulása nagy

befolyással bír a zenei ízlés kialakí-

tásában, fejlesztésében. Attól is függ,

hogy kik tanítanak egy zeneiskolá-

ban, milyen kapcsolatot tudnak ki-

alakítani a diákjaikkal. Akikhez kö-

tődnek jobban tudják ösztönözni

növendékeit a zenei fejlődésben. Az

is előfordult már, hogy tanár és

hangszercserét javasoltam egy di-

áknak a jobb együttműködés végett.

– A három hét alatt minden este fél

hatkor térzenei koncertet adnak. 

– Kezdetben a térzene az apátság

rondelláján volt, de régóta a Rege

Cukrászda udvarában léphetünk

fel, ami akusztikai szempontból

sokkal jobb hely. Általában július

közepe-végétől, augusztus elejéig

tartózkodunk itt. A repertoár min-

dig a fellépő együtteshez igazodik,

néha naponta változik, mert olyan

sok műsorszámot ismernek a ze-

nészeink. Szórakoztató, de értékes

műveket adunk elő ilyenkor, Mo-

zart műveitől a nagyon vidám latin

amerikai zenékig terjednek a mű-

sorszámok.  

A Tihanyi Önkormányzat a leg-

nagyobb támogatónk, ingyen biz-

tosítja részünkre a szállást, a rezsi-

költségeket magára vállalja, vala-

mint igénybe vehetjük a tihanyi

iskola konyháját. A térzenéhez az

apátság biztosítja a helyet valamint

a nagyobb hangszerek elhelyezé-

sét. 

SOMOGYI JUDIT

Közösség és értékek – Nyári zenei tábor 
Azok, akik szeretik a komolyze-
nét – és azok is, akik kevésbé –
évek óta részt vehetnek a Rege
udvarban három héten keresztül
hallható Szent István Király Ze-
neiskola tanulóinak koncertjén.
A diákok sok éve Tihanyban tá-
boroznak nyáron és közben tér-
zenei esten lépnek fel. Erről be-
szélgettem Záborszky Kálmán-
nal, aki az iskola nyugalomba vo-
nult címzetes igazgatója, jelen-
leg a Zuglói Filharmónia művé-
szeti vezetője, számtalan kitün-
tetés és előadói díj birtokosa. 

Legeza Márton, a Tihanyi Nép-

zeneoktatás megálmodója és létre-

hozója ötlete nyomán indult el a

fesztivál, amelyet örömmel karolt

fel a Németh László Művelődési

Ház. Az ötletgazda célja az volt,

hogy a félszigeten minden évben

megrendezett, és egyre nagyobb

népszerűségnek örvendő népzenei

tábor résztvevői egy fesztiválon is

megmutathassák tudásukat a nagy-

közönségnek. A Tihanyi Népzene-

oktatás különlegessége, hogy olyan

népi hangszereken tanulhatnak

meg kicsik és nagyok játszani, amik

igazi kuriózumnak számítanak, van

tekerőlant, duda, népi furulya és ci-

tera oktatás, és természetesen a népi

ének és a néptánc is szerepet kap

ezekben a táborokban. 

Az idei Visszhang Fesztivál is

bővelkedett színvonalas progra-

mokban, családoknak igazi csemege

volt a hétvége programkínálata, hi-

szen óriásbábos műsor, népi hang-

szerbemutató és játszóház mellett

Csizmazia Csönge mese délelőttje

is várta az érdeklődőket. 

A rendezvény kiemelkedő ese-

ménye volt a Hungarian FolkEm-

bassy koncertje. A Junior Prima dí-

jas prímás, Rosonczy-Kovács Mihály

vezette zenekar célja, hogy nem-

zetközi vonatkozású programokhoz

adja hozzá a feldolgozatlan vonós

magyar népzene értékeit. Mint azt

a prímás a koncert előtti felvezető-

jében elmondta: különleges hivatá-

suknak tekintik, hogy keressék azo-

kat a zenei kapcsolódásokat, ame-

lyek a zenén keresztül erősíthetik

Magyarország kultúrdiplomáciai

kapcsolatait, továbbá megmutat-

hatják, milyen szerves kulturális

egységet alkotnak Közép-Európa

népei. 

