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Adómérték emelést csak azon

építményeknél vezettek be, ahol az

ingatlanon medence is található.

Ezek az ingatlanok használható-

ságuk magasabb színvonala miatt,

nagyobb értéket képviselnek, így

az adó mértékét is magasabb ösz-

szegben határozták meg. Az Ős-

község területén és az üdülőterü-

leteken 1.320 forintra, az Óvári

területeken 1.800 forintra emelke-

dett a négyzetméterenkénti adó évi

mértéke.

A Magyar Orvos Kamara Veszp-

rém Megyei Területi Szervezete le-

vélben kereste meg az önkormány-

zatot és kérte vizsgálja meg annak

lehetőségét, hogy rendeletében

adóelőnyt biztosítson a háziorvosi

tevékenységet folytató vállalkozó

számára, amennyiben annak mű-

ködése a jogszabályban előírt egyéb

követelményeknek is megfelel. 

A 2016. januárjától hatályos helyi

adókról szóló törvény lehetőséget

biztosít arra, hogy az iparűzési adó

megfizetése alól mentesüljenek a

jogszabályban felsorolt egészség-

ügyi tevékenységet végző vállalko-

zások. A képviselő-testület figye-

lembe véve a kamara megkeresését

valamint a magyar egészségügy

nehéz helyzetét, egyetértve a tör-

vényhozó szándékával, mentesítette

az iparűzési fizetés alól azt a vál-

lalkozót, aki háziorvosi, fogorvosi

alapellátási, védőnői tevékenységet

végez és többek között nettó árbe-

vételének 80 százaléka Egészség-

biztosítási Alapból származik.

A január elsejétől hatályba lépő

rendelet teljes szövege Tihany hon-

lapján megtekinthető.

NÉMETH TÜNDE

Változások a helyi
adórendeletben

A decemberben kinevezett új in-

tézményvezető egyetlen napot sem

dolgozott az óvodában, annak sze-

mélyi állományára hivatkozva

mond ta vissza az öt évre szóló meg-

bízatását. Az önkormányzat hama-

rosan új pályázatot ír ki.

– Nincs reális esély arra, hogy

tanév közben megfelelő szakembert

találjunk az óvoda élére, ezért a

nyárig megbízott vezető irányítja

az óvodát. Az új kiírást hamarosan

közzé tesszük, az új vezető ez év

szeptembertől állhat majd mun-

kába – válaszolta kérdésünkre

Tósoki Imre polgármester. 

Mint arról korábban beszámol-

tunk, az elmúlt hónapokban bi-

zonytalan helyzet alakult ki a fele-

lős vezető nélkül működő intéz-

ményben, a szülők egy része is elé-

gedetlenségének adott hangot, fó-

rumon mondhatták el pro és kontra

a véleményüket. Több sikertelen

pályázat után múlt év végén már

harmadszor írta ki az óvoda vezetői

munkakör betöltésére szóló pályá-

zatot az önkormányzat. 

Amíg nincs új vezető óvónő, ad-

dig Véghné Somogyi Zsuzsanna

megbízott vezetőként irányítja az

óvodát. 

mt

Visszalépett a vezető óvónő

Hiába kapott bizalmat a képvi-
selő-testülettől a Visszhang
Óvoda új vezető óvónője, a fris-
sen kinevezett Sóvári Attiláné
az ünnepek alatt váratlanul
visszalépett, így továbbra sincs
vezetője az intézménynek.

Tihany képviselő-testülete a
novemberi ülésén felülvizsgálta
a helyi adókról szóló rendeletét.
A testület, figyelembe véve a la-
kosok adófizetési képességét és
további terhelhetőségét, úgy
döntött, hogy 2016-ban nem
vezet be új adónemet, illetve
nem emeli meg az adózók széles
körét érintő adók mértékét. 

90 éves korában január 25-én hosszú betegség után elment az

egyik „idős halász”, Végh Laci bácsi. 

Minden alkalommal, amikor a Garda Fesztiválról kellett beszélnem,

büszkén mondtam el, hogy Tihanyban három idős halász él még,

akik a régi módszerekkel halásztak, és ismerték ennek a nehéz ke-

nyérkeresetnek minden szépségét és nehézségét. Már csak ketten

maradtak.

Végh László 1926-ban született, 1951-től dolgozott halászként,

előtte a levendulásban dolgozott. Több mint 60 évet élt le boldog

házasságban feleségével, Marika nénivel, egy gyermekük született,

és három unokájuk. Sokszor mesélt élete egyik nagy élményéről: a

halászat során a legnagyobb hal, amit fogtak egy 69 kg-os, 2m 20

centis harcsa volt. Nagyon szerette a Balatont, a balatoni halat,

a halászlét. 

Minden Garda Fesztiválon büszkén vonult idős társaival a dísz-

menet élén, vitték a melencét a jelképes halászzsákmánnyal. 

2011-ben, amikor a rendezvény a tizedik évfordulóját ünnepelte,  az

önkormányzat a PRO TIHANY díjjal ismerte el mindazt, amit a tele-

pülésért tett. A tihanyi halászatban és hagyományőrzésben végzett ki-

magasló tevékenységéért kapta ezt a kitüntetést a három idős halász:

Pekár Miklós, Varró János és Végh László, valamint posztumusz Sörös

Lajos. 

A tavalyi rendezvényre már nem jött el. Mikor a meghívót elvittem

neki, elnézést kért: az egészsége nem teszi lehetővé, hogy velünk

ünnepeljen- tette ezt a tőle megszokott derűs és nagyon kedves

módján. Nem sejtettük, hogy az akkori hiányzása örökre szól.

Isten vele, Laci bácsi! Emlékét tisztelettel őrizzük! 

RÓZSA ÉVA

Búcsú Végh Laci bácsitól
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 2000. és 2010. között a vendég -

éjszakák száma Tihanyban keve-

sebb, mint felére zsugorodott.

2013-tól azonban újra növekedés-

nek indult, és 2014-ben már meg-

haladta a 120 ezret. A tendencia

valószínűleg az idén is folytatódik,

de a növekedés csak újabb fejlesz-

tések révén tartható fenn. Ma már

több, újonnan megnyitott vagy tel-

jesen átalakított vendéglátóhely bő-

víti a település éttermi kínálatát, a

szezonon kívül azonban továbbra is

gondot okoz az ide érkező vendégek

ellátása. Nem kell különösebben

nagyigényűnek lenni ahhoz, hogy

este nyolckor megkívánjunk egy va-

csorát, vagy délután négy óra után

élelmiszerüzletben akarjunk bevá-

sárolni. Persze, mindhiába, mert

Tihanyban egy egyszerű hétköznap

délután már a világon semmi nincs

nyitva. Jó lenne lega lább „ügyeleti”

jelleggel egy éttermet, bárt, kávézót

mindig nyitva tartani, de ezt mos-

tanáig sem sikerült elérni. 

