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Júniusban vehette át Tósoki Imre el-

nökségi tagsági megbízólevelét Lázár

Jánostól, a Miniszterelnökséget vezető

minisztertől a Magyar Nemzeti Vidéki

Hálózat vezető testületének tagságára.

A Hálózat célja az együttműködések

kialakítása a vidékfejlesztésben érde-

kelt, civil, önkormányzati és kormány-

zati szereplők, gazdálkodók között.

A magyar szervezet részese az európai

vidékpolitikával foglalkozó, huszon-

hét tagú európai hálózatnak. Értesü-

léseink szerint a tagságra Kis Miklós

Zsolt, vidékfejlesztési államtitkár

javasolta a tihanyi polgármestert. 

– Mi áll a megtiszteltetés mögött? – kér-

deztük Tósoki Imrétől. 

– 2014-ben a tihanyi fejlesztések elis-

meréseként átvehettem az év vidékfej-

lesztőjének díját, ez a magyarázat.

A mostani megbízás öt évre szól; az el-

nökség tizennégy tagú. A Hálózat pályá -

zatokat ír ki, ezeken keresztül támogatja

a vidékfejlesztő kezdeményezéseket, ese-

mények szervezését, kiállításokon való

részvételt, a hungarikumok bemutatását,

a kistermelők piacra jutását.

– Ebben a pozícióban mit tart legfonto-

sabb feladatának?

– Az elnökség tagjai több csoportban

dolgoznak, egyelőre még nem tudom,

hogy melyikben lesz lehetőségem tevé-

kenykedni. De az biztos, hogy elsődle-

ges feladatomnak a Balatoni régió erő-

sítését, a környékbeli kisvállalkozások

forráshoz juttatását tartom. Szeretném

elérni, hogy 2016-ban segítséget kap-

junk az Európai Falufejlesztési díj át-

adásának megszervezéséhez, a szükséges

források előteremtéséhez. 

(-cz)

A vidék hálózata
Tósoki Imre a Balatoni régiót szeretné erősíteni
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Ügyeljünk környezetünk tisztaságára!

Tihanyban az elmúlt időszakban rengeteg háztartási sze-

mét, zöld hulladék kerül ki a közterületekre, aminek elta-

karítása a Falugondnokság dolgozói részére számos több-

letfeladatot jelent. Kis odafigyeléssel, felelősségtudatos

gondolkodással mindenki tehet környezete megóvásáért!

A szelektív hulladékszigetek kialakítása és az erre alkalmas

kukák beszerzése sajnos nem érte el az Önkormányzat Kép-

viselő-testülete által kívánt hatást. A szelektív kukákat a köz-

területről be kellet szállítani a Falugondnokság udvarába (Ti-

hany, Major u. 63.), mert a szemeteseket nemcsak a rajtuk

lévő jelzés szerint használták. Többen a háztartási szemetüket

is ott helyezték el, ill. az éttermeket üzemeltetők egy része is

nagy mennyiségű vegyes, nem szelektív hulladékot hordott a

szigetekhez. A felsoroltak és a jelentős önkormányzati több-

letköltség miatt (hiszen Probio Zrt. (mint szolgáltató) nem

szállította el a kukák mellé helyezett hulladékot), kellett az

Önkormányzatnak úgy döntenie, hogy a szelektív hulladék

elhelyezésre csak a Falugondnokság területén lesz lehetőség. 

Hétköznapokon reggel 7,00 és délután 14,30 óra között lehet

elhelyezni a bekamerázott területre a szétválogatott papírt,

műanyagot és üveget. Ugyanebben az időben van lehetőség

az elektronikai hulladék elhelyezésére is. Az elektronikai hul-

ladékot kérjük ne szereljék szét és ne vegyenek ki belőle al-

katrészeket, mert a szétszerelt állapotban már az Önkormány-

zattól nem veszik át az elromlott, elavult berendezéseket!

A zöldhulladék jelentős részének elszállításának és hasznosí-

tásának feladatát az Önkormányzat átvállalja az állandó la-
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A csend félszigete Tihany?

Egész évben, de főleg az idegenforgalmi időszakban, amikor

a település létszáma jelentősen megnő, tapasztaljuk, hogy

sok tihanyi lakos vagy ide látogató vendég panaszkodik ar-

ról, hogy a zaj miatt nem tudnak kikapcsolódni, pihenni,

ill. aludni. 

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete még 2011-

ben megalkotta a környezeti zaj és rezgésvédelméről szóló,

úgynevezett csendrendeletét. A rendelet teljes szövege a

www.tihany.hu honlapon teljes terjedelemben megtekinthető.

A rendelet mindenkire kötelező, megszegőivel szemben a

közterület felügyelő vagy akár a rendőrség is intézkedhet, a

rendelet megszegője szabálysértést követ el.