Fontos számukra, hogy nemzet-

közi körben mutassák meg, hogy a

különböző korok európai hagyatéka

hogyan él tovább a magyar népze-

nében, néptáncban. E céllal járják

a világot, műsoruk Tihanyban is

nagy sikert aratott. 

RÓZSA ÉVA

Népzenétől volt visszhangos Tihany
Hagyományosan július utolsó
hétvégéjén rendezik meg
a Vissz  hang Fesztivált Tihany-
ban, amely elsősorban a helyi
népzenei csoportok tevékenysé-
gét hivatott bemutatni, termé-
szetesen kísérőprogramokkal
színesítve a kínálatot. 
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– Egy régi barátom 2010-ben át-

jött hozzám azzal a hírrel, hogy egy

év múlva a Balatonfüredi Yacht

Club rendezésében katamarán vi-

lágbajnokság lesz, induljunk el rajta.

Csodálkozó szemekkel néztem rá,

hogy rendben, de én nem tudok

katamaránt kormányozni, te meg

nem tudsz vitorlázni, mi lesz ebből?

Ő volt Csetényi Csaba barátom, aki

húsz perc alatt rádumált, hogy ve-

gyünk egy F18-ast, és belevágtunk

a felkészülési programba. Ha jó szél

volt, akkor még hétköznap is lejár-

tunk edzeni. Végül sikerült meg-

futnunk a kvótát, és nagy büszke-

ségünkre kikerültünk a VB-re –

emlékszik vissza Petrányi Zoltán.

2012-ben már úgy gondolták,

hogy mindent tudnak a katamará-

nozásról. A Black Jack első verzióját

a német tulajdonossal együtt bérel-

ték ki, és egy abszolút második he-

lyet tudtak futni a Kékszalagon.

Ebben az évben debütált a Fifty-

Fifty, csak ő tudta megelőzni

a Black Jack-et, úgyhogy az egyár-

bocosok között gyakorlatilag elsők

lettek. A Black Jack később hazai

kézbe került, nem tudták tovább

bérelni, de találtak helyette egy épp

ugyanolyat: az Orángután névre

keresztelt, narancssárga testű hajót,

amivel két Kékszalagot teljesítettek.

A harmadiknál kettétört alattuk a

hajó, nem bírták a cross beam-ek

és kitört az árboc. Szerencsére a ka-

tamarános közösség nagyjából

másfél óra alatt kimentette a le-

génységet és a hajót.

– Nem mi hibáztunk, konstruk-

ciós probléma volt. Már előző év-

ben láttuk a ráutaló jeleket, de a tu-

lajdonos csak látszólagos javítást

végzett el. Szélben a keresztmere-

vítőkön óriási erő van, a két test

külön életet él, egy csavarodástól

vagy a hajóorr hullámba akadásától

ketté tud törni. De örülünk, hogy

az Orángutánhoz egy Kékszalag

negyedik helyezésünk kötődik – fo-

galmazott Petrányi.

Tavaly egy erős szeles, 32-es ka-

tamaránt béreltek, varrattak rá

gyenge szeles vitorlákat, de ez a

konstrukció alkalmatlannak bizo-

nyult a balatoni vitorlázáshoz. Két

év kudarc után 2018-ban forduló-

pont következett: kiderült, hogy

esélyes hajót nem tudnak bérelni,

ezért el kellett dönteni, hogy vásá-

rolnak egyet vagy kiszállnak. Ősszel

egy svájci Decision 35 katamarán

mellett döntöttek, ami Svájcban

egy nagyon népszerű tavi katama-

rán osztály, tizenkét darab épült be-

lőle. Az idei Kékszalagon ebből há-

rom indult. Allround hajó, vagyis

sosem a leggyorsabb, de nagy amp-

litúdón nézve jó teljesítményt lehet

elérni vele, és minden szélre van vi-

torlája. A Django tavasszal érkezett

meg Magyarországra, és március

vége óta vízen volt vele a csapat.

A konkurencia nem ismerte őket,

mert ezzel a hajóval még nem ver-

senyeztek Petrányiék.

– A polgári életben céget vezetek.

Tudom jól, hogy minden az em-

bereken múlik, ezért igyekeztem

egy nagyon jó csapatot összeállítani.

Nálunk mindenki másban jó, az

egyedi képességek adják ki az igazi

csapatmunkát. A hajó akkor mű-

ködik jól, ha a kormányost megfe-

lelő információkkal támogatják

a csapattagok, enélkül hosszútávon

senki sem tud sikeres lenni – állítja

Petrányi.