Azt gondolnánk, hogy ha a ven-

déglátásban vannak is fehér foltok,

szálláshelyben bővelkedik Tihany. Ez

igaz is, meg nem is. Sok ugyan a

szálláshely, de hiánycikk például az

egész éven át nyitva tartó, négycsil-

lagos szálloda és az ifjúsági szállás is.

Tihany bekapcsolódott az országos

zarándokút-rendszerbe, de ehhez is

hiányzik a megfelelő szálláskategória.

Meglepő, hogy a nagyrendezvények

idején a nagykapacitású szállodák

egyöntetűen bezárnak, így a vendé-

gek máshová viszik a pénzüket.

Az egész évben működő szálláshe-

lyek, panziók üzemeltetői állítják:

a tetemes fűtésköltség ellenére télen

is megéri nyitva tartani. Annyira,

hogy a polgármester családi vállal-

kozásában éppen most épül egy ven-

dégház. A részleteket Tósoki Rékától

tudjuk, aki vállalkozóként eddig is a

családi vendéglátás-felelőse volt:

– Egész évben működő, kategóriá -

jában magas színvonalú, igényes ven-

dégházat alakítunk ki. A nyáron

nyíló apartmanházban stúdióink te-

matikus berendezéssel, vidéki stílus-

ban, különböző design-elemekkel

lesznek berendezésre, hogy min-

denki megtalálja a saját stílusának és

igényeinek megfelelő szobát. Tapasz-

taltuk, hogy mióta egy nagyobb fel-

újítást végeztünk panziónkban, ug-

rásszerűen megnőtt a vendégek

száma, tehát van igény a magasabb

színvonalú szálláshelyekre, ezért

végre szakítanunk kellene a Balaton

parton még mindig meglévő zimmer

frei stílussal. Elmondhatom, hogy

megéri a befektetés és a sok munka.

A vendégházban nyolc apartman és

egy társalgó-reggeliző lesz. A ven-

dégek kényelmét egy kerti medence

és - minden apartmanban – klíma-

berendezés szolgálja majd. A felújí-

tást az MNB növekedési hitelprog-

ramja keretében felvett hitelből fi-

nanszírozzuk. A Barackvirág panzió

az elmúlt években igen népszerű lett,

sok-sok vendéget kellett elutasíta-

nunk. Vannak, akik már egy évre

előre lefoglalják a legjobb szobákat,

és a vendégek télen is folyamatosan

érkeznek hozzánk. Sok energiát és

pénzt fektettünk bele, de mára meg-

alapoztuk a Barackvirág jó hírét, így

reméljük, hogy a júniusi nyitást kö-

vetően, már idén megtermeli a ház a

banki részleteket. Sőt, már gondo-

lunk a jövőre is: hosszú távon sze-

retnénk napkollektorokat felszerelni,

hogy a fűtés és a melegvíz-ellátás ne

csak olcsóbb, hanem környezetbarát

is legyen. Persze, a siker nem jön

meg magától. A színvonalas szállás-

hely önmagában nem elég, jó házi -

gazdának is kell lenni. A jó házi -

gazda legfontosabb tulajdonsága pe-

dig az empátia: meg kell érezni, hogy

a vendég nyugalomra, csöndre vagy

törődésre vágyik. Ráadásul nulla-hu-

szonnégy órában. 

Az Aquilo Hotel Panoráma már

évek óta egy átgondolt koncepció

szerint működik. A vendégek igé-

nyeit és a szükséges korszerűsíté-

seket szem előtt tartva folyamato-

san alakítják a szobákat, fejlesztik

a szálloda saját strandját, és mind-

ezek mellett a szolgáltatások körét

is bővítik. A hotel ugyanis az aktív

kikapcsolódás, ezen belül a kerék-

pározás helyi központjává szeretne

válni. Új szolgáltatóegységük az

Aktív Pont Tihany nevet kapta.

Hogy ez mit is jelent, azt Juhász

Gábor szállodavezető fejti ki: 

– Tervekből nincs hiány, amit a ki-

kötőnk jelenlegi látványa is alátá-

maszt: éppen most építjük újjá. Ezzel

megvédjük a kikötőt, egy exkluzív

partszakaszt építünk ki, és egyben

visszaállítjuk az itt található sziget

eredeti állapotát. Az újítás iránt máris

óriási az érdeklődés. A Balaton-par-

ton hiánycikk a kreatív szolgáltatás,

a sport- valamint aktív outdoor prog-

ramokat kínáló hely. Szállodánk ko-

rábban is foglalkozott kerékpárok

bérbe adásával, de tavaly az egyedi és

minőségi szolgáltatást tűztük ki célul

- létrehoztuk az Aktív Pont Tihanyt.

Csapatunk fiatal, aktív és kreatív –

egy attraktív helyen. Középpontban

a család van. „Aktívan – földön, vízen,

két keréken”. A szlogenünk annyit

jelent, hogy a kerékpárkölcsönzés le-

hetőségén túl számos egyéb időtöl-

tésre nyújtunk alternatívát. Gyalogos

és bringás túrákat szervezünk, vízi

sporteszköz-bérlést és sétavitorlázást

biztosítunk. Egyedi, kizárólagos

koor dináta-kereső kalandtúrákat

vagy túlélősziget-játékot kínálunk.

Sok szállásadó megelégszik azzal,

amit nyújtani tud, mert a Balatonnál

a vendéglátói rutin is hoz bevételt.

Mi azonban keressük az új utakat.

Ehhez azonban folyamatos fejlesz-

tésekre és óriási lelkesedésre van

szükség. Tavaly már összehoztam egy

remek, fiatal csapatot, amely lendü-

letesen, jó ötletekkel végzi ezt a mun-

kát, de perspektívát kell nyújtanom

nekik, hogy hosszú távon is számít-

hassak rájuk. Ehhez pedig elégedett

és visszatérő vendégekre van szükség,

hogy legyen miből finanszírozni a

működést és a fejlesztéseket.

Láthatjuk, hogy van új a nap

alatt. Lehet ugyan rutinból is dol-

gozni, de hosszú távon sikeresek

csak azok a vállalkozók lehetnek,

akik figyelik a turizmus tendenciáit,

és azokra új, minőségi szolgáltatá-

sokkal reagálnak. Tihany rendkívül

szerencsés, hiszen hírnevét kiváló

adottságai rég megalapozták, az

utóbbi évek fejlesztései pedig inf-

rastruktúráját is megújították. Jog-

gal remélhetjük, hogy ez a folyamat

nem áll meg, sőt fel is gyorsulhat.

Ez pedig azt jelenti, hogy a tihanyi

vállalkozóknak is érdemes befektet -

ni a turizmusba, fejleszteni. Az

irányt máris számos jó példa jelzi.

