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Az Európai Parlament nyolcadik

ciklusának törvényhozási munkája

2019. április 18-án ér véget. Az Eu-

rópai Unió tagállamainak polgárai

1979 óta közvetlenül választják

meg az Európai Parlament tagjait,

melyre ötévente kerül sor. Minden

ország maga határoz a választás for-

májáról, de az európai polgárok

közvetlen és általános választójog

alapján, szabad és titkos választá-

sokon választják meg képviselőiket.

A szavazáshoz megkívánt életkor

betöltött 18 év, kivéve Ausztriát,

ahol 16, valamint Görögországot,

ahol ez 17 év. A választási részvétel

öt tagállamban kötelező: Belgium-

ban, Bulgáriában, Cipruson, Gö-

rögországban és Luxemburgban.

Az európai parlamenti választáson

a voksolás hivatalos eredménye csak

akkor hozható nyilvánosságra, ha a

27 tagállam összes szavazókörében

befejeződött a szavazás. Mivel

Olaszországban csak vasárnap este

11 órakor zárnak a szavazókörök,

az előzetes adatok csak este 11 óra

után lesznek nyilvánosak.

A Brexit, a brit EU-tagság meg-

szűnése miatt, 751-ről 705-re csök-

ken a parlament létszáma, emiatt

pedig változik az egyes tagállamok-

nak jutó képviselői helyek száma

is. A képviselői helyeket az egyes

tagállamok lakosságának száma

alapján osztják el, de Magyaror-
szág továbbra is 21 fő képviselővel
lesz jelen.

A választópolgár egy listára
adhatja le szavazatát. Listát az a

párt állíthat, amely legalább 20 ezer

ajánlást összegyűjt. Listát a pártok

önállóan vagy közösen állíthatnak.

Egy választópolgár több listát is

ajánlhat, de egy listát csak egyszer.

A listán a jelöltek a párt vagy pár-

tok által bejelentett sorrendben sze-

repelnek. Mandátumot az a párt

kaphat, amelyik több szavazatot

szerzett, mint az összes listára le -

adott összes érvényes szavazat öt

százaléka (mandátumszerzési kü-

szöb). A mandátumokat a leadott

szavazatok arányában osztják szét

a pártok között, a listáról a jelöltek

a párt által eredetileg bejelentett

sorrendben jutnak mandátumhoz.

Az újonnan megválasztott kép-

viselők május 27-én kezdik a tár-

gyalásokat az új képviselőcsoportok

felállításáról. Képviselőcsoport lét-

rehozásához 25 olyan tagra van

szükség, akik a tagállamok legalább

negyedét képviselik. 2019. július

2-án a strasbourgi alakuló üléssel

kezdődik a Parlament kilencedik

ciklusa. A képviselők megválasztják

a Ház elnökét, a 14 alelnököt és az

öt quaestort, és döntenek az állandó

bizottságok számáról és összetéte-

léről.

A választási értesítők kipostázá-

sát a Nemzeti Választási Iroda már-

cius végén megkezdte. Ha a lak-

címre nem érkezett meg a névjegy-

zékbe vételről szóló tájékoztató leg-

később április 5-ig, akkor ezt a vá-

lasztópolgár a jegyzőnél (helyi vá-

lasztási iroda vezetőjénél) jelezheti,

ezt követően számára új értesítő

kerül kiállításra.

A választópolgárnak lehetősége

van az értesítőben szereplőtől eltérő

helyen szavazni, amennyiben erre

irányuló kérelmét határidőben be-

nyújtja. Amennyiben a szavazás

napján, külföldön tartózkodik má-

jus 17-én 16.00 óráig kérheti kül-

képviseleti névjegyzékbe való fel-

vételét, amennyiben lakóhelyétől

eltérő, más Magyarországi telepü-

lésen kíván voksolni átjelentkezésre

irányuló kérelmének május 22-én

16 óráig kell megérkeznie a helyi

választási irodához.

Ha a választópolgár egészségi

állapota vagy fogyatékossága miatt

nem tud megjelenni a szavazóhe-

lyiségben, mozgóurna iránti kérel-

met nyújthat be. A kérelmet a sza-

vazást megelőzően a helyi választási

irodához nyújthatja be, ill. szavazás

napján 12.00 óráig a szavazatszám-

láló bizottságtól kérhet mozgóur-

nát.

További részletes felvilágosításért

a Tihanyi Közös Önkormányzati

Hivatalban működő helyi választási

irodához lehet fordulni, vagy a

www.valasztas.hu weboldalon lehet

tájékozódni.

NÉMETH TÜNDE

HVI VEZETŐJE

Az Európai Unió tagállamaiban
a parlamenti választást 2019.
május 23. és 26. között bonyolít -
ják le. Az Unió egyes tagorszá-
gai szabadon dönthettek arról,
hogy ezen belül melyik napon
tartják a voksolást. Magyaror-
szág köztársasági elnöke 2019.
május 26-ra tűzte ki az Európai
Parlament magyar képviselői-
nek választását.

Tájékoztatás az Európai Parlamenti
választásáról

VÁLASZTÁSI IRODA
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A Somogy Megyei Kerékpáros

Szövetség március végén rendezte

meg a Bringa Kupát, több korcso-

portban, amely jelentős útlezárá-

sokkal járt a településen. Bár a Ma-

gyar Közúttól megkapták az enge-

délyt, a felső piacról induló verseny

mégis elégedetlenséget szült.

– Levelet írtunk a Magyar Közút

igazgatójának azzal a kéréssel, hogy

az ilyen és ehhez hasonló versenyek

útlezárásaihoz csak akkor adjanak

engedélyt, ha arról az önkormány-

zatnak tudomása van és előzetes be-

leegyezését adja. Ennek a kerékpá-

ros versenynek évek óta helyet

adunk, ám a rendezvény már kinőtte

a települést, az útlezárások meg -

bénították a közlekedését, bosszú-

ságot okozva a helyi lakosoknak és

a turistáknak is. Önkényesen még

parkolót is elfoglaltak. Erre nekünk

nincs szükségünk. A képviselőkkel

úgy döntöttünk, nem sze-

retnénk a jövőben helyet

adni ennek a versenynek,

sőt minél előbb át kell gondolnunk

és szabályoznunk kell milyen sport-

eseményeknek adunk helyet – vá-

laszolta kérdésünkre Tósoki Imre

polgármester. 

Éppen a közlekedési problémák

miatt már eddig is csak a szezonon

kívül, kora tavasszal és késő ősszel,

lehetett a településen sportesemé-

nyeket szervezni, de a tapasztalatok

azt mutatják, amint jó az idő, már

ezekben az időszakokban is renge-

tegen látogatnak el a Félszigetre, és

ezt a kettős terhelést már nem bírja

el a település. – Komoly dilemma,

milyen sportrendezvényeknek ad-

junk zöld utat és melyeket utasít-

sunk el, de az egyértelmű, valamit

tenni kell. Fontos szempont, hogy

milyen létszámú indulóval lehet

kalkulálni egy-egy rendezvényen.

Hamarosan kezdődik a Tihanyi

Félmaraton futóverseny, már most

2500 jelentkező van, nem tagadom,

ez az esemény is kiváltott vitákat.

Abban maradtunk, hogy látva a sok

előzetes jelentkezőt támogatjuk

a rendezvényt, de szeretnénk bele-

szólni az útvonalak kijelölésébe,

a fő út például semmiképpen nem

lehet érintett – mondta a polgár-

mester.

Lapzártánk után a futóverseny

szervezői és az önkormányzat

egyeztetett a rendezvénnyel kapcso-

latban, amelyről a következő lap-

számunkban beszámolunk.

mt

A jövőben át kell gondolni mely
nagyobb sportesemények lebo-
nyolításához adja meg az enge-
délyt az önkormányzat, hiszen
néhány rendezvény már akkora
felfordulással jár, amelyet a helyi
lakosok és az ideérkező turisták
sem tolerálnak minden esetben.
A képviselők úgy döntöttek,
hogy a Félsziget Kupa kerékpá-
ros versenyt a továbbiakban nem
támogatják.