Ebben az évben csatlakozott Pet-

rányi csapatához a Litkey Farkas

hajójáról átigazolt Lovas Zsolt, aki

idén a hatodik Kékszalag-győzel-

mét gyűjtötte be.

– Az elmúlt tíz évben csak egy

Kékszalagot hagytam ki, saját el-

határozásból. Úgy gondoltam, hogy

utána az ember sokkal éhesebben

jön vissza ebbe a verklibe. A mos-

tani verseny abból a szempontból

volt nehéz, hogy komolyabb szere-

pet kaptam a csapatban. Az élmény

jó volt, a csapat laza, a hozzáállás

adott, megvan a lelkesedés is – fog-

lalta össze élményeit Lovas Zsolt.

Ugyancsak idén csatlakozott Pet-

rányiékhoz Pénzes Botond, aki ko-

rábban az RSM-en vitorlázott,

benne volt a Black Jack-teamben

és nemzetközi versenyeken vett

részt a svájci Safram csapatával.

Erre a katamarános gerincre tá-

maszkodhattak a csapat régebbi

tagjai: Kaltenecker Károly, Farkas

Bence és Csetényi Csaba. Utóbbival

Petrányi Zoltán több mint húsz éve

együtt Asso-zik, két éve megnyer-

ték a Garda-tavi Európa-bajnok-

ságot, de hazai rendezésű EB-t is

nyertek már.

Petrányi Zoltán és fia, Botond

sokat lógott együtt a kikötőben.

Volt közöttük egy megállapodás,

miszerint Botond tízéves koráig ki-

próbál minél több dolgot, ami csak

érdekli, utána döntenie kell. Amit

választ, azt legalább tizenhat éves

koráig keményen, versenyszerűen

be kell vállalnia. Petrányi Zoltán

szerint így alakul ki az izomzat, az

érhálózat, a gondolkodás, a mun-

kához való hozzáállás. Határozot-

tan állítja, hogy ez egy férfias tör-

ténet, és szerencsével nem, csakis

munkával lehet eredményt elérni.

– Semmit nem erőltetek Botond-

nak. Tizenöt évesen épp a lengyel-

országi világbajnokságra készül, de

nem megyek utánuk, önállóan

maga intézi a dolgait. Egyre ke-

vésbé igényli a család állandó je-

lenlétét. Úgy fogalmaztam meg a

feleségemnek, hogy most hagyni

kell eltávolodni, mert akkor hama-

rabb visszajön. Szabó Roni Oszkár

csapattársával rendkívül ügyesek,

mindenben támogatom őket. Ez a

sport a munkához való hozzáállá-

son és az önállóságon kívül a kéz-

ügyességüket is fejleszti, hiszen pél-

dául önállóan fonják a kötelet.

Botond és Roni nagy fölénnyel

nyerte a fiatal korosztály számára

kiírt idei Kékpántlikát, aminek a

szalagja nagyon hasonlít a Kéksza-

laghoz. Botond a Kékszalag előes-

téjén annyit kért a Django csapa-

tától, hogy másnap hozzák el a

Kékpántlika nagytestvérét. A fiú

mentőmellénye a Kékszalagon vé-

gig az apán volt…

– Azt gondoljuk, hogy a Kéksza-

lag nem a miénk. Ebben az évben

ugyan mi nyertük, de szerintünk az

összes olyan versenyzőnek jár, aki

ezt a távot végigcsinálja. Minden

tiszteletünk az övék, mert tudjuk,

hogy milyen két éjszakát a vízen

tölteni. Aki ezt a munkát nagy lel-

kesedéssel vállalja, és a Balaton tisz-

teletére véghez viszi, az előtt kala-

pot kell emelni. Szombat reggel pár

üveg pezsgővel kimentünk gratu-

lálni az utolsó versenybefutónak –

tette hozzá Petrányi Zoltán.

És ha már Django elszabadult,

nem is áll meg. A győzelem újabb

erőt és lelkesedést ad a csapatnak,

ezt az energiát továbbviszik. Petrá-

nyi Zoltán szerint fognak még lógó

orral távozni, mert a mezőnyükben

nagyon sok jó vitorlázó van. Az első

tíz csapatban elképesztő energia

mozog, ragyogó hajókon komoly

sportemberek állnak. Igyekeznek

felnőni a feladathoz és megvédeni

a címüket.