KONCZ

Amikor a Tihanyi Legenda Pro-
jekt keretében megújult Tihany
központja, látványos fejleszté-
sekbe kezdtek a helyi vállalko-
zók is. Tisztában voltak azzal,
hogy az infrastruktúra felújítása,
a település megifjodása újabb
vendégeket vonz majd. A ven-
dégek pedig igényesek; megné-
zik, hogy mire adják ki pénzüket.
Természetes, hogy a leg többet
és a legjobbat akarják kapni érte
– de vajon meg is kapják? 

Váratlan vendégek? – Fejlesztések vállalkozói forrásból
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Soha nem látott fejlesztések a te-

lepülésen? Még több turista érkez-

het Tihanyba? Lesz-e műfüves fo-

cipálya? Mit terveznek a Nemzeti

Parknál és milyen fejlesztést Bujtor

István Szabadtéri Színpadnál? 

Kontrát Károly országgyűlési
képviselő

Reményteli évek elé néz a Bala-

toni régió és Tihany is. A kormány

a megújított Balaton Területfejlesz-

tési Koncepció és a Balaton Terü-

letfejlesztési Stratégiai Program, va-

lamint a Balaton Kiemelt Üdülő-

körzet területén a 2014–2020-as

ciklusban uniós és hazai forrásokból

megvalósuló beruházások elfoga-

dásával olyan forrást rendelt az

üdülőrégió stratégiai céljainak meg-

valósításához, amire az elmúlt hu-

szonöt évben nem volt példa.

A kormánydöntés alapján a térség

274,2 milliárd Ft uniós és 24,5 mil-

liárd Ft hazai forrásokkal gazdál-

kodhat, ami lehetőséget ad arra,

hogy a Balaton újra Európa ver-

senyképes térségévé váljon.

Tihany önkormányzata már ko-

rábban felkészült erre a kedvező

helyzetre, hiszen komoly terveik

vannak. A pályázati kiírások ha-

marosan megjelennek. Fontos,

hogy hibátlan pályázatot nyújtsa-

nak be a tihanyiak és ezt határidőre

tegyék meg. Még a környező tele-

pülésekkel való együttműködés

fontosságára hívom fel a figyelmet

azért, hogy lehetőleg mindenkinek

jusson a forrásokból és az itt élők

nyertesnek érezzék magukat!

Ahogy az előző években, úgy

2016-ban is számíthatnak rám a

tihanyiak. 

Tósoki Imre polgármester

Egy újabb, munkás évre számí-

tok. 2016. még nem a látványos fej-

lesztések, hanem az előkészítés

időszaka. Komoly realitása van an-

nak, hogy újabb pályázati forráshoz

jutunk a rév és környéke felújítá-

sához, de ehhez nagyon rövid idő

alatt, hatalmas munkát kell elvé-

geznünk. Elő kell készíteni az ösz-

szes szükséges dokumentumot, a

terveket, engedélyeket, el kell ren-

dezni a tulajdonviszonyokat.

Az már biztos, hogy a sportpályán

műfüves labdarúgó-pályát építhe-

tünk, de ehhez 25–30 millió fo-

rintnyi saját részt kell biztosíta-

nunk, és össze kell szednünk 120

millió forintot a társasági adóból.

Már körbejártam a cégeket, és úgy

néz ki, hogy ez utóbbit sikerült

„összekalapoznom”. Fontosnak tar-

tom, hogy Tihanyban bővüljenek

az aktív sportolás lehetőségei, ezért

szeretnénk sporteszközöket kihe-

lyezni a közterületekre, javítani a

turistautak állapotán, és új nordic

walking túrautat kialakítani. Mivel

az idegenforgalmi adó fontos be-

vételi forrásunk, figyelemmel kí-

sérjük a vendégéjszakák számának

alakulását. Ez évről évre növekszik.

Ha 2016-ban csak a 2015-ös érté-

ket érjük el, már akkor is azt mon-

dom, hogy jó évünk lesz.

Petróczi Orsolya TDM-vezető

Turizmus szempontjából sikeres

évet zárt a Balaton és ezzel együtt

a település is. Növekvő tendenciát

mutatnak a számok mind a turisták

száma, a vendégéjszakák, mind pe-

dig a rendezvények látogatószáma

tekintetében. Legfontosabb célunk

az, hogy idén is folytatódjon ez a

folyamat. Éppen ezért úgy vélem,

hogy sok teendőnk lesz 2016-ban.

Bőven akad feladatunk például a

november közepén kiírt Turisztikai

szervezetek fejlesztése című pályá-

zaton való részvétellel. Sok a teen-

dőnk a tájházzal is, hiszen a Pa-

rasztgazda-ház és a Halászcéh-ház

kiállítási anyagának frissítése, mo-

dernizálása, vagy például a látoga-

tók beengedése a Batthyány utca

felől elengedhetetlen azok frekven-

táltsága miatt.

Az egyik legfontosabb dolgunk a

turisták tájékoztatása. Szeretnénk

minél több és részletesebb informá-

cióval, brosúrával ellátni őket. Ter-

veink között szerepel a turisztikai

vásárokon való részvétel, a település

honlapjának frissítése, megjelenésé-

nek optimalizálása. Folytatnunk kell

a mára védjegyünkké vált rendez-

vényeinket, hiszen sokan ezekhez

kötik szabadságukat. 2016-ban azon

dolgozunk, hogy az elmúlt évek

kedvező tendenciái folytatódjanak.

Bujtor Judit, a  Bujtor István
Szabadtéri Színpad igazgatója

A tavalyi év kiemelkedően jó volt

a látogatottságot és a programot te-

kintve is. Eljutottunk oda, hogy a

jegyek 30%-a már elővételben kelt

el. Ez rávilágít arra, hogy látogató-

ink, annak ellenére, hogy előadása-

ink az időjárástól függnek, előre be-

tervezik a programot nyári szabad-

ságukba, számítanak rá.  Ez is azt

mutatja, hogy a tihanyi szabadtéri

színpadnak országos híre, jelentő-

sége van. Gyermekelőadásaink ab-

szolút hézagpótlók; nincs is más

hasonló a Balaton körül. Tavaly

ezek is nagyon jól mentek, komoly

létszámnövekedést tapasztaltunk.

A gyermekelőadásokat a színházi

nevelés, a közönség-utánpótlás

szempontjából is fontosnak tartom. 

Számunkra létfontosságú lenne a

színházi tér lefedése, mert ezzel biz-

tosítani tudnánk az előadásokat

rossz időben is. Közönségünk min-

den elismerést megérdemel, hiszen

az előző években számos esetben ki-

tartottak csepegő esőben és orkán-

szerű szélben is. Színészeink is

helyt álltak a különleges időjárási kö-

rülmények között. A színház sikere

azonban nem múlhat sem a színé-

szek, sem pedig a nézők időjárás-

tűrő-képességén! Évek óta szorgal-

mazzuk a lefedést. Ez a 2016-os,

nagy kívánságom is! Úgy látszik,

hogy idén az önkormányzat segít-

ségével megvalósulhat ez a tervünk. 