Ezt felismerve, és a helyzetre

megoldást keresve Virágzó félszi-

get – Tavaszi szemétgyűjtés Ti-

hanyban elnevezéssel ismét közö-

sen indított szemétszedési akciót

több civil szervezet az idén is a falu

nagy részén. Az akciónak már van

múltja- a Horgász Egyesület illetve

a Tihanyi Sport és Szabadidő is

többször szervezett már környezet-

védelmi napot. Az elmúlt években

azonban ez a kör szerencsére kibő-

vült, egyre több helyi csatlakozik

az akcióhoz. 

Ebben az évben szinte minden

civil szervezet és sok helyi önkéntes

szedte a szemetet, a borongós, esős

idő ellenére. A fent említett két

szervezet mellett ott voltak a Le-

vendula Klub tagjai, a Lovas Klub,

az Önkormányzat dolgozói, a

TDM munkatársai és sok helyi vál-

lalkozó valamint magánember is

magáénak érezte a település tiszta-

ságának ügyét. Az önkéntes sze-

métszedők igyekeztek minél na-

gyobb területet bejárni, így többek

között megtisztult a Balaton-parti

rész, a Belső-tó partja, az Akasztó-

domb környéke, az Aranyházig ve-

zető út. Egy család a Barátlakásokig

szedte a szemetet, és egy lelkes kis

csapat az Őrtorony kilátó melletti

területet tisztította meg. Munkájuk

eredménye: megszámlálhatatlan

zsák szemét, amiben a pelenkától

az autógumiig minden volt. Elgon-

dolkodtató.

Az önkéntesek hadát az akció

után egy finom ebéd várta a Civilek

Házában. A szervezők elképzelése

szerint nemsokára ismét megtartják

a falu belső területén a cigaretta

csikkgyűjtő akciót is. És bár jó látni,

hogy egyre többen fognak össze egy

szebb környezetért, bárcsak ne lenne

szükség több hasonló akcióra.

R.É.

Önkéntesek szedték a szemetet 
Tihany minden évszakban szép,
igenis érdemes csak magáért
a gyönyörű környezetért is ide-
látogatni. Ezért azonban tenni
is kell, mert a gyönyörű környe-
zet a felelőtlen embereknek kö-
szönhetően időről időre megte-
lik szeméttel. 

Stop a kerékpáros versenynek

Utolsó simítások
Befejeződött a Major utcában

az ivóvíz gerincvezeték cseréje
valamint az utca szegélyépítése
és aszfaltozása. A DRV szakem -
berei a napokban egyeztettek
a település polgármesterével
a hibák kijavításáról.

A munkálatok a vártnál hossza-
dalmasabbak voltak, a szintkü-
lönbségekkel is meggyűlt a bajuk
a kivitelezőknek. Egy-két szaka-
szon, különösen a Képzőművé-
szeti Egyetem környékén újra kell
rakni a szegélyeket, hangzott el
az egyeztetésen, a hibák kijavítá-
sára garanciát vállalt a szolgáltató.
Az egyeztetésen elhangzott, hogy
az önkormányzat szándékai sze-
rint több útszakaszon is szeretné
kicserélni az elavult gerincveze-
tékeket, hiszen a régi vezetékek
miatt félő, hogy egyre több cső-
törés lesz. A DRV szakemberei
elmondták: komoly problémát je-
lent, hogy a szezonalitás és az az-
zal járó terhelés miatt egy komp-
lett hálózatot tartanak fent,
amelynek költségei jelentősek.

Mint arról korábban már írtunk,
a Belügyminisztérium pályázatán
nyert harmincmillió forintos tá-
mogatásból – amelyhez az önkor-
mányzat további 20 millió forintot
biztosít – még ez év májusáig
megújul a József Attila és a Völgy
utca Kiserdőtelepi utca és Kossuth
Lajos utca közötti szakasza, to-
vábbá a Major utcának a József
Attila utca és a Képzőművészeti
Egyetem közötti szakaszán is el-
készülnek a járdafelületek.

mt FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Megtelt a levendulás – ez volt a

címe a képnek, amellyel Michalkó

Gábor, a Corvinus Egyetem okta-

tója, az MTA tudományos tanácsa-

dója nyitotta meg előadását. A kép

ugyan Provence-ban készült, de fo-

tózhatták volna tavaly, a tihanyi Le-

vendulafesztiválon is, amikor nem

csak a képre, de a Tihany határát

jelző táblára is kiírhatták volna,

hogy megtelt.

Nem kívánt turizmus

Michalkó Gábor azzal kezdte

előadását, hogy a képen látható –

amúgy kínai – turisták mellett egy

másik, hatalmas tömeg is van, a lát-

hatatlan turistáké. Ők azok, akik

nem kerülnek be a hivatalos sta-

tisztikákba, mert 24 óránál rövi-

debb ideig tartózkodnak egy he-

lyen, rokonoknál, barátoknál szál-

nak meg,  vagy csak átutazóban

vannak. Ők is növelik egy deszti-

náció terhelését. Az „overturizmus”,

vagyis a nem kívánatos mértékű

forgalom már nálunk is megjelent,

és ezt egy, a füredi borfesztiválon

készült fotóval illusztrálta. A turiz-

mus erőteljes bővülését a jövedel-

mek emelkedése, a fapados járatok

megjelenése, az Airbnb elterjedése,

az on-line értékesítés előretörése,

valamint a közösségi média is elő-

segítette. Az úti célok között új te-

rületek szerepelnek, és számos ked-

vezmény, kupon, utalvány ösztönzi

az embereket az utazásra. Az ered-

mény nem egyértelmű, főleg, ha

a helyi infrastruktúra elhasználó-

dását és a helyi lakosok ellenérzé-

seit is figyelembe vesszük. A pesti

buli negyedben élőket például nem

deríti jókedvre, hogy a szállásadók

és a vendéglősök jövedelme nő, ha

mindennapi életüket megkeserítik

az éjszakában üvöltöző sörpadosok,

és nem tudnak ablakot nyitni a be-

áramló ételszag meg a zaj miatt.

De mit lehet tenni? – tette fel

a kérdést Michalkó Gábor. Először

is végig kell gondolni, hogy mi is

a cél, mit tekintünk sikernek – vá-

laszolta meg a kérdést. A megnö-

vekedő adóbevételeket? A vendé-

géjszakák számának növekedését?

Vagy esetleg a helyben élők boldog-

ságát? Mit kellene ehhez fejleszteni?

A fejlesztési célok között szerepel-

het az infrastruktúra bővítése,

a vonzerőfejlesztés, a marketing-

kommunikáció újragondolása, új te-

rületek bevonása és a település új-

rapozícionálása. Végül a szabályozás

is egy lehetséges eszköz, de tudni

kell, hogy kiknek az érdekében és

milyen célcsoportra vonatkozóan

alakítjuk ki, és milyen technológiá-

val valósítjuk meg. Érdemes a má-

sutt már kipróbált és bevált, jó gya-

korlatokat is figyelembe venni, ha

a nem kívánt turizmus visszaszorí-

tását tűztük magunk elé. Az biztos,

hogy Tihany egy jó hely és jó hely-

zetben is van: a világörökségi hely-

szín státuszának várományosaként

több lehetősége van a turizmus jö-

vőjének stratégiai megközelítésére,

és sokat profitálhat Veszprém kö-

zelségéből is, mivel 2023-ban

Veszp rém lesz Európa kulturális fő-

városa – összegezte véleményét.

Fejlesztési koncepció 2030-ig

Ez a végszó kapóra jött, mert

Tósoki Imre polgármester rögtön je-

lezte, hogy éppen másnap egyeztet

a veszprémi polgármesterrel a témá-

ban, majd rátért előadása lényegére:

az eddigi fejlesztésekre, a már dön-

tésekkel, pályázatokkal lefedett pro-

jektekre és a hosszú távú tervekre.

Visszatekintését a ’90-es évek től

kezdődő hanyatlástól indította,

amelynek mélypontja – 2009-ben –

a 200 ezerről 95 ezerre csökkenő

vendégéjszaka-szám volt. A Tihanyi

Legenda projekt a felzárkózás és a

korszerűsítés programja volt. 2013-

ban indult a Tihanyi Jövő Műhely,

amely kereteket adott a település jö-

vőjének újragondolásához, az érde-

keltek és a civilek bevonásával. 