Tihany turisztikai jelentőségét senki nem vitatja, így kiemelt

figyelmet kell fordítani az idelátogató vendégek kényelmére,

viszont ne veszítsük szem elől a helyiek lakókörnyezetükkel

szemben felmerült igényeit sem. Téves az a köztudatban még

ma is meglévő információ, hogy csendháborítást csak este

10,00 óra után lehet elkövetni!

Magánszemély a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon

a háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel és zöldfelület fenn-

tartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen:

motoros kerti gépek használatát vagy motoros fakivágást, fú-

rást, flexelést– a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását

kivéve – általában hétköznap 7.00 óra és 20.00 óra között,

szombaton 9.00 óra és 12.00 óra közötti időtartamban sza-

bad végezni.

Fenti munkák Óvár és Cserhegy településrészeken hétköznap

7.00 óra és 20.00 óra között, szombaton 9.00 óra és 12.00

óra között; és 16.00 óra és 20.00 óra közötti időtartamban

végezhetőek.

Az ősközségben este 20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és

ünnepnapokon egész nap, továbbá június 1. és augusztus 31.

között, minden nap reggel 7.00 és 9.00 óra, valamint 12.00

és 15.00 óra közötti csendes-pihenő időszakban tilos min-

den olyan tevékenység végzése és készülék vagy berendezés

üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy

károsító hang-illetve rezgésterhelést okoz. Ilyen pl.: az épí-

tési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibael-

hárítást), a motoros és elektromos gépek használata, a hirde-

tésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra szolgáló, szabadtérben

üzemeltetett mozgó, vagy fix telepítésű hangsugárzó beren-

dezés használata, stb.

Az időhatárokat úgy alakította ki a képviselőtestület, hogy a

jellemzően pihenéssel töltött időszakok, a reggeli és esti órák,

vasár- és ünnepnapok mentesek legyenek a zajtól.

kosok, ingatlantulajdonosok helyett, azonban kérjük betartani

az alábbiakat: Az ősközség területén a zöldhulladékot szerda

délutáni, esti órákban helyezzék ki az ingatlanuk elé, melyet

a Falugondnokság dolgozói folyamatosan a csütörtöki és pén-

teki napokon szállítanak el. Azokban az utcákban, ahol csü-

törtökön elszállítják a zöld hulladékot, pénteken már nem

mennek vissza, így kérjük azon a héten, szállítás után már ne

helyezzék ki a levágott gallyakat, füvet!

A füvet, leveleket kérjük zsákba tegyék bele, melyet nyitott

állapotban helyezzenek ki, az ágakat, száras, vastagabb növé-

nyeket egy méteres hosszúságura vágva, kötegekbe helyezzék

el az ingatlanuk előtti közterületen. Az Önkormányzat az ál-

tala beszállított zöldhulladékot, amennyiben szükséges leda-

rálja és újrahasznosítja.

Kérjük zöldhulladékot a falugondnokság területére ne hoz-

zanak be!

Az üdülőterületeken, ha csak hétvégén tartózkodnak Tihany-

ban, vasárnap helyezzék el a zöldhulladékot a fentiekben leírt

módon. A szállítási napok meghatározásánál figyelembe vet-

tük, hogy hétvégére ne maradjon hulladék az utcákon, a ven-

dégeket rendezett, tiszta közterületek fogadják.

Amennyiben az ingatlanon jelentősebb kertépítési munkákat

végeznek, vagy nagyobb területen kiirtják a növényzetet és ez

által az átlagos mennyiségnél több zöldhulladék keletkezik,

kérjük a Probio Zrt. telephelyére szállítsák be azt. Év eleje

óta az elhelyezésért minimális díjat szed a szolgáltató, de nagy

mennyiségű zöldhulladék feldolgozása a Falugondnokság gép-

parkja, időbeosztása és létszámkerete nem alkalmas, ennek

költségei szintén jelentős többletkiadásokkal járnak.

A háztartási vegyes hulladék szállítását a Probio Zrt. végzi,

az ősközség területén pénteki napokon. A helyi képújságban

a szállítási időpontokat folyamatosan nyomon követhetik.

Amennyiben a nyári időszakban többlet hulladékuk keletkezik

(pl.: vendégfogadás miatt) ami szerződéses mennyiséget meg-

haladja, lehetőségük van a szolgáltatónál emblémával ellátott

szemetes zsákot vásárolni, amit a kuka ürítésekor a szolgáltató

elszállít.

Az Önkormányzat által a közterületen, járda mellé kihelyezett

szemétgyűjtőkbe ne helyezzenek zsákos, háznál, vendéglátó

egységnél keletkezett hulladékot tartalmazó szemetet, ezek a

kis méretű utcai szemetesek az idelátogató vendégek kényel-

mét szolgálják. Ezek mérete a turisták igényeihez igazodik,

folyamatos ürítésük (még hétvégén is) dolgozóink feladatát

képezik!

Közterületeink rendben tartása, a Falugondnokság munkájának

megkönnyítése érdekében kérem tartsák be a cikkben leírtakat és a

településünkről kialakításra kerülő pozitív kép érdekében mindenki

ügyeljen környezete tisztaságára!