Tudomásom szerint az önkor-

mányzat távlati tervei közé tartozik

a Falugondnokság új helyre költöz-

tetése, és a jelenlegi terület kultu-

rális-turisztikai célú hasznosítása.

Ezt maximálisan támogatom, hi-

szen a Belső-tó partján, a színpad

melletti terület sokkal értékesebb

annál, semmint hogy gépek tárolá-

sára vagy műhelyek telephelyeként

szolgáljon. Boldog lennék, ha itt

egy kamaraszínház jöhetne létre,

ahová más típusú, intimebb, alter-

natív programokat, koncerteket,

irodalmi esteket tudnánk hozni. Ez

azt jelentené, hogy egy másik kö-

zönséget, egy plusz réteget is meg

tudnánk nyerni a színházi életnek. 

Jelenleg a nyári műsor összeállí-

tásán dolgozom. Már sok előadást

láttam. A program még nem állt tel-

jesen össze, de annyi bizonyos, hogy

folytatjuk a korábbi, sikeres együtt-

működést a Játékszínnel, a Thália

Színházzal és a Karinthy Színpad-

dal. Szeretném a tehetséges fiatal

színészeket megismertetni a közön-

séggel! Persze, a pesti kőszínházak

premier előadásai mellett az idén is

lesznek koncertek. Célom, hogy Ti-

hany a Balaton-part kulturálisan ki-

emelkedő helyszíne legyen.

Milyen évünk lesz?

Amikor a jövőkutatók megpró-
bálnak az időben előre tekinteni,
akkor a jelenben meglévő ten-
denciákat, illetve azok mozgá-
sait vetítik ki. Tulajdonképpen
valószínűséget számítanak – és
ez többnyire be is válik. Prob-
léma akkor van, amikor a ten-
denciákat valami váratlan tör-
ténés felborítja, és egy teljesen
új szakasz kezdődik. A világun-
kat mostanában inkább ilyen fo-
lyamatok jellemzik. Mi minden -
esetre megkérdeztünk néhány
közéleti szereplőt, mit remél az
idei évtől. Helyi körkép.
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Radó László, a Tihanyi Bencés
Iskola igazgatója

Az idén várhatóan kialakítják az

iskolai aula mennyezetén a felülvi-

lágító ablakokat. A képviselő-testü -

let megszavazta az öltözők feletti

tető szigetelését is, mert a leányöl-

töző és a takarítók öltözője beázik. 

Örömteli probléma, hogy hely-

szűkében vagyunk. A délutáni ze-

neórák és napközis foglalkozások

miatt minden teremre szükségünk

van. Ha a tihanyi fiatalok által hasz-

nált konditerem helyén ki tudnánk

alakítani egy zenetermet, az nagy

segítség lenne. Persze, nem az a cél,

hogy a konditerem megszűnjön,

annak örülnénk, ha találhatnánk

neki a településen máshol helyet.

Olyan megoldást keresünk, ami

mindenkinek jó, egyelőre azonban

bármerre indultunk ez ügyben, fa-

lakba ütköztünk.

A negyedik tanévet kezdtük ben-

cés iskolaként, ami azt jelenti, hogy

az alsó tagozatban már minden

osztály bencés. Ráadásul az alsó

tagozaton elértük a 20 fős osztály-

átlagot. Az idei tanévben került sor

először arra, hogy egy bencés szer-

zetes közismereti tantárgyat tanít:

Ágoston atya tanítja a teljes felső

tagozatban a történelmet.

Továbbra is nagyszerű a kapcso-

lat az iskola és a fenntartó Tihanyi

Bencés Apátság között. Az iskola

egyre népszerűbb a környéken. Ezt

bizonyítja, hogy 25 első osztályos

tanulóval kezdhettük meg a tan-

évet. Az előzetes jelentkezések fo-

gadásánál figyelembe vettünk pe-

dagógiai szempontokat és közös-

ségi érdekeket is. Reméljük, hogy a

következő tanévben is hasonlóan

népes első osztályt tudunk indítani!

Dolgozunk érte! 

Kopek Annamária, Balaton-
felvi déki Nemzeti Park ökotu-
risztikai és környezeti-nevelési
osztályvezető

Fontos küldetésünk, hogy a ter-

mészeti értékek védelmén túl azo-

kat be is mutassuk. A nemzeti park

14 bemutatóhelye számos érdekes

témával foglalkozik a barlangok

mélyétől a csillagos égig. Sétálha-

tunk az egykori vulkán belsejében

Hegyestűn, csónakázhatunk Ta-

polca városa alatt, őshonos állat-

okat simogathatunk a Salföldi

Majorban. A tihanyi Levendula

Ház Látogatóközpont kertjében a

gyerekek több millió éves kövek

között bújócskázhatnak. A látoga-

tóközpontban megelevenedik a

Tihanyi-félsziget, mint a megsze-

lídült vulkánok földje, kézműves

foglalkozás keretében készíthe-

tünk levendulás szappangolyót és

varrhatunk levendulazsákot, köz-

ben levendulás italokat kortyolgat-

hatunk.

2016-ban megújul a Levendula

Ház Látogatóközpont kiállításának

jelentős része. Interaktív elemek se-

gítségével szeretnénk még közelebb

hozni az emberekhez olyan izgal-

mas természeti jelenségeket, ame-

lyek több millió évvel ezelőtt ala-

kították a Földet. A nemzeti park

munkatársai idén is számos termé-

szetismereti túrával várják a látoga -

tókat. A programok során a részt-

vevők hallhatnak többek között a

félsziget növényi ritkaságairól, a tó-

parton legelésző szürkemarhákról,

valamint az ürgékről is. 

Tihany nevével már szinte össze-

forrt a levendula és annak kultúrája.

Hagyománnyá vált a „Levendula

Szedd Magad!” akció. Idén június-

ban is lehetőség nyílik a félszigetre

látogatóknak saját kezűleg levendu -

lát aratni. Júniusban nemcsak a

Leven dula Fesztivál hétvégéjén, ha-

nem a levendulavirágzás idejéhez

igazodó Levendula Hetek kereté-

ben számos levendulával kapcsola-

tos programmal várja az érdeklő-

dőket.

A nemzeti park a természeti ér-

tékek bemutatásával kapcsolatos

fejlesztéseit szeretné folytatni a Kis-

Balaton térségében, valamint Ba-

latonfüreden, a Lóczy-barlangnál

látogatóközpont kialakításával.

KONCZ MÁRIA

Íme, néhány érdekesség a különféle előrejelzésekből: A szám misztika szerint 2016 a 9-es szám (2 + 0 + 1 + 6 = 9), a befejezés energiáját hozza
számunkra, ami segíti a régi, elavult, meghaladott élethelyzetek le zárá sát és elengedését. Erőteljesen késztet az új dolgok felé
fordulásra. Ez a korábbi időszak lezárásának, a letisztulásnak továbbá az új tervek készítésének az ideje. 