– A Django-ban még bőven van,

a kérdés az, hogy mennyi van még

bennünk, ezért a jövőben a kép-

zésbe fogunk fektetni. A Decision

35 tizenöt-tizenhat éves konstruk-

ció, a Django 2004-es gyártmány.

Régi vágyam, hogy a Genfi-tóra

visszavigyük, ha már azon a szinten

tudunk vele versenyezni, amin a

kinti versenytársak. Ez is benne van

a hároméves tervben.

MÓROCZ ANIKÓ

Petrányi Zoltán, Kékszalag győztes:
Minden az embereken múlik 

Petrányi Zoltán kétéves kora óta
minden nyarát a Balatonon,
Csopakon töltötte, és ma sem
vágyik másra. Édesapjának volt
egy 15-ös jolle túrahajója, amit
Zoltán lassúnak és unalmasnak
talált, így inkább a szörfözés
irányába ment el: sokat lógott
a vízen, tízéves korától teljesen
önerőből építette fel magát.
Négy-öt évet versenyzett a Si-
rocco-val, 1998-ban pedig meg-
vásárolta azt az Asso-t, ami Ma-
gyarországon akkor a második
volt. Egy katamaránnal idén a
Petrányi-csapat nyerte a Kék-
szalagot, előtte pár nappal pedig
fia, Botond a Kékpántlikát.
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A jelölt- és listaállításnak álta-
lános szabályairól

A helyi önkormányzati képvise-

lők és polgármesterek választásán

jelölt minden nagykorú magyar ál-

lampolgár, valamint az Európai

Unió más tagállamának magyaror-

szági lakóhellyel rendelkező nagy-

korú állampolgára lehet, aki a köz-

ponti névjegyzékben szerepel.

Míg az aktív választójognak, va-

gyis a szavazás jogának feltétele

a magyarországi helyben lakás, addig

a passzív választójognak, a választ-

hatóságnak nem. Így az a nagykorú

magyar állampolgár, aki magyaror-

szági lakóhellyel nem rendelkezik, a

helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek választásán szavazati

joggal nem, de passzív választójoggal

rendelkezik, vagyis választható, fel-

téve, hogy kérelme alapján a köz-

ponti névjegyzékben szerepel.

Fontos szabály az is, hogy a vá-

laszthatóság joga nem kötődik ah-

hoz a településhez, amelyben a je-

lölt lakcíme található, vagyis a vá-

lasztópolgár bármely településen,

választókerületben választható.

A választáson jelöltként indulni

szándékozó választópolgár jelölési

fajtánként csak egy jelölést fogadhat

el és csak egy településen, fővárosi

kerületben, illetve megyén belül.

Mindez azt jelenti, hogy ugyan-

azon személy nem fogadhat el két

különböző településen is például

egyéni listás vagy polgármester-je-

löltséget.

A fenti szabály második fordulata

azt jelenti, hogy amennyiben kü-

lönböző jelöléseket fogad el a vá-

lasztópolgár, úgy azt csak ugyan-

azon településen, fővárosi kerület-

ben teheti meg. Mindezen túl me-

gyei listás jelölést csak azon tele-

pülést magában foglaló megyében

fogadhat el, ahol az egyéni listás

vagy a vegyes választási rendszer

szerinti egyéni választókerületi-

vagy a polgármester-jelölést elfo-

gadta és fordítva.

Tihanyban ki lehet polgármester
jelölt?

A polgármester-választáson a je-

lölt: párt jelöltje, egyesület jelöltje,

vagy független jelölt lehet.

Az első két esetben (párt és egye-

sület jelöltje) szükséges, hogy a civil

szervezetek bírósági nyilvántartásá-

ban a választás kitűzésekor jogerő-

sen szereplő pártot/egyesületet va-

lamelyik területi választási bizottság

vagy a Nemzeti Választási Bizottság

jelölő szervezetként nyilvántartásba

vegye. Két vagy több jelölő szerve-

zet közös jelöltet is állíthat.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a

tízezer vagy annál kevesebb lakosú

település választópolgárainak leg-

alább 3%-a jelöltnek ajánlott. A je-

löléshez szükséges ajánlások számát

a helyi választási iroda vezetője ál-

lapította meg 2019. augusztus 8-án.