HORVÁTH BÉLA

NÉMETH TÜNDE
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Kivételt képeznek a szabadtéri színpadon rendezett előadások,

az önkormányzat vagy önkormányzat által megbízott szer-

vezet, idegenforgalmi szempontból indokolt, alkalmi jellegű

a község színvonalát emelő rendezvények hangosító beren-

dezései, továbbá az egészségvédelmi, életvédelmi, vagyonvé-

delmi szervezetek által használt, illetve közérdekű célra

igénybe vett hangsugárzó berendezések pl.: hajóállomások és

strandok forgalmi tájékoztató eszközei.

A táblázat szemlélteti, hogy a község területén ( kivéve Óvár

és Cserhegy) mely időszakokban szabad ill. tilos zajt keltő

tevékenységet végezni, aláhúzással van kiemelve a nyári szezon

idejében lévő szabályozás.

Tánc és festő tábor 

Tánctáborunk első napján Amerikába

és Angliába tettünk „látogatást” a tánc

segítségével.

A délelőtt folyamán elkészült a Fame

című szám koreográfiája. Kreatív színe-

zők készültek a tánc által megismert or-

szágokkal kapcsolatban és sok játékkal

zártuk a délutánt. A hét folyamán  tán-

cosainkkal Francia- és Spanyolországban

is „jártunk”. Egyik délután pedig négy-

nagyon okos vendégünk volt a SANSZ

Alapítvány munkatársainak jóvoltából,

akiket a Belső-tó partján fogadtunk! Na-

gyon nagy siker volt a kutyabemutató. 

Szerdán este a Club Tihany Kinder

Disco előtàncosaiként lépnek fel a gye-

rekek a Fame című számmal, hatalmas

sikert aratva, szép estét szereztek a né-

zőknek. Pénteken pedig a meghívott

vendégek, szülők előtt mutathatták be,

hogy hogyan sikerült ez a táncos utazás.

Köszönjük Nagy Annamáriának és nagy

Natáliának, hogy „idegenvezetőink” vol-

tak ezen a fantasztikus utazáson. 

A tánctábor zárásaként a táncos lányok-

kal, családtagjaikkal, barátokkal Pesten

töltöttük a szombati napunkat. A forró

idő ellenére remekül sikerült a kirándu-

lás, amit a Csodák Palotájában, a Mam-

mutban és a Budai Várban töltöttünk!

A másodok héten festő táborban vehet-

tek részt a gyerekek. Az első napon a

vizes technikával és az anyaghasználattal

ismerkedtek meg. Megbeszéltük ki mi-

lyen színeket szeret, illetve festés közben

milyen érzéseket, gondolatokat vált ki

belőlük az általuk lerajzolt kép. 

Délután az arányos másolás és ecsetke-

zelés rejtelmeibe vezette be a gyerekeket

Vajda Katalin festőművész. A hét fo-

lyamán festettek naplementét aranyhíd-

dal és vitorlásokkal, akvarell lapra vizes

technikával levendulát festettek a lá-

nyok. A rekkenő nyári hőségben hűsítő

vizibomba csatáztunk és a Kecskeköröm

ház vendégei is voltunk. Több napot töl-

töttünk a KOGART Tihanyban, nagy

köszönet érte Dallos Krisztinának. 

Reméljük, hogy minden kislány jól

érezte magát a két hét alatt. Jövőre újabb

kalandokkal várunk titeket nyári tábo-

rainkban.

hónapok jan.–máj. jún.–aug. szept.–dec. jan.–dec. jan.–dec.

nap/óra hétfő–péntek hétfő–péntek hétfő–péntek szombat vasárnap/ünnepnap

0.00–7.00 tilos tilos tilos tilos tilos
7.00–9.00 szabad tilos szabad tilos tilos
9.00–12.00 szabad szabad szabad szabad tilos
12.00–15.00 szabad tilos szabad tilos tilos
15.00–20.00 szabad szabad szabad tilos tilos
20.00–24.00 tilos tilos tilos tilos tilos

A helyi rendelet betartása nemcsak a településre látogató vendégek érdekében szükséges, hanem az állandó lakosok nyugalmának

biztosítása miatt is mindannyiunk közös érdeke.

NÉMETH TÜNDE



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                  HÁZUNK TÁJA                    5. OLDAL

Élménybeszámoló a Stratégiai-taktikai fiútáborról

Nagyon jól sikerült az idei táborunk is,

ezt köszönjük Kovács Daninak, (aki Bu-

dapestről utazott ismét Tihanyba tábo-

roztatni), a gyerekeknek, és a szülőknek

is. Nagyon örülünk, hogy a délutáni

programokra (pizzázás, mozizás, foci,

tábortűz) is sokan eljöttek még a szülők

közül is.

Reggelente tornával indítottuk a napot,

mire véget ért a hét, megerősödtünk!