A világ és benne Magyarország horoszkópjában az áll, hogy 2016. a Mars éve, és ezért fennáll a háborúság veszélye. Teret nyerhet az agresszió,
amely háborús konfliktusokba torkollhat, és amely lerombolja a közösség szellemét az emberek között. A Mars a Tűz bolygója, ezért szárazság és
erdőtüzek is fenyegetnek. 

Az Amerikai NASA és a japán hidrometeorológiai intézet előrejelzése szerint az idei tél enyhének ígérkezik. Hét meteo rológiai intézet
valószínűnek tartja az átlagos vagy az annál csapadékosabb telet a Kárpát-medence területén. A brit meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint ez
lesz az egyik legmelegebb év, mióta csak mérik a hőmérsékletet. 

A Századvég Gazdasági Kuta tóintézet tanulmányában viszont azt olvashatjuk, hogy a 2015-ös gazdasági növekedést egy mérsékeltebb év követheti.
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Mári, (így szólítják barátai, isme-

rősei) szeptemberben mesélt újsá-

gunkban a kanadai világbajnoki cí-

méről. Most ismét egy újabb siker-

ről számol be. A malajziai Lang-

kawiban rendezték meg a tavalyi

év utolsó vitorlás versenyét 76 nem-

zet 426 versenyzője részvételével,

hét hajóosztályban az olimpiai

rendszerhez hasonlóan osztályon-

ként egy-egy egységgel. Szilvesz-

terezés helyett magabiztosan ver-

senyzett és győzött, megszerezve a

negyedik ifjúsági világbajnoki ér-

mét. A kilenc futamból háromszor

nyert, egyszer második, egyszer pe-

dig harmadik lett, hatodik volt a

legrosszabb helyezése. Az utolsó

napon dőlt el, hogy a borulások

után derűsen állhat fel a dobogó

legmagasabb fokára. 

Ezen a világversenyen nemcsak

a szél hajolt meg előtte, hanem a

többi versenyző is. A 426 fiatal

résztvevő szavazata alapján neki

adományozták az 1990-ben ala-

pított Bengt Julin Trófeát. Az ak-

tuális ISAF ifjúsági világbajnok-

ságon mindig az a versenyző ér-

demelheti ki ezt a díjat, aki a le-

ginkább megtestesíti azokat a tu-

lajdonságokat és célokat, amelye-

kért az ISAF ifjúsági világbajnok-

ság létrejött. Ezzel az elismeréssel

hajtanak fejet az előtt, aki kivívta

tiszteletüket és megbecsülésüket

a sportszerűségével, közvetlensé-

gével, ugyanakkor győzelemre

törő igyekezetével. 

A malajziai siker a riói olimpián

való részvétel lehetőségét is felvil-

lantotta.

– Palma de Mallorcán rendezik

meg azt a verseny, amelynek az

eredménye alapján lehetővé válna

a kijutás, de sajnos arra kevés az

esélyem. Már csak két szabad helye

van Európának, és még olyan or-

szágok nem kvalifikáltak, mint Né-

metország, Spanyolország vagy

Lengyelország, pedig a versenyzőik

mindig a legjobb tízben szoktak

lenni. Nem leszek elkeseredve, ha

nem sikerül, hiszen a tokiói olim-

piára szeretnék kijutni. Akkor már

22 éves leszek. Addig még nagyon

sokat edzhetek, jóval tapasztaltabb,

felkészültebb leszek és remélhető-

leg jobb eredményt is érhetek el.

Most még az ifjúsági korosztályba

tartozom, a felnőttek között nem

érhetek el jó eredményt vélekedik

Érdi Mária, aki nemrég új edzővel

kezdett dolgozni, Andreas Geritzer-

rel, aki Malajziában is mellette volt. 

– Magántanuló vagyok egy buda-

pesti gimnáziumban, ezért most van-

nak a félévi vizsgáim. Pihenésre saj-

nos nincs sok időm, de együtt lehe-

tek a családommal, így feltöltődöm

és erőt gyűjtök a tavaszi versenyzés-

hez – mondta végezetül az újdonsült

világbajnok, aki továbbra is a Tihanyi

Hajós Egylet versenyzője marad, hi-

szen, mint megjegyezte: itt tanult

meg vitorlázni tíz éves korában, az

egyesület az otthona. 

SOMOGYI JUDIT

A szelek szárnya repíti ezt a
lányt a dobogók legtetejére.
A szél persze kevés hozzá!
Szükség van ehhez nagy adag
tehetségre, kitartásra, akarat -
erőre. Érdi Mária január köze-
pén harmadszor lett az év
magyar felnőtt női vitorlázója,
pedig még nem is nőtt fel iga-
zán. Szinte felfoghatatlan, hogy
a Tihanyi Hajós Egylet 17 éves
versenyzője, milyen sok díjat
nyert már: négyszeres ifjúsági
világbajnok, ifjúsági Európa
bajnok, háromszoros felnőtt
magyar bajnok.

Érdi Mária az év női vitorlázója

A résztvevők 3 távon (20, 15, 10 km) új útvonalakon ismerhetik meg

télen, hazánk első tájvédelmi körzetének természeti kincseit és történelmi

nevezetességeit. 

A rajt és a cél helyszínéül egyaránt a Tihanyi Bencés Iskola (Csokonai

u. 73.) szolgál, ahol reggel 8 és 11 óra között várjuk a nevezőket. 

A leghosszabb táv útvonala: Tihany, Iskola–Akasztó-domb– Arany ház–

Gejzírmező–Újlaki templomrom–Horgásztanyák–Csúcs-hegy–Apáti-

hegy–Kis-erdő–Óvár–Hajóállomás–Kálvária–Apátság–Tihany, Iskola. 

A sikeres teljesítés érdekében több helyen frissítést, a célban pedig

emléklap és kitűző mellett meleg ételt kapnak a túrázók. 

Az elmúlt évek szokásainak megfelelően a tihanyi lakosok és az iskola

tanulói nevezési díj fizetése nélkül, vehetnek részt a rendezvényen. 

A rendezvény iránt érdeklődők a következő elérhetőségeken
kaphatnak bővebb felvilágosítást: www.bthe.hu, telitihany@bthe.hu,
06 30 399 96 33.

CSIBA ÁGOSTON

FŐRENDEZŐ   

Február 6-án, immár hetedik alkalommal szervezi meg téli teljesít-
ménytúráját a Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület a
Tihanyi-félszigeten. Ezúttal új útvonalakon vezet végig a túra. 

Téli Tihany teljesítménytúra – Új útvonalakon
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– Nyolc éve úgy látta, hogy Tihany

bár gyönyörű, de a minőségi szolgál-

tatások terén le van maradva. Hiá-

nyolta a magasabb igényeknek meg-

felelő éttermet, kifogásolta az aján-

déktárgyak színvonalát, és még azt is

megjegyezte, hogy szép gyümölcsöt

csak Veszprémben lehet kapni. Mi

változott Ön szerint azóta? Hogyan

értékeli a tihanyi fejlesztéseket?