A történeti áttekintés keretében

párhuzamot vont a jelentős fejlődést

hozó korszakok között. Az első vi-

lágháborút követően, 1920 és 1935

között számos, a településképet

meghatározó, illetve a turizmust is

szolgáló épületet, üdülőt építettek,

mint például József főherceg kasté-

lyát, a Limnológiát, a Sportszállót.

A tömegturizmus évtizedeiben, fő-

leg 1965 és ’75 között a rév, a hajó-

állomás bővítése mellett gyarapod-

tak a szállás- és vendéglátóhelyek is.  

A Legenda projekt fő érdeme a

településközpont megújítása és a

korszerű infrastruktúra kialakítása

volt – emelte ki a polgármester, majd

az ez évi, őszi fejlesztéseket ismer-

tette. Mivel lapunkban ezekről már

beszámoltunk, most csak címsza-

vakban soroljuk fel: a Magtárban tu-

risztikai látogatóközpontot alakíta-

nak ki, ahol helyet kap majd a tele-

pülés történetét 1900-tól napjainkig

bemutató kiállítás is. Megújul a

Porta Pacis előtti terület, és a Mádl

Ferenc teret az Apátsággal összekötő

lépcsősor, a Csokonai-liget és a füg-

gőkertek. A ligetben egy nyelvem-

lék-tanösvényt is létesítenek. Az

Echo-dombon történeti játszóteret

alakítanak ki, és a föld alá kerül az

új illemhely. Az Írók háza élmény-

ház a Visszhang utcában kap majd

helyet. Pályázatból újíthatják fel a

Somost és a Gödrösi szabadstran-

dot. A rév és környékének rendbe

tételének előkészítése most folyik.

Lesz forrás a megújuló energia

program folytatására és az úthálózat

fejlesztésére is. Az új sportcsarnokot

rövidesen átadják. 

Tósoki Imre a turizmust és a he-

lyi lakosokat egyaránt szolgáló,

hosszú távú elképzelésekkel zárta

beszámolóját. 

Digitális skanzenek

P. Molnár-Szabó Józsefnek nagy

része volt a Tihanyi Legenda pro-

jekt koncepciójának kialakításában

A turizmus Janus-arca
Az áprilisban megrendezett vállalkozói fórum témája a turizmus
volt, feladata pedig a felkészülés a várható változásokra, fejlemé-
nyekre. Mert bár a turizmus jelenleg is az egyik leggyorsabban bővülő
gazdasági ág, számos új keletű jelenség borzolhatja a szakértők és az
ebből élők idegeit: zsúfoltság, alacsony szolgáltatási színvonal, kör-
nyezeti károk, helyi értékek pusztulása – vagyis a tömegturizmus kö-
vetkezményei. Mit tehetünk, hogy az ágazat előnyeit élvezhessük,
de kártételeit ne kelljen elszenvednünk?

Láthatatlan turisták
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és összeállításában. Előadásának

középpontjában az új tendenciák

megjelenése állt. Arra figyelmezte-

tett, hogy azok hatásai belátható

időn belül Tihanyt is elérik, ezért

az egyéni vállalkozói terveket is ér-

demes hosszabb távra készíteni, és

hozzá igazítani a várható változá-

sokhoz. A turisztikai vállalkozások-

ban, akárcsak más iparágakban

drasztikus változásokat hoz a digi-

talizáció – emelte ki. A befektetések

a legnagyobb profitot biztosító ága-

zatok felé irányulnak. A digitalizá-

ció jelenleg évi 20–25 százalékkal

bővül, ami többszöröse a turizmus

átlagának. Az új nemzedékek más-

képp gondolkodnak a turizmusról,

ezért csökken folyamatosan a szer-

vezett utazások aránya. A legna-

gyobb jövedelem már ma is a törzs-

adatállományok hasznosításából

származik; például a szállást- vagy

utazást kínáló honlapokon, ame-

lyekhez nem tartozik fizikai va-

gyon, nincsenek repülőgépeik, nincs

taxijuk, nincs szálláshelyük, de van

értékesíthető adatvagyonuk. A szál-

láskiadásból származó jövedelem

egy igen jelentős része – extrém

esetben 40 százaléka is – náluk je-

lenik meg. Mi következik ebből? –

tette fel a kérdést az előadó. Az,

hogy a turisztikai szolgáltatóknak

is alkalmazkodniuk kell a digitális

világhoz. Olaszországban például

– folytatta – „digitális skanzeneket”

hoznak létre a helyi vállalkozók,

amelyekben lokálisan vásárol a tu-

rista. A helyi együttműködés ma-

gasabb szintre emelésére van szük-

ség a településeken. Ez közös érdek,

mert a vendégfogadás település

szintű infrastrukturális feltételeit az

önkormányzat teremti meg, de ab-

ból pénzt a vállalkozók tudnak csi-

nálni. Saját terveiket tehát hozzá

kell passzítaniuk a település terve-

ihez, fejlesztéseihez. Tudniuk kell

azt is, hogy befektetés nélkül nincs

jövő; az organikus fejlődést nem le-

het kihagyni. A TDM-eknek óriási

szerepe van a stratégiák összesimí-

tásában, a települési és vállalkozói

célok egymáshoz igazításában. –

Összefogásra és együttműködésre

van szükség Tihanyban, hogy a

követ kező évtizedben is fejlődhes-

sen– vonta le a végső következtetést

az előadó.

Petróczi Orsolya, a TDM ügyve-

zetője egy tavalyi turisztikai felmé-

rés ismertetésével folytatta a prog-

ramot. Ennek során, több helyszí-

nen végeztek számlálást, kérdezést,

és 1100 kérdőívet töltöttek ki.

Az adatok kiértékelése még tart; az

eredményről később számolnak be.

Az ügyvezető beszámolt egy újdon-

ságról is. A telefonos SMART-app-

likáció egy információs rendszer,

amely elősegíti a napi kapcsolattar-

tást a felhasználókkal, és mindig

friss, aktuális információkat nyújt.

Az önkormányzati ügyintézést is

megkönnyíti például a letölthető

dokumentumokkal, és elérhetővé

teszi a turistákat érdeklő informá-

ciókat is. A tesztelés most kezdődik.

Az ügyvezető kérte, hogy jelentkez-

zenek azok, akik vállalkoznak a

rendszer tesztelésére. A jelenlévők

végül az októberben induló, szem-

léletformáló képzésekről kaptak tá-

jékoztatást. A képzés célja, hogy Ti-

hany komplex utazási élményt

nyújtson a látogatóknak, és felké-

szítse a turizmusban érdekelteket az

ehhez szükséges feladatok ellátására;

képességeket, látásmódot fejlesszen. 

Sok vendég, kevés prof it

Hozzászólóként Juhász Gábor,

az Aquilo Panoráma Hotel ügyve-

zetője számolt be saját, eredményes

stratégiájukról. Ők már évekkel ez-

előtt felismerték, hogy a van vendég

nem elég a boldoguláshoz és a fej-

lődéshez. Ennek bizonyítására el-

mondta, hogy abban az évben, ami-

kor a legmagasabb volt a vendégéj-

szakák száma, akkor volt a legki-

sebb a profitjuk. Vagyis a nem lehet

pusztán a sok vendég az üzleti cél.

Jelenleg évi 10-20 százalékos nö-

vekedést produkálnak magasabb

árak és egy határozott profil, kínálat

kialakítása mellett – ráadásul a

fenntarthatóság szempontjainak fi-

gyelembe vételével. 

– Nem több vendég kell, hanem

olyan, akit szeretnénk itt látni – fo-

galmazott. A nagyobb költés vi-

szont csak minőségi szolgáltatással,

egyedi élmények biztosításával ér-

hető el. Náluk kiemelkedően magas

a visszajáró vendégek aránya. Két

réteg a jellemző: az egyik az aktív

kikapcsolódást keresőké, akik szá-

mára kerékpáros túrákat szerveznek

a félsziget rejtett helyeire, illetve vi-

torlázást biztosítanak – mindkét

esetben személyes közreműködés-

sel. A másik jelentős piac az eskü-

vőké – itt élénk és egyre növekvő a

kereslet. 