Napi 5 új jelbeszédszóval is megismer-

kedtek a gyerekek. Rengeteg ügyesség-

fejlesztő játékot játszottunk, melyek vé-

gén örömujjongásban törtek ki a nyertes

csapatok.

6–7 dallal készültünk, ezek közül a gye-

rekek kiválasztották azt a hármat, ame-

lyeket, ha énekeltünk, zengett az iskola.

A fürdés a Balatonban, a mozizás, a tá-

bortűz, a kutyaterápiás bemutató (ame-

lyet Császár Anikó szervezett), a zánkai

műfalmászás Bede Tamással és airsoft

lövészet is nagyon tetszett a fiúknak. 

Megismerkedtünk a várnai, mohácsi,

nándorfehérvári, rozgonyi, és a muhi

csatával, amelyekről egy rögtönzött kvízt

is összeállítottunk naponta. Az idén

„skalpoknak” neveztük el a nyeremény-

pontokat. Nagyon izgalmas volt ezek

ajándékokra való beváltása.

Egy nappal meghosszabbítottuk a tá-

borunkat, szombaton Budapestre kirán-

dultunk.

A Láthatatlan Kiállításon a gyerekek

bátrak voltak, gyengénlátó ember kísért

minket a sötét termekben.  Megtanultuk

értelmezni és használni a Braille írást,

kipróbáltuk a gyengénlátók részére át-

alakított sakkot, malmot, és egyéb

ügyességi játékokat.

A Vasúttörténeti Parkban ebéddel vár-

tak Bennünket. Megdicsérték a társa-

ságot, hogy ilyen kulturáltan még nem

evett senki. Erre nagyon büszkék vol-

tunk!

Itt egy kedves bácsi, Sanyi bácsi volt a

kísérőnk, aki részletesen, (talán túlságo-

san is részletesen), mesélt nekünk a for-

dítókorong működéséről.... A hajtányo-

zás is nagyon érdekes volt. A mini kerti

vasútra hernyóalakban ráültünk, kicsi

alagútban, hídon keresztülmenve két

körre elvittek bennünket. Élvezettel

nézték a fiúk, ahogy terepasztalok mi-

niatűr kicsi vasútjai hegyen-völgyön pö-

fögve száguldoztak.

Két oklevelet is kiállítottak nekünk, az

egyik a főhajtány-vezetői a másik a tisz-

teletbeli mozdonyvezetői diplomáról.

A Margit-szigeti Japánkertben a gye-

rekek észrevették a tóban lévő teknős-

békákat. Természetesen nem állhatták

meg, hogy ne tanulmányozzák őket kö-

zelebbről is.

Megmásztuk a Víztornyot is. A sziget

másik végében működő világító szökő-

kút elképesztő formációkat öltött. Él-

vezettel figyeltük, ahogy a nézik a gye-

rekek, és csak azt hallottunk ó,ó,ó......

Hazafelé megálltunk a tabajdi Mezít-

lábas Parkban, ahol 21 féle talajon me-

hettünk végig mezítláb. Jó kis izomtorna

volt ez fáradt talpainknak.  

Köszönjük a Club Tihany két sofőrjének –

Tóth Zsoltnak és Czilli Józsefnek – türel-

mét és kedvességét, Varga Katinak a piz-

zákat, Bozóky Ágotának a fagyit,

Szalontai Krisztának a torna összeállítá-

sát, Lajosnak a sok segítséget, Poráczkyné

Kovács Nikinek és a konyhás néniknek a

f inom ebédet, Szabó Krisztának, Bazsi-

káné Német Évának, Petőné Tóth Rená-

tának és Csomné Tordai Anitának, hogy

elkísértek minket Budapestre.

Felejthetetlen élményben volt részünk

július idusán.

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT

Jöhet a következő 25 év
Jubileumi fogathajtó verseny

Július első vasárnapján tartották meg Ti-

hanyban a 25., jubileumi fogathajtó baj-

nokságot; idén is a helyi Lovas klub és a

Magyar Lovas Szövetség közreműködésé-

vel.  Az első huszonöt év sikeres volt, de

lesz-e még huszonöt jó éve a szervezett

lovas sportnak Tihanyban?

Amikor a Belső-tó partján, a pályára ki-

megy valaki, csak azt látja, hogy a foga-

tok rendben vannak, mindenki a helyén,

és nem tudhatja, hogy a bajnokságot

milyen óriási szervező munka előzi meg.

Ezt a feladatot most is Csuti Anikó, „ci-

vilben” postavezető, a lovassportok el-

kötelezett támogatója látta el. Csuti

Anikó a lovas sportok szeretetét otthon-

ról hozta magával: tizenöt évig segéd-

hajtóként ült édesapja mellett a bakon,

vele indult a versenyeken, de később már

önállóan is, jó eredménnyel is verseny-

zett. Szántód-pusztán, egy nemzetközi
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versenyen merült fel először a gondolat,

hogy milyen jó is lenne Tihanyban is

hasonlót tartani. Pál Ferenc és a tihanyi

vállalkozók egy kisebb csapatának se-

gítségével vált valóra az álom; vettek lo-

vat, hintót. 1990-ben így indulhatott

meg a fogathajtó bajnokság Tihanyban.