– Időközben – miután eladtam a

házamat Tihanyban –, éppen mi-

korra a KOGART Ház megnyílt,

már csak a kiállítások és az ottani

barátaim révén vagyok érintett a ti-

hanyi történésekben. Azt azonban

szeretném hangsúlyozni, hogy a ti-

hanyi KOGART szívügyem to-

vábbra is. Az elmúlt három évben

egyébként Tósoki Imre polgármes-

ter vezetésével Tihany az ország

egyik ékszerdobozává vált, jóleső ér-

zés odautazni, ott lenni, oda kirán-

dulni. A tihanyi nyaralótulajdono-

sok a fejlődést segítik, mögé álltak

a változásoknak és remek eredmé-

nyek születtek ezen a platformon. 

– Három éve nyílt meg a

KOGART új kiállítóhelye Tihanyban.

Mennyire elégedett a működésével?

Milyen terveik vannak a népszerű-

sítésére? Anyagilag mit tartana elfo-

gadható eredménynek?

– Tavaly körülbelül tizenötezer

látogatónk volt. Ebből is látható,

hogy az önfenntartás csak „csalfa,

vak remény”. A jegyeladásból szár-

mazó bevétel csak töredéke a költ-

ségeknek. Keressük a támogatókat,

akik felkarolnák az ügyet. Egyelőre

azonban mindössze két partnerünk

van: az Uniqa biztosító és az ön-

kormányzat állt mellénk. Az Apát-

sággal folytatott együttműködé-

sünk már a közös jegy bevezetésé-

nek évében, vagyis tavaly is gyü-

mölcsöző volt, de nyitottak va-

gyunk más olyan partnerek felé is,

akik a kívánatos minőséget produ-

kálják. Az idén szeretnénk a mar-

ketingmunkát tovább erősíteni. En-

nek keretében már tavaly az isko-

lások számára ingyenessé tettük a

belépést, sőt tárlatvezetést is kap-

hatnak.  Így szeretnénk a Tihanyba

látogató, nagyszámú iskolai csopor-

tot is bevonni. Ez nem csak a láto-

gatószám növelése miatt fontos, ha-

nem a fiatalok, az „utánpótlás” mű-

vészeti nevelése érdekében is szük-

séges. Tavasszal Dante és a művé-

szet témáját dolgozzuk fel. Mivel

Tihanyba jobbára csak nyáron

mennek a turisták, a látogatószá-

mot is csak ilyenkor lehet emelni.

Ezért az idei szezonban ismét két

kimagasló kiállításunk is lesz:

Matteo Massagrande nagyszabású

tárlata és a Gulácsy álma munka-

címen jegyzett kiállítás.

– A galéria állandó kiállítása Borsos

Miklós életművét, tihanyi vonatko-

zású munkáit mutatja be. A Borsos-

ház, nagy fájdalmunkra, nem láto-

gatható. Az örökös korábban úgy nyi-

latkozott, hogy előzetes egyeztetés

alapján évente egyszer-kétszer meg-

nyitja a ház kapuját. Nekem az tűnne

ésszerűnek, ha a szervezett látogatás

szakmai részét a galéria biztosítaná.

Elképzelhetőnek tartja ezt?

– Természetesen nyitottak va-

gyunk az együttműködésre. Az

élet mű gyűjtését, gondozását és be-

mutatását feladatunknak tekintjük.

Ha zöld utat kapunk, akkor bizto-

sítjuk a szakmai hátteret.

– A Kovács Gábor Művészeti Ala-

pítvány nem csak a tihanyi kiállító-

helyet működteti. Az alapítvány iro-

dái a budapesti KOGART-házban

vannak, ahol egyébként a Kovács

Gábor magánygyűjtemény látogat-

ható állandó kiállításon, és legújabban

a budavári Testőr-palotában nyitotta

meg az Alapítvány a Koszta József

műveiből rendezett kiállítást. Ezek-

hez – és a többi, fel nem sorolt tevé-

kenységhez – jókora anyagi támaszra

van szükség. Amikor arról beszélünk,

hogy mire jó a pénz, akkor az

emberek nek rögtön az jut eszébe, hogy

miben szenvednek hiányt, mire köl-

tenék azt. De mit gondol erről egy

olyan valaki, akinek ilyen természetű

hiányai nincsenek?

– A pénz egy teremtésre szolgáló

eszköz. Akinek van, annak köteles-

sége teremteni valami olyat, amitől

jobb lesz a világ. Ezért hoztam létre

az Alapítványt. Munkánkkal érté-

ket teremtünk és értékeket őrzünk.

– A pénz, a vagyon mögött, opti-

mális esetben, kemény munka, nagy

tudás és üzleti sikerek állnak. Mit

gondol: régebben vagy most könnyebb

pénzügyi karriert csinálni?

– A kilencvenes évek elején keve-

sebben rendelkeztek azzal a nem-

zetközi tapasztalattal és tudással,

amelyet manapság már számos

bank ár magáénak mondhat a pia-

con. Amikor 1991-ben hazajöttem

Londonból, akkor egy kedvező pe-

riódus volt az üzleti életben. A pénz-

ügyi-befektetői világban a találati

arány fontos: ha tíz befektetésből öt

nyereséges, akkor azzal már érdemi

pénzt lehet keresni , és ez a találati

arány a mai napig is jónak bizonyul

a befektetéseimet tekintve.

– Az Alapítvány már tizenkettedik

éve működik. A kezdetekhez képest mi

változott a finanszírozási stratégiában?

– Az üzleti sikerek után az életem

másik szakaszának eredménye az

Alapítvány is. A lehetőséget akkor

is, most is észre kell venni, és a vál-

tozásokra válaszokat kell adni. Ezzel

mi is így vagyunk: 2004-től az ala-

pítvány például a tőke kamataiból

működött, mely ma kevesebb, mint

a fele akárcsak a három évvel ez-

előttinek. A kuratóriumnak tehát új

koncepciót kellett kidolgoznia. Úgy

döntöttek, nem bérlik tovább az

Andrássy úti villát, hanem vidéki és

külföldi múzeumokkal együttmű-

ködve szerveznek kiállításokat: az

alapítvány adja a tartalmat, az in-

tézmények pedig a helyszínt.  Tavaly

pedig stratégiai megállapodást kö-

töttünk a Magyar Állammal a Test -

őr palotában lévő kiállítóhely kiállí-

tásainak megszervezésre, és további

kiállítások szervezésére vidéki mú-

zeumokban és külföldön egyaránt.

Ebben a munkában partnerünk az

MNG-Szépművészeti Múzeum.