A polgármester jelöltséghez 35 db

érvényes ajánlás szükséges.

Ki lehet képviselő jelölt?
Egyéni listás képviselőjelölt az

lehet, akit a település választópol-

gárainak legalább 1%-a jelöltnek

ajánlott. A képviselő jelöltséghez

12 db érvényes ajánlás szükséges.

Hogy történik az ajánlóívek
igénylése?

Jelöltet ajánlani csak az illetékes-

séggel rendelkező (az indulás helye

szerinti) helyi választási iroda által

kiadott, sorszámmal ellátott aján-

lóíven lehet. 

A helyi választási iroda legkoráb-

ban a szavazást megelőző 50. napon,

azaz 2019. augusztus 24-én (szom-

baton) adhatta át az igényelt meny-

nyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Ezt követően az ajánlóívek igény-

lésére és átvételére munkanapokon

hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívekről másolatot ké-

szíteni – még kitöltetlenül is – szi-

gorúan tilos!

Az ajánlások gyűjtéséről röviden
A választópolgár az ajánlását az

ajánlóíven adja le, amelyet nevének,

személyi azonosítójának, magyar-

országi lakcímének feltüntetése

mellett saját kezű aláírásával kell

ellátnia.

A választópolgár jelenlétében az

adatait más is ráírhatja az aján ló -

ívre, azonban saját kezű aláírása eb-

ben az esetben is elengedhetetlen

feltétel.

A választópolgár több jelöltet is

ajánlhat, azonban egy jelöltet csak

egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zakla-

tása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az

alábbi kivételekkel:

• az ajánlást gyűjtő és az ajánló

munkahelyén munkaidejében

vagy munkaviszonyból, illetve

munkavégzésre irányuló más jog-

viszonyból fakadó munkavégzési

kötelezettsége teljesítése közben,

• a Magyar Honvédségnél és a

központi államigazgatási szervek-

nél szolgálati viszonyban levő sze-

mélytől a szolgálati helyén vagy

szolgálati feladatának teljesítése

közben,

• tömegközlekedési eszközön,

• állami, helyi és nemzetiségi ön-

kormányzati szervek hivatali he-

lyiségében,

• felsőoktatási és köznevelési intéz-

ményben,

• egészségügyi szolgáltató helyisé-

gében, valamint

• a tulajdonos előzetes, írásbeli hoz-

zájárulásának hiányában közfor-

galom számára nyitva álló magán-

területen.

Az ajánlási szabályok megsérté-

sével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó vá-

lasztópolgárnak előnyt adni vagy

ígérni tilos!

A jelöltek bejelentése
A jelöltet legkésőbb a szavazást

megelőző 34. napon, azaz 2019.

szeptember 9-én 16.00 óráig kell

bejelenteni az ajánlóívek átadásával

a nyilvántartásba vételre illetékes

(az indulás helye szerinti) helyi vá-

lasztási bizottságnál. 

Az ajánlóívek szakaszos leadására

nincs lehetőség! 

A bejelentés alkalmával legalább

annyi ajánlást kell leadni, amely el-

éri a jelöltállításhoz szükséges ér-

vényes ajánlások számát.

Az ívek visszaszolgáltatására vo-

natkozó kötelezettség elmulasztása

esetén a jelölt nyilvántartásba vé-

telére illetékes helyi választási bi-

zottság hivatalból eljárva bírságot

köteles kiszabni. A bírság mértéke

minden határidőben be nem nyúj-

tott ajánlóív után ezer forint. A vá-

lasztási bizottság által kiszabott bír-

ság a független jelöltként indulni

szándékozó választópolgár esetében

a választópolgárt, jelölő szervezet

jelöltje esetében a jelöltet állító je-

lölő szervezetet, közös jelölt esetén

a jelölt állításában részt vevő vala-

mennyi jelölő szervezetet egyetem-

legesen terheli.

Kinek a feladata az ajánlások el-
lenőrzése?

A leadott ajánlásokat a jelölt nyil-

vántartásba vételére illetékes helyi

választási bizottság mellett működő

választási iroda 3 napon belül el-

lenőrzi.

Az ellenőrzés során a független

jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet

képviselője jelen lehet, az ellenőrzés

folyamatát azonban nem zavarhatja.