Csuti Anikó lapunknak elmondta, hogy

a szervezés minden évben legalább két

hónapra ad neki teendőt: a versenyiro-

dával közösen elkészíti a versenykiírást,

amelyet a Lovas Szövetség hagy jóvá,

versenybíróságot fogadnak, meghívják

a hajtókat, és gondoskodnak a pálya-

építésről, a pályaszolgálatról valamint

az egészségügyi szolgálat megbízásáról.

Csuti Anikó és segítői: Steixner Mária,

Hubert Zoltánné, Pálfi Erika dolga to-

vábbá a szponzorok felkutatása, a díjak,

felajánlások összegyűjtése, de még az

étkezés biztosítása is. „Összetett feladat

– mondja –, amelyben a technikai beren-

dezésektől kezdve a szabályok betartásáig

és a verseny tisztességes levezetéséig minden

benne van”. Az elmúlt időszak legna-

gyobb eredményének szervezőként azt

tartja, hogy a bajnokság az amatőr szint-

től eljutott a minősített, C-kategóriás

bajnokságig. „Van már hírnevünk, és re-

mélem, jövőnk is lesz hozzá” – összegzi

véleményét.

Tósoki Imre polgármester részt vett a

Lovas klub július 4-i, ünnepi közgyűlé-

sén. A közgyűlésre meghívták a klub

korábbi elnökeit, és köszöntötték azokat

is, akik a legtöbbet tettek az elmúlt hu-

szonöt évben versenyzőként vagy szer-

vezőként: Csuti Istvánt, Csuti Anikót,

Baranyai Gábort. A polgármester el-

mondta, hogy a klub tagjai nem csak a

versenyek szervezését, támogatását vál-

lalták magukra, hanem az önkormány-

zati rendezvények, állami ünnepségek

állandói résztvevői is. Tíz éve már, hogy

a Hősök napján díszőrséget állnak a hu-

szárok, és a Garda fesztivált is látványo-

sabbá teszik megjelenésükkel. 

A klubnak jelenleg két aktív versenyzője

van – tudtuk meg a polgármestertől:

Csuti István C- és amatőr kategóriában,

és Baranyai Géza, aki B-kategóriás ver-

senyeken indul. 

Tósoki Imre szerint a fogathajtás nem

csak látványos, komoly tudást és szak-

értelmet igénylő sportág, hanem költ-

séges és áldozatos elfoglaltság is. „A ló

nem olyan, mint egy eszköz, mint egy síléc

vagy egy bicikli, a lóval folyamatosan tö-

rődni kell. Edzeni, gondozni, etetni – az

év 365 napján. Nem lehet „letenni” a ver-

seny után. A versenyeken való részvételt

az önkormányzat támogatja, de ez a költ-

ségeknek csak az elenyésző része. Egy hasz-

nálható fogat ára ötszázezer és másfél mil-

lió forint között van, ehhez jön a lószer-

szám, a lótartás és a versenyek költségei,

továbbá a munkából való kiesés vesztesége”

– világít rá a nehézségekre a polgármes-

ter. „Ahhoz, hogy versenyekre járhassunk,

szponzorokra van szükség. A Club Tihany,

az Uniqa Biztosító, a Ring Autó Kft. és a

Waterland Kft. – szerencsére – támogat

minket. De meg is van az eredménye: a

jubileumi verseny szép ajándéka, hogy Ba-

ranyai Géza az összetett versenyben első

helyezést ért el Zombán, és a tihanyi ver-

senynek is több helyi helyezettje lett.”

Arra a kérdésre, hogy milyen nehézsé-

gekkel szembesülnek, a polgármester az

utánpótlás problémáiról beszél: „Egye-

lőre nem sikerült megoldanunk az után-

pótlás kérdését, és ebben szerepe van az ál-

lattartási lehetőségek beszűkülésének is.

Márpedig nem csak a versenyzés, hanem

a turizmus szempontjából is fontos lenne

a lovagoltatás, a sétakocsikázás. Dolgozunk

az elképzeléseken, hogy miként lehetne a

lovassportokat, a lovas turizmust tovább

fejleszteni. Elképzeléseinket, természetesen,

egyeztetjük a nemzeti parkkal és a kör-

nyezetvédelmi hatóságokkal is.”

Kétségtelen, hogy a Tihanyi Lovas Klub

elmúlt huszonöt éve eredményes volt:

megadta a fejlesztés és a versenyzés

egyesületi kereteit. A továbblépéshez, a

következő huszonöt évhez viszont új le-

hetőségek, távlatos elképzelések, támo-

gatás és - nem utolsó sorban – olyan ál-

dozatkész emberek kellenek, mint ami-

lyenek a mai szintre hozták a tihanyi

lovas sport ügyét.