Fejlesztési programjukat legalább

öt évre tervezik – folytatta Juhász

Gábor. Gazdasági eredményüket

nem a szezon másfél hónapjára ala-

pozzák, hanem a kiegyensúlyozott

működésre, az elő- és utószezon ki-

használására. Ilyenkor a csopor-

tokra koncentrálnak, személyre sza-

bott ajánlatokkal. Ügyelnek a fenn-

tarthatóságra is. Ebbe beletartozik

az ökológiai lábnyom csökkentése

is, például azzal, hogy palackos víz

helyett kancsót használnak. Kíná-

latukat rugalmasan alakítják ki, fi-

gyelnek a különleges étkezési igé-

nyekre is. 

A fórum gondolatébresztő elő-

adásai és példái segítettek abban,

hogy a vállalkozók saját üzleti te-

vékenységüket nagyobb keretekbe

illesszék, és a várható tendenciákhoz

igazítsák. Ehhez adhat gyakorlati

támogatást a program folytatása.

KONCZ MÁRIA

Tihanyi fejlesztési tervek 2030-ig 

• A rév és környékének integrált fejlesztése
• Az Apátság és környezetének felújítása (apátsági projekt)
• Az Ősközség épített környezete, mint világörökségi helyszín rehabilitációja
• Kultur-part projekt: a Belső-tó partján kulturális övezet kialakítása 
• Lélegző félsziget: a táji és rekreációs minőség fejlesztése (a BF Nemzeti Park

programja)
• A közlekedés komplex megújítása
• Apáti fogadókapu kiépítése

A Tihany Fejlesztéséért Alapít-

vány estjét rendezték meg április

közepén. A szervezők nevében

Eppel János kuratóriumi tag kö-

szöntötte a vendégeket. Az üdülő-

tulajdonosokat arra kérte, hogy vé-

leményükkel járuljanak hozzá Ti-

hany jövőjének, a következő évti-

zedre szóló fejlesztési koncepció-

jának kialakításához. – Nincs nya-

ralók meg tihanyiak – mindannyian

ugyanazért a célért, Tihany fejlesz-

téséért dolgozunk – összegezte be-

vezetőjében. Dr. Tóth József elnök

az alapítvány 12 évi aktivitásának

kulcsaként az önkormányzattal kö-

zös munkát jelölte meg. – Az ered-

mények jelzik, hogy érdemes volt

ezt az utat járni – tette hozzá.

Az alapítvány elnöke arra kérte

a megjelenteket, járuljanak hozzá

a helyi kommunikáció finanszíro-

zásához, támogassák a Tihanyi

Vissz hang helyi lap kiadását. 

Az est háziasszonya, dr. Koncz

Mária kurátor emlékeztetett az ala-

pítvány indulásakor megfogalma-

zott értékekre: az együttműködésre,

a közös jövőkép kialakításának és

társadalmasításának céljára, vala-

mint a település életéért való egyéni

felelősségvállalás kötelezettségére.

Szükségesnek látta, hogy a vendé-

gek által képviselt szellemi poten-

ciál a település szintű célok meg-

valósításában szerepet kapjon.

Tósoki Imre polgármester a tiha-

nyi fejlesztési folyamatokat ismer-

tette. Megköszönte az alapítvány-

nak a projektek megvalósításához

nyújtott segítségét, a tervkészítés

finanszírozását, valamint a társ- és

önálló pályázatok lebonyolítását.

Hozzátette: a jelentős fejlődésnek

köszönhetően ma már sok fiatal tér

vissza külföldről, és talál munkát,

megélhetést Tihanyban. 

A résztvevők megegyeztek abban,

hogy az est egy közösség- és véle-

ményformáló folyamat elindításá-

nak tekinthető, amely a település

javát szolgálja. 

(k.m.)

Alapítványi est – Közösségformálás
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A verseny tradicionális korláto-

zásai miatt csak az 1968-ban is el-

érhető eszközöket lehetett hasz-

nálni, így semmilyen modern vi-

torlázatot, se elektromos navigációs

eszközöket, se gps-t nem használ-

hattak a versenyzők, de időjárás

előrejelzést sem kaptak.

A vitorlázó nem magyar lobogó

alatt versenyzett, amire eddig még

nem volt példa. Mint megjegyezte,

több kísérletet is tett, de Magyaror-

szágról semmilyen támogatást nem

kapott a versenyen való induláshoz.

Két kis urnát vitt magával az útra

édesapja hamvaival, az egyiket szét-

szórta a Horn-foknál, a másikat

körbevitte a Föld körül, és tervei

szerint édesapja kedvenc hajójának

a Kelénnek a fedélzetéről szórja

majd a Balatonba.

Március 21-én ért partot a vitor-

lázó, aki Balatonfüreden, a zsúfo-

lásig telt Vitorlázeumban tartott él-

ménybeszámolót.

– A verseny kezdete után egy hó-

nappal a mezőny végén kullogtam,

ami valósággal sokkolt engem. Csa-

lódott voltam és rendkívül kimerült,

mert különböző technikai problé-

mák miatt rengeteget kormányoz-

tam kézzel. Nagyon elkeseredett

voltam, de az egyszer sem fordult

meg a fejemben, hogy feladom a

versenyt. A támogatóim között volt

például nyugdíjas, és egyetemista,

akik a kevés félretett pénzükből

igyekeztek nekem segíteni, szóval

egyszerűen nem szállhattam ki eb-

ből a hajóból. Igyekeztem megja-

vítani a problémákat, kaptam is egy

24 órás büntetést, majd következett

az Indiai-óceán, ahol sorra dőltek

ki a versenyzők, ekkor már nagyobb

kedvem volt a versenyzéshez.

Kopár István tisztában volt azzal,

hogy az első két hely megszerzésére

szinte semmi esélye sincs. Egyrészt

kiváló vitorlázókról van szó, a végül

győztes Jean-Luc Van den Heede na-

gyon tapasztalt és rendkívül tehet-

séges, de kár lenne elhallgatni, hogy

az anyagi lehetőségeikkel sem tudta

felvenni a versenyt. A Rustler

36-osok sokkal gyorsabb hajók az ő

Tradewind 35-ös Puffinjánál.

A har madik hely volt a cél, de ez a

lehetőség pedig elúszott a szélkor-

mány meghibásodása miatt.

– Éppen a reggeli készítéséhez

készülődtem, amikor megborult a

hajóm. Sajnos nyitva volt a kabin,

400 liter víz árasztott el, ez azzal

járt, hogy szinte minden technikai

eszközöm tönkrement. Innentől az

egész úton csak venni tudtam a rá-

diómmal, adni nem. Szinte teljes

elszigeteltségben vitorláztam. Volt

egy második VHF rádióm, amivel

legalább a közelembe kerülő ha-

jókkal tudtam kommunikálni. De

ez is tönkrement, mert egy madár

az árbocról lekaszált mindent.

Ráadásul a vizesedés miatt meg-

jelentek a penészgombák. Először a

körmeimre ment át a gombafertőzés,

borzasztóan néztek ki és akadályoz-

tak a tevékenykedésben is, aztán

egyre többet köhögtem, gondolom

a tüdőmbe is jutott egy kis adag. De

ennyivel megúsztam, volt még fog-

fájásom is, de azt a velem lévő anti-

biotikumokkal jól tudtam kezelni.

A legborzasztóbb az állandó fá-

zás volt. Minden cucc vizes lesz,

egyszerűen nincs lehetőség a kiszá-

rításukra, a vizes hálózsákba kell le-

feküdni minden nap. Ezt nem bírja

az ember csak úgy, hogy magas ka-

lóriatartalmú ételeket fogyaszt, én

például rengeteget szalonnáztam.

Kérdésekre válaszolva Kopár

István hosszasan magyarázta a vi-

torlázás technikai feltételeit, szó

esett a tengerek és óceánok rend-

kívüli szennyezettségéről is, mint

mondta, ennyi műanyagot még

soha nem látott vízen. Beszélt arról

is, hogy több évtizedes tengerha-

józási tapasztalata ellenére ilyen ki-

számíthatatlan és kezelhetetlen

időjárással még nem találkozott.

Naponta hosszú órákat töltött a

navigációval és az étkezéssel is, hi-

szen a viharos óceánon ez közel

sem egyszerű – jegyezte meg. Mu-

száj naplót vezetni a vízen, külön-

ben elveszti az ember az időérzé-

kelését – mondta, majd a több mint

nyolc hónapos magányát firtató

kérdésekre válaszolt.