Az ajánlások ellenőrzését csak

addig kell folytatni, amíg az érvé-

nyes ajánlások száma eléri a jelölt-

séghez szükséges számot.

Végül a jelölt nyilvántartásba
vétele

Amennyiben a bejelentés a jog-

szabályi feltételeknek megfelel, a je-

löltet a helyi választási bizottság –

legkésőbb a bejelentéstől számított

4. napon – veszi nyilvántartásba.

A Helyi Választási Irodától mun-

kanapokon további információ kér-

hető.

NÉMETH TÜNDE

Választási tudnivalók
Az őszi önkormányzati válasz-
tásokkal kapcsolatban érdemes
néhány általános, illetve a tele-
pülésünk számára fontos,
egyedi információkkal, adatok-
kal tisztában lenni. 
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Szüreti napok 
Tihany, szeptember 6–7–8.

Szeptember 6. péntek
Pisky-sétány

Kézműves kirakodóvásár 

Mádl Ferenc tér
16.00 Dr. Szőke Barna szakmai előadása

a Németh László Művelődési Házban
17.00 A Szüreti Napok megnyitója, tihanyi borok kóstolója

17.30 A Virágos Tihanyért 2019. és a Takaros Tihanyi Porták
verseny eredményhirdetése

18.00 Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar koncert
20.00 Utcabál a Bówly Rollal 

Szeptember 7. szombat
Tihanyi Tájházak

10.00–16.00 Móka-szüret: kézműves játszóház
a szüret jegyében, népi játékok, ügyességi játékok

Pisky-sétány 
10.00 Fa játékpark

10.00–16.00 Toma mester különleges játékai:
„Szépmívű Tihanyi bor lakja a derék jó hordókat,

a ravasz kádárlegények elhozták nektek a próbákat!
Aprónép és szülék, öregje fiatalja,

gyertek mert itt lesz a játékok java,
s a játszani nem restek legjobbjai nemes bort érdemelnek,

ezért vidámodni, mókázni, kacagni mind ide gyülekezzetek!”

Kézműves kirakodóvásár 

Mádl Ferenc tér
16.00 Holló együttes zenés műsora kicsiknek és nagyoknak

17.00 A színpadon: Pintácsi Viki
18.00 A Füred Dixiland Band koncertje 

19.30 Főnix Tűzzsonglőr Csoport műsora
20.00 Slágerszüret- Arató video disco

Szeptember 8.  vasárnap
Tihanyi Tájházak

10.00–16.00 Kézműves foglalkozás a szüret jegyében

Pisky-sétány
Fa Játékpark, Toma mester különleges játékai, Kézműves kirakodóvásár 

14.00 Látványos szüreti felvonulás indul a Belső-tó partjáról 
Kisbíró: Titz Tibor 

15.00 Tihany Gyermek Táncegyüttes és a tihanyi
Népzeneoktatás műsora a Kossuth utcán

16.00 Szőlő- és kenyérszentelés a Bencés Apátság előtt 

Mádl Ferenc tér
17.00 A Tihanyi Asszonykórus műsora 
18.00 Bereczki Zoltán akusztik műsora

20.00 Szüreti bál a Búgócsiga zenekarral

Az ország önkormányzati és ál-

lami főépítészei saját kezdeménye-

zésükre 1996-tól évente más és más

- főként – városokban rendezik

meg nagy sikerrel az Országos Fő-

építészi Konferenciájukat. Ez évben

2019. szeptember 4–6. között
Tihanyban tartják meg immár 24.

alkalommal. A konferencia hely-

színe – a rendezvény helyszínként

most debütáló – új sportcsarnok

lesz, ahol több építészeti kiállítás

valamint több építőipari anyag- és

szerkezetgyártó cég is bemutatko-

zik szponzorként. 

A konferencia arra keresi a vá-

laszt, hogyan biztosítható a helyi és

a nemzeti érdekek összhangja a kü-

lönleges, ikonikus – ma már – kife-

jezetten turisztikából élő üdülő te-

lepülésen, hogyan kell az értékeket

felelősséggel megőrizni úgy, hogy

közben a település is élhető legyen

és kiszolgálja az itt lakók korszerű

igényeit. A főépítész egyik legfon-

tosabb feladata ebben, hogy mind-

két oldal érdekeit tisztán átlássa és

képviselje az érzékeny egyensúlyt a

helyi és a szakmai érdekek között,

miközben hidat képez a nemzeti

szintű értékek megőrzése felé is. 