KONCZ MÁRIA

Kézben tartotta a gyeplőt

A Lovasi napok keretében az idén harmadszor rendezték meg a polgármesterek fogathajtó versenyét. A nyolc induló között

Tósoki Imre első helyezést ért el. „Ez a győzelem volt az én hozzájárulásom a jubileumi ünnepséghez” – mondta a polgármester,

aki fogadalmat tett arra, hogy jövőre elindul Tihanyban az amatőr kategóriában. 

Fotó: Kovács Anett Nóra
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Sikeres tihanyi vállalkozók 

Meg kell fogni a lapát nyelét
Szezon kezdetére megnyílt a Garda

halterasz. A Vajda Balázs és Ricza Lajos

nevével fémjelzett vállalkozások között

ez már nem az első: a népszerű Retró

pizzériát is közösen működtetik, de kü-

lön-külön is vezetnek éttermet, fagy-

laltozót és boltot. Most megpróbáljuk

kideríteni, hogy mi van az üzleti sikerek

mögött. Vajda Balázzsal beszélgetünk;

Ricza Lajos, „Lilu” közben tartja a fron-

tot a Kecskeköröm csárdában, és csak

később csatlakozik hozzánk.

– Mi volt előbb, a barátság vagy az üzlet?

– kérdezzük Vajda Balázst.

– Már korábban, Veszprémből ismertük

egymást. Tihanyban én a Kecskeköröm

csárdát üzemeltettem, amelyet aztán La-

jos átvett tőlem, én pedig átmentem a

Pedróba. Vagyis két helyen, külön indul-

tunk el vállalkozásainkkal. De amikor

megnyílt a lehetőség a Retró bérlésére,

akkor a baráti mellett az üzleti kapcsolat

is megjelent. A Retrót felújítottuk, évről

évre továbbfejlesztettük, hogy az önkor-

mányzat programjához kapcsolódva,

méltók legyünk a helyszínhez. Három-

négy évi munkával értük el, amit szeret-

tünk volna. Most télen is folytattuk a

belső felújítást, bővítettük a kapacitáso-

kat, hogy több vendéget tudjunk kiszol-

gálni. A Gardában is minden burkolatot

kicseréltünk, és jelentős átépítés, arculati

munka előzte meg a nyitást.

– Hogyan váltotta be a Garda halterasz

reményeiket? Jó volt a koncepció, amivel

elindultak?

– Csak részben. Az első két hét tapasz-

talatai alapján változtatnunk kellett rajta,

mert az emberek nem mentek a látvány-

pulthoz, hanem várták a kiszolgálást.

Vagyis a profil az jó volt, de gyorsan fel-

szolgálókat kellett keresni, és étlapokra

is szükség lett. A balatoni halak étlapon

tartása okoz némi problémát, de ezzel

minden vendéglős szembesül, és nem-

csak Tihanyban. A választék szélesíté-

sére is szükség volt, mert egy családban,

vagy egy baráti társaságban sem min-

denki szereti a halat. Ezért helyi és sze-

zonális ételekkel egészítettük ki a vá-

lasztékot. Őszig „próbaüzemben” mű-

ködünk, és az igényekhez igazítjuk a

szolgáltatást. Télen is nyitva leszünk!

Reménykedünk, hogy akkor is lesz ven-

dégünk. Jó előjel, és örömmel tölt el

minket, hogy a tihanyi emberek is be-

térnek hozzánk ebédre, vacsorára.

– Az eredményeket mindenki látja, de azt

már kevésbé gondolják végig az emberek,

hogy milyen út vezetett idáig. Mi van az

eredmények mögött?

– Óriási kitartásra volt szükség. Napi

tizenkét órában jelen kell lenni, ma-

gánéletről szó sem lehet, és bizony,

meg kell fogni a lapát nyelét. Egy új

hely évekig csak nyeli a pénzt, de ké-

sőbb is folyamatosan invesztálni kell

bele, hogy tartani tudjuk a szintet, sőt:

fejlődjünk.  

– Hogyan látják a jövőt?

– Rengeteg munka áll előttünk. Mi is

érezzük a humán erőforrással kapcsola-

tos problémákat. Nagyon nehéz képzett,

megbízható, lojális alkalmazottat találni,

főleg szezonális munkára.

– Ha lehetne egy kívánságuk a tihanyi

vendéglők támogatására, mi lenne az?

– Szúnyogirtás! Kilenckor elmenekül-

nek a teraszokról a vendégek. Nem ér-

tik, hogy Tihanyban miért vannak ki-

téve a szúnyogok minden esti támadá-

sának. Hat év alatt már mindent beve-

tettünk ellenük, de se gyertya, sem spray

nem használ. Különben megvagyunk,

és szeren csére, a barátság is megma-

radt…

(m.k.m)
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Kiváló körülmények között és remek hangulatban rendez-

ték meg az első meghívásos Ulti bajnokságot Tihanyban.