– Gyönyörű a szólóvitorlázás, di-

rekt és életszerű kapcsolatban vagy a

természettel, a vízzel, a széllel, csak

önmagadra számíthatsz. Hosszú he-

teken, hónapokon át csak a vizet lát-

tam, csak magammal voltam, érdekes

helyzet. Az ember ilyen körülmények

között újraértékeli az életét. Nem na-

gyon tudok róla még beszélni, majd

egyszer könyvben megírom. Igyek-

szem mostantól elviselhető ember

lenni. Az biztos, hogy szerencsés alkat

vagyok, fel tudtam idézni a barátai-

mat, szeretteimet, szinte beszélgettem

velük. Meditációs helyzet ez, a tibeti

szerzetesek élhetnek át hasonlót.

MARTINOVICS TIBOR

Teljes elszigeteltségben vitorláztam
Kopár István negyedik helyen
ért célba a Golden Globe Race
szólóvitorlás földkerülő verse-
nyen. A 18 elrajtolt hajóból
mindössze csak öt tudta teljesí-
teni a távot. Egyelőre öt ember
van a világon, aki ezt a fajta
szóló földkerülést teljesíteni
tudta. A megszállott vitorlázó
263 napot töltött a vízen, mint
a balatonfüredi közönségtalál-
kozón elmondta, ilyen lehetet-
len időjárási körülményekkel
még soha nem találkozott. 

– Az önkormányzatokkal egyez-

tetve az állam a korábbiaknál jóval

nagyobb szerepet tölt majd be a

balatoni hajózás működtetésében.

Bízunk benne, hogy azok a régóta

dédelgetett remények és célok,

amelyek megvalósítására eddig

nem volt pénz, most valóra válhat-

nak – mondta a Hajókikötőben

tartott megnyitó beszédében Bóka

István, Ba la tonfüred polgármes-

tere.

A balatoni hajózási szezont, a ha-

gyományoknak megfelelően idén

is, húsvét hétvégéjén, az első hajó

Füredre való befutása nyitotta meg.

A szinte nyárias időben ezúttal is

sokan voltak kíváncsiak a füredi

mólón a ceremóniára.

– Meg kell őriznünk a családba-

rát Balatont. Meg kell határoznunk

a Balaton jövőképét. Nem kellenek

gyorsan közlekedő hajók a tóra,

nem kellenek újabb zajos rendez-

vények, és nem kell a nyári szezont

még tovább dúsítani. Fontos a vál-

tozás, fontos, hogy a Balaton to-

vábbra is az ország második leg-

népszerűbb turisztikai célpontja le-

gyen, de meg kell védenünk a tó

értékeit – fogalmazott Balassa Ba-

lázs, a Balatoni Szövetség elnöke.

Kollár József, a Balatoni Hajózási

Zrt. vezérigazgatója az ünnepségen

kiemelte: tavaly több mint kétmillió

utast szállított a BAHART, ami re-

kordnak számít. Bővültek a cég szol-

gáltatásai, elkezdődött a modernizá-

ció, nőtt a forgalom és a bevétel, ja-

vítottak a hajók műszaki feltételein,

de a több évtizedes lemaradás beho-

zásához még több évre van szükség.

– Az állam megjelenése a tulaj-

donosi körben nagy előrelépést je-

lent, esélyt arra, hogy megvalósul-

janak a komoly fejlesztési terveink.

Új kompot kell építenünk, fel kell

újítanunk a kikötőinket – ezek je-

lentős munkák lesznek – vélekedett

Kollár József.

Elkezdődött a hajózási szezon –
Meg kell óvni a Balaton értékeit 

Befutott a Balatoni Hajózási
Zrt. Szent Miklós nevű hajója
Füredre, ezzel megkezdődött a
173. balatoni hajózási szezon. Az
állam szerepvállalásával jelentős
fejlesztések várhatók a balatoni
hajózási társaságnál, de a mo-
dernizáció mellett meg kell
őrizni a Balaton szerethetősé-
gét – hangzott el az ünnepségen. 
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Boldog vagy? Szomorú? Ki vagy

Te? Van életed? Miben hiszel? Hi-

szel bármiben? Tényleg meg akarsz

halni? Tényleg meg akarsz gyó-

gyulni? Ezeknek a kérdéseknek

nemhogy a befogadása és a megvá-

laszolása, de már a meghallása is

nagy bátorságot feltételez, és erős

nyitottságot kíván. A világ azonban

éppen a bezárkózásra, az önvéde-

lemre, a hárításra tanít, és végül el-

magányosodásra kényszerít. A nap

mint nap szembejövő kérdések közül

kevésre van esszenciális válaszunk.

A zenét segítségül hívva beszélget-

tem az élet elemi, s egyben legke-

vésbé megragadható részecskéiről

Suda Magdolna régizene-énekessel.

– Miért nincs ott a zene, a zenész,

és főleg a régizene és a régizenész, ahol

jelent valamit ez a szó: siker? 

– Mert egészen más szférában

mozog. Nem a virtuozitást célozza,

hanem a szépséget keresi. Ennél-

fogva nem kápráztat, hanem gyö-

nyörködtet. A régizene koncerten

nem a zenész a fontos, hanem a hall-

gató. Ez a zene a legegyszerűbb lét-

kérdéseket teszi fel és arra késztet,

hogy saját válaszokat találjunk. Szá-

momra régizenésznek vagy bármi-

lyen művésznek lenni nem szakma,

hanem belső kényszer, belső szük-

séglet. És ilyen értelemben létkérdés:

csak ezen keresztül tudom megélni

azt, hogy ki vagyok én. Ezért szá-

momra felbecsülhetetlen értéke van,

és értelmezhetetlen anyagiakat mellé

tenni. Nem tudom, mennyit ér egy

koncertem, mert nem tudom anya-

giakban kifejezni, mennyit ér szá-

momra a létezés.

– Tihanyban élsz a férjeddel, Ba-

lázzsal, és három gyermeketekkel. Ide

születtél, zenésznek? 

– Szegeden születtem, s énekelek,

amióta az eszemet tudom. Az is-

kolába kerülésemkor költöztek át a

szüleim Veszprémbe. Apám forró-

sága, a Balaton-szerelem hozta ide

őket. Balázzsal osztálytársak voltunk

a veszprémi Lovassy gimnázium-

ban, ahol a Belcanto kamarakórus-

ban, a Vegyeskarban és a Dowland

kórusban énekeltünk együtt. Balázs

az ELTE matematika-fizika szakán

végzett, ezzel párhuzamosan nép-

rajz szakra járt. Veszprém hozott

bennünket újra össze, Vikman Pál

karnagy által vezetett Orlando

Énekegyüttesben kezdtünk éne-

kelni, több mint húsz évvel ezelőtt. 

Tihanyba úgy kerültünk, hogy

geofizikust kerestek az intézetbe,

Balázs itt kezdett dolgozni, s kap-

tunk egy szolgálati lakást. 

Tihany első látásra szerelem volt,

a Paradicsomkert közepe. Tizen-

négy évbe tellett, mire megtaláltuk

a saját otthonunkat, de megérte

várni rá. Először hagyományos is-

kolában kezdtem tanítani, majd hét

gyönyörű évig a nemesvámosi Wal-

dorf következett. Sokat tanultam be-

lőle, de nagyon sokat kívánt tőlem.

Nehéz döntés volt otthagyni, másfél

év sírás előzte meg. 2011-ben kezd-

tem a régizenét szólistaként élni: a

veszprémi zeneiskola gitártanárával,

Nagy Csaba lantművésszel. Soha az-

előtt nem találkoztam XVI. századi

lantdalokkal. Csaba elém rakott egy

kottát, Dowland In Darkness Let

Me Dwell-je volt, az egyik leggyö-

nyörűbb, legmélyebb, ugyanakkor

legnehezebb dala. Elkezdtük, és hi-

hetetlen élmény volt, teljesen be-

szippantott. Azt gondoltam, hogy

kellően érzékeny fülű, meditatív lé-

lek vagyok, mégis kellett három

lantkoncert, mire hozzácsendesed-

tem a hangszerhez.