A konferenciára várjuk a főépíté-

szeket és családtagjaikat, valamint a

szakma más képviselőit, a tervező-

ket, a hatóságok munkatársait, az

örökségvédőket, a régészeket, a mi-

nisztériumok, főhatóságok, kor-

mányhivatalok munkatársait, önkor-

mányzati szövetségeket, a helyi és

országgyűlési képviselőket, szocio-

lógusokat, közgazdászokat, a szak-

mai, társadalmi szervezetek veze-

tőit/munkatársait egyaránt. 

Rendezők: Magyar Főépítészek –

Or szágos Főépítészi Kollégium –

Egyesület, Tihany Község Önkor-

mányzata 

Társrendezők: Magyar Építő-

művészek Szövetsége, Magyar Urba-

nisztikai Társaság, Magyar Építész

Kamara, Tihanyi Legenda Közhasznú

Nonprofit Kft., Tihanyi Bencés Apát-

ság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Vállalkozók f igyelmébe!!!
Várhatóan mintegy 250–300 fő

lesz jelen a településen ebben a kora

őszi, hétköznapi időpontban, ezért

a helyi vállalkozóknak is lehetősé-

get biztosítunk többlet marketing

megjelenésre (szórólap, logó, egyéb

reklámanyag formájában), a csalá-

dosok felé programhosszabbító fel-

hívások elhelyezésére, szponzorá-

cióra, reklámra, támogatásokra. 

További információ:
Petróczi Orsolya

+36-30/749-7186

tdm@tihany.hu

XXIV. Országos Főépítészi Konferencia

Lakossági Találkozó
A balatonfüredi Groupama Biztosító lakossági tájékoztatót tart

az OTP Bank munkatársainak bevonásával.
Családi Otthonteremtési Kedvezmény

(CSOK, FALUSI CSOK) támogatás feltételeiről,
igénybevételének lehetőségeiről, az ügyintézés módjáról.

Helyszín: Tihany, Polgármesteri Hivatal
Időpont:  Szeptember 11. szerda, 18.00

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A családalapítás anyagi feltételeit segíti a nyár közepétől elérhető Babaváró kölcsön. Ugyancsak július elejétől elérhető a Családok

Otthonteremtési Kedvezményének újabb formája, a falusi CSOK is, amely a Balatonfüredi járás több településén is igényelhető.

Mindkét új támogatási forma elérhető az OTP Banknál. 

A Babaváró támogatás olyan szabad felhasználású kölcsönt kínál a fiatal házaspároknak maximum 10 millió forintig, amely a teljes

futamidőre, maximum 240 hónapra kamatmentessé válik, ha öt éven belül megszületik az első vállalt gyermek. Ekkor a család kérheti

a törlesztés szünetelését is három évre, amivel a futamidő is meghosszabbodik. Ha megérkezik a második gyermek, a kormány átvállalja

a még fennálló tartozás 30%-át is és ismét kérhető a törlesztés szüneteltetése, ha pedig megszületik a harmadik gyermek is, akkor a fenn-

maradó tartozást gyermekvállalási támogatás formájában átvállalja a kormány. 

Ugyancsak július elején vált elérhetővé a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) újabb formája, a falusi CSOK. Ezzel a konstrukcióval

kereken kétezer-ötszáz kisebb településen kívánja segíteni a kormány a lakásállomány megújítását. A kiválasztottak között a Balatonfüredi

járás 11 községe is szerepel. Tihanyon kívül Balatonakali, Balatonszepezd, Balatonudvari, Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, Örvényes,

Pécsely, Szentjakabfa és Zánka. Ez azt jelenti, hogy az itteni használt ingatlanok megvásárlására és bővítésére és/vagy korszerűsítésére,

illetve a már meglévők bővítésére, korszerűsítésére is kérhetnek vissza nem térítendő támogatást a családok. A hozzájárulás lehetséges

összege a nevelt, illetve a vállalt gyermekek számától függ. A maximum összeg egy gyereknél 600.000 forint, kettőnél 2,6 millió, míg

három vagy több gyermek esetében 10 millió forint. Ezt akkor lehet teljesen kihasználni, ha a család egyidejűleg vásárlásra és korszerűsítésre

vagy bővítésre is igényel támogatást. Ám magára az ingatlanszerzésre ez esetben is csak az igényelhető összeg legfeljebb felét fordíthatják.