A résztvevők célja az volt, hogy – a már évek óta működő láb-

tengó- és a teniszversenyek mellett – egy másfajta képességeket

követelő sportágban is összemérhessék erejüket. A versenyre

harmincan neveztek be, és délelőtt fél tíztől este hatig verték

a blattot. A végleges sorrend kilencvenhat leosztás lejátszásával

alakult ki. A fődíjakat a Stáhl-család, a Rezonátor Kft. és az

Aquaworld ajánlotta fel: az első szponzor – a családi ipar ter-

mékét – egy ultiasztalt, a Rezonátor egy visegrádi családi hét-

végét, az Aquaworld pedig mogyoródi Vízivilág-belépőt biz-

tosított. A többi résztvevő sem maradt szuvenír nélkül: min-

denki egy pakli kártyát és egy kupát vihetett haza emlékbe.

A verseny első három helyezettje: Popovics Sándor, Kasza

Kálmán és Érsek-Csanádi László lett. A polgármester a 13.,

Varró János alpolgármester a 20.,  Pálfi Zsolt képviselő pedig

a 28. helyet szerezte meg. 

Tósoki Imre polgármester jól szerepelt a versenyen. – Miért

jó ultizni?  kérdeztük tőle. – Mert ez egy taktikai játék, amely

megmozgatja az ember agyát. Sohasem lehet  igazán megtanulni.

Jó a hangulat, élvezetes a játék. Egyszerűen beleszerettem – hang-

zik a válasz. – De a kártyázás nem igazán családbarát műfaj –

folytatja. – Meg kell találni az arany középutat az ulti és a feleség

között – és látszik, hogy ezt csak félig mondja tréfából…

(k.m.)

Ultibajnokság a Club Tihanyban

2015. július 9-én ismét nagyszerű kiállítás megnyitónak le-

hettünk részesei a KOGART Galériában.

A vendégeket Fertőszögi Péter, a Kovács Gábor Művészeti

Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte, majd Szücs

György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főigaz -

gató-helyettese nyitotta meg a kiállítást a Lakeside Quartett

közreműködésével.

Vaszary János a XIX. és a XX. század fordulóján, valamint a

XX. század első harmadában a képzőművészet európai irányait

behatóan ismerte, leginkább a francia posztimpresszionizmust

és art nouveau-t fedezhetjük fel alkotásaiban. 

A KOGART-ban kiállított képek Vaszary napfénnyel átita-

tott, strand- és fürdőképeiből nyújt válogatást a Balaton part-

ján nyaralók és az idelátogatók számára. Vaszary festői világa

különösen érzékletesen adja vissza azt az elementáris erejű,

felszabadító érzést, amit a vízpart jelentett a kor embere szá-

mára. A festő talán a legkiválóbb tolmácsolója annak az ön-

feledt állapotnak, melynek mindannyian részesei vagyunk a

vakáció hetei alatt. A galéria reményei szerint a tárlat kiváló

lehetőséget teremt arra is, hogy ne csak testünk, hanem sze-

münk, szellemünk is felfrissüljön a víz közelségének ilyen

formában történő bemutatásában.

A Fürdőélet – Vaszary János strandképei a Balatontól a Rivié -

ráig elnevezésű kiállítás július 9. és november 1. között tekinthető

meg a Galériában.

SCHER ANITA

Vaszary kiállítás a KOGART-ban

Szabó András, a rendezvény fő támogatója, Kasza Kálmán, Popovics

Sándor, Érsek-Csanádi László és Tósoki Imre polgármester
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A tihanyiak megelégelték, hogy a Ba-

laton legszebb panorámájú sétaútját

nem lehet megfelelően használni,

mert egyes, a területet vadkemping-

ként használó horgászok szinte ma-

gukénak tekintik a területet.

A horgászás ügye volt az egyik kiemelt

téma még azon a közbiztonsági fóru-

mon is, amit a község képviselői a na-

pokban tartottak a balatonfüredi rend-

őrkapitányság érintett alosztályvezető-

jével, a helyi körzeti megbízottal, a pol-

gárőrség vezetőjével és a közterület fel-

ügyelet munkatársaival.

Mint Tósoki Imre polgármestertől meg-

tudtuk, különösen nagy gondot okoz,

hogy egyes horgászok a part mellett vé-

gigfutó sétaúton parkolnak kocsijaikkal,

teljesen elfoglalják a pihenőhelyként ki-

alakított rondellákat. Főleg a Somosi-

öböl és a vitorláskikötő közötti szaka-

szon váltott ki nagy felháborodást egyes

horgászok nem megfelelő viselkedése.

Az önkormányzatnál többen írásban is

kifogásolták ezt, a Halász utca és az

Alsó-kopaszhegyi út környékén aláírás-

gyűjtést is indítottak miatta. Ugyanez a

helyzet a hajóállomás és a Gödrösi

strand között is, csak itt a kisebb gyalo-

gosforgalom miatt kevésbé jött elő eddig

a probléma.