– A Recercare Régizenei Műhely

énekese vagy. Mit jelent a zenekar

nevében a recercare?

– Maga az olasz kifejezés azt je-

lenti: újra elkezdeni keresni, kutatni,

illetve cirkulálni, keringeni a közép-

pont körül. Eredetileg reneszánsz

vagy korabarokk, XVI–XVII. szá-

zadi hangszeres, lant- vagy orgo-

namű a ricercare. 

– A zenekar mit jelent: próbákat,

fellépéseket, felvételeket és sikert? 

– Ezt mind. S ha az ember vala-

mit ilyen szeretettel csinál, akkor

nem is veszi észre, hogy dolgozik.

Egy négyórás próbát akkor kezdek

érezni a lábaimban, amikor utána

leülök. A régizene mozgalom a het-

venes években kezdődött Magyar-

országon, s ma már sok tehetséges

régizenész van az országban. Maga

a korszak, és annak zenei világa kü-

lönleges ritkaság, hisz a legtöbben

a kora barokktól kezdenek el ze-

nével foglalkozni. Jelen van még a

középkori gregorián vonal, és a

XIV–XVI. század zenéjében is so-

kan megmártóznak, de nem ma-

radnak meg nála, hanem tovább-

mennek. 

– Mi lehet ennek az oka? A mai

korunk ennyire más rezgésű?

– Igen, nagyon más. A mi zené-

inkben – még a világi zenékben is –

nagyon erős a szakralitás. Másrészt

kevés a teljes egészében fennma-

radt, írott zenei anyag, a legtöbb

töredékes, épp ezért figyelmet és

bátorságot kíván: az előadó merjen

közel menni hozzá, időt hagyni

arra, hogy a zene megadja magát

neki. Fel kell fedezni, bátran meg-

hallani a hiányzó részeket, a hang-

szerkíséretet, ami sokszor szintén

nem egyértelmű. Akkoriban sokkal

élőbben volt jelen a zene: egy csa-

ládban majdnem mindenki játszott

valamilyen hangszeren, ami nem

műveltség vagy társadalmi rang

kérdése volt. Megvolt a kísérletező-

képesség és vágy, boldogan zenél-

tek. Ezt próbálgatjuk mi is.

– Miért nyitottátok meg 2015 nya-

rán a saját otthonotokat, s rendeztek

azóta szinte havonta lakáskoncerteket

a nappalitokban?

– Erre a korszakra fokozottan

igaz, hogy a zene a csendből születik,

és oda is tér vissza. Amikor a vásárlás

előtt jöttünk megnézni a házat, ak-

kor az udvarról a nappaliba léptünk

be, Balázzsal egymásra néztünk, és

tudtuk, hogy ez egy zeneterem, ahol

koncerteket lehet tartani. Ez olyan

magától értetődő volt számunkra,

mintha ki lett volna írva a falra. 

– Kik jöttek az első koncertekre?

– Csak a régizenét kedvelő bará-

taink. A koncertjeinken azt tapasz-

taltam, hogy épp azok az emberek

érintődnek meg mélyebben ezzel a

zenével, akiktől a legkevésbé vár-

nám. Szinte nem is tudunk róla,

hogy milyen hihetetlen igényünk

lenne a szakralitásra. A lakáskon-

certen az, hogy egy burokban va-

gyunk a zenével, olyan hihetetlen

többletet ad – előadónak és hallga-

tónak egyaránt –, amit egy hatalmas

koncertterem harmincadik sorában

nehéz megszerezni. A barokk előtt

nem is létezett olyan koncert, hogy

a zenész kiült a közönség elé, ha-

nem kisebb társaságokban, legin-

kább együtt zenéltek. Volt funkciója,

gyógyított a zene: V. Károlynak pél-

dául a lant volt a kedvenc hangszere,

s el tudom képzelni, hogy a palota

termében egy lantossal egyedül töl-

tötte az időt, ami olyan, mint egy

tradicionális buddhista meditáció. 

– Nekem régizenét hallva az volt az

érzésem, hogy az ember saját, vegy-

tiszta emberi minőségével találkozik, s

rádöbben, hogy ő legbelül mégiscsak jó… 

– Ez a zene nagyon természetes,

nincs benne semmi mesterkéltség.

Egyszerű és tiszta. A reneszánsz

idején, bátran játszották mások da-

rabjait kidíszítve, s elég volt, hogy

csak szép. Még nem volt cél a nép-

szerűség, esetleg áttételesen: diplo-

máciai fogás és kincs volt, ha egy

uralkodó udvartartásához kivételes

tudású, tehetséges zenész is tarto-

zott, akinek a darabjait kódexbe

másolták. A reneszánszban az em-

beri lélek még őrizte az átjárható-

ságot és utat az Istenhez. Talán

ezért válik – tudattalanul – érintetté

ettől a zenétől a mai kor embere.

– Éneklés közben mi történik veled

belül?

– Abszolút kiüresedés. Mi is

benne vagyunk a napi rohanásban,

nem létezik énekesnői burok. De

minden egyes alkalommal, amikor

elkezdődik a koncert, abban a pil-

lanatban úgy érzem, hogy kiemel a

hétköznapokból, és magasabb mi-

nőségbe kerülök. 

MÓROCZ ANIKÓ

A zene a csendből születik, és végül oda is tér vissza
Vajon létezik átjárás a XIII. és
a XXI. század között? A jelen-
ből nézve persze csípőből jön a
praktikus kérdés: ha van is egy
zenével előidézhető időkapu,
mire jó az? Mi hasznunk van be-
lőle? Esetleg annyi, hogy talál-
kozunk önnön emberi lényünk-
kel, annak tiszta minőségével. 
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A városi környezetünk szépségei

gyakran haszontalannak tűnő épü-

letekben, tárgyakban és részletek-

ben bújnak meg, amik elvesztették

kapcsolatukat a létünkkel. Meg-

szoktuk a jelenlétüket a minden-

napiakban, s már nem is tudatosul

bennünk a meglétük. Pedig a visz-

szavonulásunkhoz nyújthatnak se-

gítséget: gondoljunk csak a temp-

lomokra vagy akár a saját élette-

rünkre. Ezekben a szakrális vagy

épp teljesen profán terekben kicsit

elbújhatunk a valóság elől és egy

saját titkos világot kreálhatunk ma-

gunknak. Kondor Attila festőmű-

vész és Rajcsók Attila szobrászmű-

vész munkái is ezeket a világokat

választja szét számunkra. Megmu-

tatják, hogy van lehetőség belépni

egy alternatív valóságba – még ha

csak néhány percre is -, de a törté-

neti emlékezés fontosságára is fel-

hívják a figyelmet és körbejárják az

anyagok megformálásának kérdé-

sét, a természetben és a mestersé-

gesen alkotott környezetben egya-

ránt. 

Kondor Attila festészetének kiin-

dulási pontja is a környezete, mű-

vészetének alapját a természet utáni

stúdiumok, tevékenységek adják. A

realitás tereiből ragad ki részleteket,

amit aztán egy sajátos valóságkép-

pel tölt meg. Tájaiban az ember

csak alkotásain keresztül jelenik

meg, építészeti formákban és ro-

mokban. Sokat foglalkozik a hiány

kérdésével és azzal, hogy ez a mo-

tívum hogyan jelenik meg az élet-

ünkben, és persze a művészetben.

Alkotásain a leggyakoribb motívu-

mok a kertek és a humanizmust

szimbolizáló könyvtárak, templom-

terek és ókori jelképekkel kiegészí-

tett tavak. Ezek segítségével Kon-

dor az emlékezés témáját járja

körbe, s hangsúlyos szerepet kap a

festmény és az idő viszonyának kér-

dése is. A művészet már a kezde-

tektől önmagában hordozza a me-

ditáció fogalmát, amit a festő fel is

használ: Kondor munkássága kife-

jezetten ennek a flow- állapotnak

a megteremtésére törekszik és segíti

a befogadót abban, hogy átléphes-

sen egy valóságtól eltérő világba.  