Ugyancsak „fél pénzzel” számolhatnak azok, akik csupán korszerűsítésre vagy bővítésre kérik a támogatást.

A nagyobb családok még egy kedvezményes (akár 3%-os kamatozású, maximum 25 éves futamidejű) kölcsönt is kapcsolhatnak a falusi

CSOK-jukhoz. A falusi CSOK mellé igényelhető hitel maximuma is attól függ mekkora vissza nem térítendő támogatásra jogosult

a csa lád. Például a 10 milliós CSOK-hoz legfeljebb 15 milliós, míg az 1,3 millióshoz maximum 5 milliós hitel igényelhető.

Ha még ez a pénz is kevés az otthonteremtéshez, akkor a források kiegészíthetők egy piaci kamatozású lakáshitellel. Itt mutatkozik meg,

hogy milyen nagy előnye az akár kamatmentes Babaváró kölcsönnek a szabad felhasználás. Ugyanis a Babaváró kölcsönnek a 75%-a be-

számítható önrészként is egy lakáshitel, vagy CSOK-hitel igénylésekor is. Így a Babaváró kölcsön abban is segítheti a családokat, hogy

további támogatásokhoz is hozzáférjenek. Ám a kombinációkban rejlő lehetőségek csak olyan pénzintézetnél használhatók ki igazán

szabadon, amely egyaránt folyósít Babaváró kölcsönt, CSOK-ot, CSOK-hitel és piaci kamatozású lakáshitelt is. Az OTP Banknál ezek

mindegyike elérhető, a hitelintézet szakértő ügyintézői pedig segítenek megtalálni a családok számára a legelőnyösebb konstrukciókat

országszerte közel 400 fiókban.

„Az OTP Bank az állami támogatások szakértőjeként sokéves tapasztalattal rendelkezik a Babaváró kölcsönhöz hasonló lehetőségek közvetítése kapcsán”

– emelte ki Györkei Krisztián, az OTP Bank fogyasztási hitelek termékfejlesztési vezetője. „Ennek köszönhetően az igénylés és a folyósítás folyamata is

gördülékenyen zajlik országszerte. Ahhoz azonban, hogy a kölcsönt átlagosan már néhány napon belül folyósítani tudjuk, fontos, hogy ügyfeleink

felkészülten és minden szükséges dokumentummal együtt érkezzenek a bankfiókokba, ahol a felkészült szakértőink várják őket” – tette hozzá. 

A TB igazolást kérő nyomtatvány a Kormányhivatalok honlapjáról tölthető le, és az illetékes járási hivatalhoz kell azt benyújtani.

A Bala tonfüredi járás esetében az erre kijelölt hivatal a Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Egészségbiztosítási Osztálya (8200 Veszprém, Óvári F. u. 7., veszprem.egeszsegbiztositas@veszprem.gov.hu, 88/550-169). 

Akinek ezt az igazolást sikerült megszereznie, annak már érdemes időpontot foglalnia a balatonfüredi OTP Bank fiókban. 

(x)

Júliustól pénzt is hozhat a gólya

Az OTP Bank tanácsai a Babaváró kölcsön igénylése előtt állóknak:

P Már TB igazolással érdemes a fiókba érkezni.
P Amennyiben már túl van a terhesség 12. hetén, akkor hozza magával a terhes-gondozási kiskönyvét.
P A következő azonosító dokumentumokra lesz szükség az igénylés során:

• érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány,
• lakcímkártya magyarországi állandó lakcímmel és személyi azonosító számmal,
• adókártya,
• ha az elmúlt 3 hónapban nem az OTP Banknál vezetett bankszámlára érkezett a jövedelme, akkor 30 napnál

nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás, vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat.
P Érdemes előzetesen tájékozódni az OTP Bank honlapján a jogosultságról és a szükséges dokumentumokról.
P Előzetesen kiszámolható a törlesztőrészlet is az OTP Bank kalkulátorával.
P Kérdés esetén érdemes felkeresni az OTP Bank honlapját, vagy felhívni a hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatát,

ahol további tájékoztatást adnak a munkatársak és időpont is foglalható.
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