A konstrukció „win-win- helyzet”:

a kiállítások egészen biztosan a meg-

szokott KOGART-standard sze-

rinti magas színvonalon készülnek

el, az Alapítványnak pedig nem kell

kiállítóhelyet – a tihanyi kivételével

– fenntartania.  Az idei első külföldi

utunk Kazahsztánba vezet, ahol a

Történetek a magyar művészet mes-

tereitől címmel jelentkezünk. Az al-

mati Kasteyev Múzeumban rende-

zett kiállítást egy asztanai bemutat-

kozás követi, így mindkét város mű-

vészetszerető közönsége betekintést

nyerhet a kortárs magyar grafika

sokszínű világába. Mindez arról szól,

hogy az elmúlt több mint tíz év mi-

nőséget teremtő alapítványi mun-

kája után új formákat töltünk meg

új tartalommal a megszokott nívón. 

KONCZ MÁRIA

A pénz teremtő erő

Nyolc évvel ezelőtt, a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány egyik alapító
tagjával, Kovács Gáborral beszélgettünk arról, hogy merre kellene a
településnek haladnia, mit tehetnénk további fejlődéséért. Azóta egy
újabb szállal gazdagodott a sikeres pénzügyi vezető és Tihany kap-
csolata: harmadik éve működik a KOGART Galéria, amelyre min-
den város büszke lehetne; kiállításaira több száz kilométerről is
eljönnek a képzőművészet kedvelői. Interjúnkban a művészetről és
a pénzről is szó esik.
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– Számomra a galéria tervezése

egy életre szóló lehetőség volt, a

feladat súlyát végig magunkon

éreztük és ennek megfelelő alázattal

dolgoztunk. A tervezés és megva-

lósítás során felfokozott lelkiálla-

potban voltunk, hiszen Tihany az

ország, sőt a világ egyik legkülön-

legesebb atmoszférájú helyszíne.

Nagyon büszkék vagyunk, hogy ré-

szesei lehettünk Tihany évek óta

tartó megújulásának és bízunk

benne, hogy bizonyítani tudtuk

szakmai hitelességünket – vála-

szolta lapunk kérdésére Bársony

István építész. 

Az egykori gyógyszertár jelleg-

telen és lepusztult állapotú épülete

helyén álló galériát az egyszerű tö-

megek, a letisztult formavilág, a

modern építészet és a természetes

építőanyagok mértékadó használata

teszi a település egyik legszebb épü-

letévé. Az építészeti és képzőmű-

vészeti szempontból is vonzó épület

tervezője Bársony István és csapata.

Az építésnél fontos szempont

volt, hogy a galéria kiemelt műem-

léki és tájvédelmi környezetbe ke-

rül. Az épületet a megújuló telepü-

lésközponthoz illő esztétikus, kor-

szerű, kortárs és barátságos múze-

umnak szánták. Bár az ingatlan

szűkös teret biztosított így is az új

galéria épülete látványos, nívós, épí-

tészetileg friss lett, intim udvarával

együtt eleganciát áraszt. Sőt máris

a település egyik előszeretettel

fényképezett, Tihanyhoz szervesen

köthető épületévé vált, amelynek

előkertjében még vadszőlőt, fügefát

és levendulát is látni.

– Maga az épület nem csak egy

díszlet lett, szerettük volna, ha a

meglévő adottságok tiszteletben

tartása mellett hozzáadott érték-

ként tudnának az itt élők, ideláto-

gatók a Kogart múzeumára tekin-

teni, ezt sikerült megvalósítanunk

– fogalmazott az építész. 

Az épület külső megjelenésénél

törekedtek a helyi építészeti tradí-

ciók megidézésére, az épület új

funkciójához illeszkedő reprezen-

tációra. Az utcai front a két végén

elegáns oromfalas lezárást kapott,

hagyományos, macskalépcsős meg-

oldással, jellegzetes tihanyi kőbur-

kolattal. Így az épület arányai

egyensúlyba kerültek és mégis ka-

rakteres a megjelenése. Az épület

többi részére a visszafogottság és

az egyszerűség jellemző. A belső

kertet körülölelő épületrész jelleg-

zetes eleme a fa pergola és a kő

A Kogart Galéria középület kategóriában nívódíjat kapott.
A régi jellegtelen gyógyszertár épületének helyén létesített új múzeum
környezetéhez tökéletesen illeszkedik, a kortárs szellemiségű épület
az igényesség és a minőség megtestesítője – indokolt a szakmai zsűri. 

Elegáns és szerethető 

lába zat. Az egyedi elemekből épí-

tett térelválasztó kerítésfallal egy-

szerre érték el a kert intimitását és

védelmét a közúti forgalomtól il-

letve a külső és belső terek közötti

izgalmas áthatásokat. 

– Volt már több megkeresésünk

tervezési munkákra helyi magán-

beruházóktól, akik a múzeum lá-

togatói közül kerültek ki, reméljük

hamarosan ezek közül meg is va-

lósul néhány – válaszolta lapunk

kérdésére Bársony István építész.

Az építészeti nívódíjat tavaly év

végén adták át. 

mt
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A régmúlt idők balatoni halásza-

tával foglalkozó tanulmányokban

gyakran olvasni a tihanyi szorosban

ősszel összegyűlt gardák halászatáról.

Szinte mindenki Herman Ottóra

hivatkozik, aki erről oly szemlélete-

sen és részletesen írt az 1887-ben

megjelent „A magyar halászat

könyve” című monográfiájában. De

felmerül a kérdés, hogy maga Her-

man Ottó, a híres polihisztor látta-e

az általa „látott hal”-nak nevezett

gardákat bandába verődni, s így vo-

nulni a tihanyi szorosban? 

A kérdésre magától Hermantól

kapunk válasz, aki az előbb említett

munkájában részletesen leírta a

balatoni halászatot. Herman 1883-

ban és 1884-ben járt Tihanyban, és

kitűnő kapcsolatba került a tihanyi

halászemberekkel. Ők mindenre

kiterjedően tájékoztatták a tudóst

az általuk űzött mesterségről, esz-

közeikről, szokásaikról, közöttük a

„látott hal”, a garda halászatáról. 

Herman könyvéből azt is meg-

tudhatjuk, hogy ekkorra már vége

volt a korábbi évszázadokban több

utazó által méltán dicsért balatoni

halbőségnek. Az 1860-as évek ele-

jétől elindult nagymérvű lehalászás

„eredményes” volt. Számos tényező

együttes hatása miatt következett

be ez az állapot. Része volt ebben a

Tisza szabályozásának, amely miatt

az ottani halászhelyek beszűkültek,

munkanélkülivé téve ezzel sok ha-

lászembert. Hozzájárult ehhez az

évekig tartó nagy szárazság is,

amely miatt elmaradt a Tisza tavasz

áradása, amit a halak ívása sínylett

meg. Halra pedig szükség volt.