Rajcsók Attila szobrászatában is

szerepet kap a hiány, de ő pozitív

minőségként értelmezi, amit óvni

kell és megvannak a határai: ami

Rajcsók esetében az anyag. Szobrait

- csakúgy, mint Kondornál - a ter-

mészet és a környezetünk ihlették

és alakzatainak kiinduló-és vég-

pontja is a mi világunk. Művei

többsége természeti formákat, csi-

gaházakat és növényeket ábrázo-

lnak, arra emlékeztetve, hogy bár a

városi ember elvesztette kapcsolatát

a természettel, mégis nagyon szo-

rosan kötődünk hozzá. A rideg va-

lóság bemutatásához rideg anyago-

kat is hív segítségül: fémből, acélból

és fából alkot, viszont mindig meg-

adja egy titkos világ megismerésé-

nek lehetőségét. A szobrok a réteg-

ződéseknek köszönhetően mindig

önmagukba záródnak, így létre-

hozva magukban egy intim teret,

titkokat rejtve, elfedve a művek tel-

jes valóját. 

A kiállítás megnyitója alkalmával

Gálhidy Péter szobrászművész Buji

Ferencet idézte: „Ebből a világból

kitörni csak befelé lehet.” 

MÓROCZ ANIKÓ

Teremtő gyakorlat
Valami hiányzik. Mindig. Keres-
sük-kutatjuk, hogy vajon hol le-
het a kiút a lét forgatagából. Héj-
hajlékokat igyekszünk létre-
hozni magunk körül, amik óv-
nak és védenek bennünket,
ugyanakkor átjárhatóságot biz-
tosítanak külső és belső világunk
között. A KOGART-ban június
9-ig látható Kondor Attila és Raj-
csók Attila munkái mintha épp a
kiutat mutatnák meg befelé. 

Ősszel várhatóan meg fogja

haladni a 180 főt a tanulói lét-

szám, amelyre 1990-es évek óta

nem volt példa. A szeptemberben

induló első osztályába 23 tanuló

jár majd 12 településről, közülük

hatan tihanyiak. További re-

ményre ad okot a folytatódó lét-

számnövekedés, mert négy ta-

nuló bejelentette jelentkezési

szándékát, aki ebben az évben

tölti be hatodik életévét, ezért

köteles beiratkozni, de csak a kö-

vetkező tanévben jár majd isko-

lába. 

Közkedvelt a tihanyi iskola a

Balaton-felvidéken is, hiszen

most is érkezik diák Nagyvá-

zsonyből, Pécselyről, Vászolyról,

Dörgicséről és a környező tele-

pülésekről. Folytatódik az úgy-

nevezett nagyfelmenő rendszer-

ben történő oktatás, ezért egy

osztálytanító, Karácsonyi Éva ta-

nítja majd elsőtől a negyedik év-

folyamig ezt az osztályt. Ennek

a módszernek nagy előnye, hogy

négy évig ugyanaz a pedagógus

követi végig a gyerekeket. 

S.J

Befejeződött a Bencés Apát-
ság Illyés Gyula Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
első osztályába való beiratko-
zás a következő tanévre. Az
előző évek tendenciája foly-
tatódni látszik, egyre népsze-
rűbb az intézmény a szülők
körében. 

Népszerű a bencés iskola
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Kedves
barátaink!

A Németh László Művelődési
Ház 2019. május 18-án,
szombaton rendezi meg
a  Kecskeköröm Ünnep

elnevezésű hagyományőrző
rendezvényét a Belső-tó

partján.

A program része a „Magyaros
ízek” pörkölt-főző verseny,
melyre szeretettel várjuk

a civil szervezetek, családok,
baráti társaságok jelentkezését.

Felszereléseket, kellékeket
(gázpalackot, bográcsot,

fűszereket, stb…) a csapatoknak
maguknak kell hozniuk.

A díjakról, a jó hangulatról
mi gondoskodunk.

Jelentkezési határidő:
2019. május 13.

Jelentkezés és további
információ: 

Rózsa Éva 06-30/749-71-77, 
Varró Eszter: 06-30/628-37-57
e-mail: rendezveny@tihany.hu

Töltsünk el együtt egy
vidám napot,

szeretettel várjuk
Önt is!

Tósoki Imre, a klub elnöke ismer-

tette a 2019-es vállalásokat a tiha-

nyi önkormányzat rendezvényein.

A klub tagjai minden évben aktív

résztvevői a március 15-i, a Hősök

napi megemlékezésnek. A követ-

kező esemény a fogathajtó verseny

lesz július 7-én, majd a Szüreti na-

pok rendezvénysorozatán a Lovas

klub aktív részvételével  bonyolítják

le a szokásos felvonulást fogatokkal,

helyi betyárokkal és a településre

érkező hagyomány őrző huszárok-

kal. 

A közgyűlésen résztvevők tájékoz-

tatást kaptak arról, hogy a Tihanyi

Lovas Klub színeiben induló ver-

senyzők saját kategóriájukban milyen

eredményt értek el 2018-ban. Len-

nert Anna 7. osztályos tanuló díjug-

ratásban, 85 cm-es akadályon, Bala-

tonvilágoson első helyezett lett, Aj-

kán – különböző akadálymagassá-

gokban – egy első, egy negyedik és

egy hetedik helyezést ért el. Zircen

ugyancsak első lett a 80–90 cm ka-

tegóriában. Csuti István a C-kate-

góriában Bándon, Szentgálon,

Nagy vázsonyban, Mencs  helyen, Ne-

mesvámoson, és a Lovas maraton

versenyen vett részt, szép eredmé-

nyekkel. Kecskéden a Nemzeti Ag-

rárgazdasági kamara különdíját

kapta. Baranyai Géza B-kategóriás

versenyző az ácsi és a balatonlellei

versenyen indult eredményesen

(-cz)

Ülésezett a lovas klub
A Tihanyi Lovas Klub éves közgyűlésén Csuti Anikó számolt be
a 2018-as pénzügyi évről. A klub jó helyzetben van, jól gazdálkodott.
A tavaly felvállalt rendezvényeket sikeresen lebonyolították. Évről-
évre a legnagyobb szervezést igénylő esemény a C- kategóriájú kettes
fogathajtó verseny, amelyet július első vasárnapján tartanak a Belső-
tó partján. Erre a versenyre minden évben, az ország minden tájáról
sok versenyző érkezik.

Május 18. szombat
Belső-tó partja

9.00–10.00 Nevezés és helyfoglalás a Magyaros ízek pörköltfőző versenyre 
9.00–12.00 Nordic Walking   a Tihanyi-félszigeten, igény szerint nordic walking technika
oktatással Bejelentkezés szükséges a www.tihanysport.com/nordic-walking oldalon 
Túravezető: Marsó Sarolta okleveles Nordic Walking tréner.
10.00 Fülöp Ferenc labdarúgó emléktorna az Általános Iskola focipályáján
Ismét kapható lesz a mondából ismert eredeti „Tihanyi Kecskeköröm”
Honfoglalás-kori program – jurta kiállítást, viselet bemutató, íjászat, kelevéz dobás, előadás
Moldvai, gyimesi, középkori és délszláv zenék az Ókőrős Trió előadásában
Toma és vidám Csapata meglepetésjátékai és megmérettetései, minden korosztálynak. Próbák
szekérkerekes, falovacskás, és számos különleges hagyományos fajátékkal 
Mottó: Élj játékosan, Vedd komolyan a Játékot!
Májusfa mászás
13.30 Gyermek futóverseny a Belső tó partján ovodás és kisiskolás korcsoport számára. Minden
résztvevő rajtszámot, a befutóban pedig egyedi emblémázott érmet és lufit kap ajándékba. Futás
után egy jóleső frissítőre szeretettel látjuk a gyermekeket. Az első három kislány és kisfiú külön
díjazásban részesül. 

14.00 A főzőverseny eredményhirdetése
16.00 Visszhang próba kisvonattal
16.30–18.00 Közösségi terepfutás a félszigeten felnőtteknek, gyakorlott és kezdő futóknak.
A tervezett táv 10 km, félúton és a befutóban frissítőt biztosítunk (víz, izoital, szőlőcukor, gyü-
mölcs, és a kihagyhatatlan házi befutósüti).  A közösségi futás vezetője: Marsó Barna okleveles
triatlon és TRX szakedző.
17.00 Táncház a Belső-tó partján 

Május 19. vasárnap
Mádl Ferenc tér (rossz idő esetén Németh László Művelődési Ház)

15.00  V. Tavaszi Népzenei Találkozó
(népdal, néptánc, tekerőlant, furulya)
Táncház

Kecskeköröm Ünnep és
Tavaszi Népzenei Találkozó
Tihany, 2019. május 18–19.
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Zselic te gyönyörű!
„Szelíd dombhátak és csendes er-

dők simulnak a Mecsek észak-nyu-

gati oldalának és húzódnak egészen

a Kaposig.” Ezen a tájon kutattuk

fel a 48 fős társasággal a Rippl-Rónai

villát, ahol a festő szeretettei illetve

állatai körében élt és dolgozott.

Meglátogattuk a bőszénfai szar-

vas farmot, ahol többek között

dámszarvasokat, vaddisznókat, őze-

ket és muflonokat figyelhettünk

meg a traktor vontatta pótkocsiról.

A Zselicvad Étteremben elköl-

tött finom ebéd után kézből nevelt

szarvastehenek, birkák várták a cso-

portunkat és végigkísértek minket

az állatsimogatóban. Nagy élmény

volt ez kicsiknek és nagyoknak.

A Zselici Csillagparkban mász-

hattuk meg hazánk legmagasabb,

huszonöt méteres fából készült ki-

látóját, ahonnan láthattuk a Bada-

csonyt, a Mecsek vonulatait, de még

a horvátországi Papuk-hegységre is

rápillanthattunk.

Ősszel a Szépművészeti Múze-

umba tervezünk kirándulást, szere-

tettel várjuk majd a jelentkezőket.

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT

Ismét a kedvességet, a segítőkész-

séget, és a jó szándékot használta

ki az a férfi, aki február 2-án a dél-

előtti órákban megjelent egy cso-

paki ingatlannál, majd megszólí-

totta az ott élő nyugdíjas nénit,

mondván húszezer forintot váltson

fel neki, mivel ő tartozik a néni fi-

ának tízezer forinttal, de csak hú-

szezrese van, és így szeretné meg-

adni a tartozását.

Az idős asszonyt a segítőkészség

vezérelte, majd bement a házába,

hogy váltópénzt hozzon, azonban

a férfi a nő után ment, és a szobá-

ban lévő szekrény fiókjából a sértett

figyelmetlenségét kihasználva több

millió forintot tulajdonított el.

A Balatonfüredi Rendőrkapi-

tányság bűnügyi osztálya a véde-

kezésre képtelen illetve a bűncse-

lekmény felismerésére vagy elhárí-

tására idős koránál vagy fogyaté-

kosságánál fogva korlátozottan ké-

pes személytől való elvétellel elkö-

vetett kifosztás bűntette bűncselek-

mény miatt rendelt el nyomozást

az esetet követően.

A balatonfüredi nyomozók gyors,

és hatékony munkája eredménye-

ként több megyét érintően, az el-

követővel szemben több rendbeli

kifosztás ügyében zajlik az eljárás,

egy másik személlyel szemben pe-

dig elfogatóparancsot adtak ki.  

A rendőrség felhívja mindenki

figyelmét, hogy számos hasonló

eset történik, amikor a jóhiszemű-

séggel visszaélve történik bűncse-

lekmény. 

Az esetek többségében a bűnel-

követők pénzt akarnak adni azzal

az indokkal, hogy túlfizetésünk van

közműszolgáltatónál, hogy váratla-

nul közgyógyellátási juttatást kap-

tunk, hogy ünnepek előtt váratlan

pénzbeli juttatás jár nekünk, de

gyakori az is, hogy magukat rend-

őrnek kiadva akarnak pénzt átadni.

Gyakran hivatkoznak arra, hogy

gyermekünk, unokánk kórházba

került, beteg, vagy balesetet szen-

vedett és ezért lenne szükség gyors

anyagi segítségre.

Ezekben az esetekben soha ne

működjünk együtt az idegennek,

minden esetben tegyünk bejelentést

azonnal a 112-es segélyhívószámon.

A rendőrség azt tanácsolja: la-

kásba, családi házba, az udvarra ide-

gen személyt ne engedjünk be,

pénzt lakásban, közterületen sen-

kinek soha ne váltsunk, otthonunk-

ban indokolatlanul nagy mennyi-

ségű készpénzt ne tartsunk, ha ez

mégis elkerülhetetlen, akkor azt

több helyre elosztva tegyük, soha

ne egy helyen tároljuk a készpénzt. 

SZEKERES KORNÉL,

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSADÓ

Óvatosság, figyelem,
fegyelem

Óvodások ismerkedtek
az új könyvtárral

A Visszhang Óvoda gyerme-

kei három csoportra bontva lá-

togatták meg az új tihanyi

könyvtárat. Megismerkedtek az

új gyermekkuckóval, belevetették

magukat a játékba, a könyvek né-

zegetésébe, a társasjátékozásba, a

rajzolásba, a legó építésbe. A kis-

vakondos játszóházba is sokan

belebújtak, a lányok pedig a gyer-

mekkonyhában ebédet készítet-

tek.

A gyerekek mesét hallgattak,

sőt szereplői is voltak a történet-

nek. A kiscsoportosok A három

pillangó című mesével ismerked-

tek meg, miközben rengeteg pil-

langó szállt tulipánról tulipánra

a könyvtárban.

A középsősök a Pötty nélküli

katica pöttyeit keresték, a nagy-

csoportosok egy mókás könyv se-

gítségével, a színekkel játszottak. 

Októberben tovább folytatják

a könyvtári foglalkozásokat, re-

mélve, hogy a könyvtári közeget,

hangulatát egyre inkább meg-

szokják a gyerekek, és később lel-

kes olvasókká válnak.

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT

Idén márciusban a Magtár épü-

lete adott otthont az eseménynek.

Már korán reggel tettek a jelenlé-

vők az egészségükért: reggeli tornán

vettek részt, melyet Csizmaziáné

Török Hanna tartott. Majd Varró

János alpolgármester mondott kö-

szöntő beszédet, kiemelve: évente

általában egy egészségnapot ren-

deznek a településen, pedig ha job-

ban belegondolunk, minden nap-

nak az egészségünk megőrzéséről

kellene szólnia. – Ennek megértését

segítik az ilyen egészségnapok.

Mindenkinek felelőssége, feladata

van abban, hogy saját egészségét

megőrizze – mondta az alpolgár-

mester, aki megköszönte a mindig

fáradhatatlan Levendula Klub

munkáját, akik zászlajukra tűzték

az egészségmegőrzés és az ezzel

kapcsolatos tájékoztatás feladatát

is, és mindent megtesznek azért,

hogy minél szélesebb körben ter-

jesszék a megelőzés, a szűrővizsgá-

latokon való részvétel fontosságát.

Beszédét Karinthy idézettel zárta

„Az emberek nem egészségesek,

hanem boldogok akarnak lenni.”

Az igazi, felhőtlen boldogsághoz

azonban elengedhetetlen az egész-

ség. Tegyünk meg mindent azért,

hogy annak hiánya ne álljon bol-

dogságunk útjába- mondta Varró

János.

A rendezvényen Koczka Viktória

bőrgyógyász és Széll András érse-

bész vizsgálatain lehetett részt

venni, de volt babamasszázs bemu-

tató is Pradaricsné Kántás Mária

védőnő segítségével. Széll András

Péter főorvos érsebész, majd Kisa

Judit dietetikus tartott előadást, vé-

gül Juhász Gábor az elsősegélynyúj-

tásról és az újraélesztésről beszélt.

A nap folyamán a dietetikus, és a

Levendula klub által készített éte-

lekből kínálták a vendégeket. 

R.É.

Egészségnap Tihanyban

A Levendula Klub nem csak egy
jó közösség, hanem céljául tűzte
ki az egészségmegőrzés, beteg-
ségmegelőzés nem könnyű fel-
adatát is. Igyekeznek minél szé-
lesebb körben felhívni a szűrő-
vizsgálatok fontosságára a fi-
gyelmet. A szervezet évről évre
vezető szerepet játszik a helyi
Egészségnap megszervezésében,
ebben segíti a munkájukat a Né-
meth László Művelődési Ház. 



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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