A görögkeleti lakosság – szerbek,

románok – legfőbb böjti tápláléka

a tiszai hal volt. Ennek elmaradása

irányította a figyelmet a balatoni

halállományra. A halászati bérlők

ekkor szerződtették a Balatonra

nagy számban a nagy tapasztalattal

rendelkező tiszai halászokat, akik

megvalósították a nagyüzemi ha-

lászatot, és az apró szemű hálóikkal

tulajdonképpen „lerabolták” a Ba-

latont. A kellően előkészített – ha-

sított, szárított – halat azután az

éppen akkor – 1861-ben – meg-

nyitott Buda-kanizsai vasúton szál-

lították a temesvári, aradi, lugosi

piacokra. 

A fentiek miatt az 1860-as évek

végére oly mértékben csökkent a

Balaton halállománya, hogy a ha-

tóságok lépni kényszerültek. Ennek

eredményeképpen 1873-tól rende-

letileg, 1889-től törvényileg szigo-

rították a halászatot. 

Herman Ottó akkor járt Tihany-

ban, amikor még éltek azok az öreg

halászok, akik emlékeztek a régi,

gazdag fogásokra, s emlékeiket

megosztották neves vendégükkel.

Herman nem is állította sehol,

hogy maga is látta a gardák őszi

vonulását. A szinte korlátlan halá-

szat miatti sajnálkozásának annál

inkább szót adott írásaiban és má-

sutt. Bírálatai, helyzetelemzései

hozzájárultak ahhoz, hogy a tör-

vényhozók végül a halászati törvény

megalkotásával segítsék a vissza-

élések elleni harcot, de ezzel csak a

további romlást tudták megállítani.

A korábbi halbőségnek egyszer s

mindenkorra vége lett. 

HÉJJAS PÁL

Herman Ottó látott hala

Közlemény
Értesítem Tihany Község Lakosságát, hogy a Balaton jegén tartózkodókra az alábbi BM rendelet az irányadó:

A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken lehet, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. (2) A szabad vizek jegén tartózkodni

csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. (3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között; járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével; kikötők és veszteglőhelyek területén; illetve folyóvizeken és azok
mellékágain.

Kérem, hogy a fenti rendeletben foglaltakat tartsák be, különös tekintettel vonatkozik azokra, akik a kijelölt jégpályán kívüli területen tartózkodnak

a Balaton jegén, saját felelősségükre. A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapi -

tányság munkatársai jogsértések észlelése esetén először figyelmeztetnek, a komolyabb, vagy visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót

alkal maznak. 

Néhány további szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani: 

– Ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes; 

– A parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és

esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől; 

– Soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen; 

– Legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra

(1817-es vízi segélyhívó, vagy a 112-es, 105-ös segélyhívó telefonszám); 

– Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez szükséges

eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (105-ös segélyhívó); 

– soha ne aludjunk el a jégfelületen.

A jégpálya kijelölése nem kötelezettsége az önkormányzatoknak, ám ahogy a korábbi években idén is Tihanyban a Belső-tó jégfelülete lesz
a kijelölt korcsolyapálya, abban az esetben, amennyiben a jég vastagsága a 10–12 cm-et meghaladja. 

NÉMETH TÜNDE JEGYZŐ
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Farsang Farka – vidám téltemetés Tihanyban 
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK,

HOGY 2016. február 6-án, (SZOMBATON)
ÜNNEPÉLYESEN ELTEMETJÜK A TELET!

Program: 
10.00 óra: Farsangi újbor verseny zsűrizése

(Németh László Művelődési Ház)

15.00 óra: Farsangi kézműves játszóház kicsiknek és nagyoknak
a Művelődési Ház tetőterében 

15.30 óra: Az újborverseny eredményhirdetése (színházterem)

16.00 óra: Tréfás, népi versenyek (Cibere vajda és Konc király
küzdelme) nyereményekkel (Mádl Ferenc tér)

17.00 óra: A díszes farsangi kompánia a kisbíró vezetésével
elindul a Művelődési Ház elől a Visszhang dombra, ahol ünne-

pélyesen elégetjük a TELET! (kéretik farsangi álarcban,
jelmezben megjelenni!!)

17.45 Télűzés tűzzsonglőrökkel a Szélkakas Kompánia
társaságában (Mádl Ferenc tér)

Forralt bor, zsíros kenyér, forró tea,
pogácsa várja a télűző vendégeket!!

Szeretettel várunk mindenkit!

Januári programok

Február 6. szombat 08.00–17.00
Téli Tihany Túra (Rajt: Bencés Iskola)

Február 6. szombat 10.00–15.00
Februári szöszmötölés – Denevérek éve a Levendula Házban

Február 6. szombat, 10.00
Tihanyi újborok versenye a Németh László Művelődési Házban

Február 6. szombat 15.00
Farsang Farka – vidám téltemetés (Mádl Ferenc tér)

Február 10. szerda 17.30
Olvasólámpa Irodalomkedvelők Köre (Könyvtár)

Február 13.szombat, 10.00
Minden, ami Star Wars (Könyvtár)

Február 17. szerda, 10.00
Papírszínházmese nagycsoportosoknak (Könyvtár)

Február 19. péntek, 17.00
Tetőtéri esték – Lothringer Éva: Családi gubanc – bogozó (Bencés
Apátság)

A Vynitores Tichonienses Borlovagrend és a Németh László Műve-

lődési Ház idén is meghirdeti az új borok versenyét. Nevezni kettő

üveg 0,75-ös palack borral lehet 2016. február 5-én, pénteken 17.00

óráig a Németh László Művelődési Házban. A szervezők kérik, hogy

a nevezett borokon legyen feltüntetve a fajtájuk, illetve termelőjük neve

és címe. 

A verseny eredményhirdetése február 6-án, szombaton fél négykor a

Farsang Farka – Téltemetés rendezvény keretén belül lesz a művelődési

ház színháztermében.

t-v

Borok versenye 

Hamarosan itt a farsangi bál. A gyerekek biztosan már minden

családban lázasan tervezgetik a jelmezüket. Én azonban szeretnék

még egy gondolat erejéig a decemberre, elsősorban az óvodai Mi-

kulás ünnepségre visszaemlékezni. A szülői munkaközösségnek

évek óta semmi teendője ezzel az ünneppel, hiszen van egy család,

akik ezt a feladatot mind szervezésben, mind anyagilag teljesen

magukra vállalták. Míg korábban az ő gyermekeik is az óvodába

jártak, mára mindketten iskolások, így nyugodtan mondhatjuk,

hogy a család az Óvoda igazi Mikulása és segítője, akik 2015-ben

is igazi meglepetéssel készültek a gyerekeinknek. 

A gyerekek, a szülők és a szülői munkaközösség nevében is sze-

retném megköszönni a mi „igazi Mikulásunknak”, hogy 2015-ben

is elhozta az ovisoknak a nagyon gazdag, színvonalas, sok-sok fi-

nomsággal teli, igazán személyre szóló csomagot, (és otthon hagyta

a virgácsokat) aminek biztosan minden kisgyerek örült.

DR. SZABÓ GABRIELLA

SZM TAG

Köszönet az igazi
Mikulásnak

Olvasói levél



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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