– Nem minden horgászról van szó, a több-

ség tudomásul veszi, hogy ez a terület

másra is szolgál, igyekeznek nem zavarni

a sétálókat, a kocsijaikat az erre kialakított

parkolókban helyezik el. Ugyanakkor van-

nak olyanok, akik sértve érzik magukat,

ha szólnak nekik, hogy szeretnének végig-

menni a sétaútnak azon a részén is. Sajnos

ebből már atrocitások is voltak. Egyes hor-

gászok a sétálókat, babakocsival járókat

folyamatosan lekiabálják, és ezt mi nem

tartjuk elfogadhatónak – mondta Tósoki

Imre.

A közbiztonsági fórumon a rendőrség-

től ígéretet kaptak arra, hogy felszámol-

ják az illegális parkolásokat. A motoros

rendőrök először csak figyelmeztetik az

érintett horgászokat, de ha visszafelé is

ugyanott találják az autókat, akkor bün-

tetni fognak.

– A sétautak felújításánál mi direkt par-

kolókat alakítottunk ki a horgászoknak.

Annak semmi akadálya, hogy vészvillo-

góval megálljanak, amíg a felszerelésüket

kipakolják, de azt nem fogadjuk el, hogy

felálljanak a fűre, a járdára és forgalmi

akadályt képezzenek gyalogosoknak és au-

tósoknak.

A polgármester hangsúlyozta, hogy ők

nem horgászellenesek, szívesen látják a

horgászokat a félsziget területén, ha

normálisan viselkednek, ha betartják az

együttélési szabályokat.

– Látjuk, hogy egyre több Balaton-parti

településen beszűkülnek a lehetőségeik,

egyedül a tihanyi az a szabad vízfelület,

ahol megmaradtak a lehetőségeik. Mi ezt

a jövőben is biztosítani akarjuk, de sza-

bályozott körülmények között.

Ha másképp nem megy, felmerült olyan

lehetőség is, hogy önkormányzati ren-

deletben szabályozva közterület fogla-

lási kötelezettséget írnak elő a hor-

gászplaccok használatához. azt eleve el-

fogadhatatlannak tartják, hogy valaki

több napos horgászáshoz letelepedjen.

Külön is kérték a rendőrség segítségét

az ilyenek megakadályozására. Ha meg-

látják, hogy bográcsoznak, lakósátrat

állítanak a közterületen, akkor lépjenek

fel ellene.

– Nem az a horgászturizmus, hogy egyesek

szinte életvitelként rendezkednek be több

napra a parton. Mi olyan horgászokat vá-

runk, akik eljönnek hozzánk nyaralni a

családjukkal több napra, igénybe veszik a

szolgáltatásainkat, és közben többször le-

mennek horgászni. Lehet ez akár 5-6 óra

is, de szó sem lehet a közterületen való éj-

szakázásról. Nem kérünk azokból a hús-

horgászokból, akik nem sportként, hanem

vélhetően pénzszerzési célból jönnek hoz-

zánk.

Tósoki Imre elmondta, hogy a tihanyi

horgászegyesület tagjai is partnereik az

ügyben. Ők is azt szeretnénk, ha nor-

malizálni tudnánk a helyzetet.

– A javaslatukra azon is gondolkodunk,

hogyan tudnánk a parthoz csatlakozó, a

támfalon kivülre horgászállásokat kiala-

kítani. A feltételek tisztázása érdekében

egyeztetést kezdtünk a vízüggyel, a halá-

szati Zrt. vezetőjével. Ha az érintett ha-

tóságok támogatják, megvalósítjuk ezeket.

Amíg erre sor kerül, tudomásul vesszük,

hogy a horgászok a rondellákat is hasz-

nálják, de szó sem lehet teljes kisajátításról,

életvitelszerű használatról. Tudomásul kell

venniük, hogy ezek elsősorban a sétálóknak,

pihenőknek vannak - hangsúlyozta a pol-

gármester.

FORRÁS: BALATONTIPP.HU

Visszaveszik a parti panorámautat
a vadkempingező horgászoktól
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Egy 21 éves és egy 65 éves nőt úgy kel-

lett kihozni a vízből, miután a vonyarci

strandon villám csapott a Balatonba

csütörtökön délután. A fiatalabb nő-

nek a keringése is leállt, mire partra

hozták.

Mint Tar Mihálytól, a Vízimentők Ma-

gyarországi Szakszolgálata szóvivőjétől

megtudtuk, egyesek a másodfokú vihar-

jelzés, illetve a fürdőzés befejezésére fel-

szólító vízimentők felszólítása ellenére

sem jöttek ki a vízből. Csak akkor in-

dultak el a part felé, amikor lecsapott a

vihar. Közben csapott a vízbe egy villám,

ami után egy 21 éves és egy 65 éves nő

már nem tudott a saját lábán a partra

jutni. A fiatalabbik a légzése, keringése

is leállt, amire a barátja partra ért vele.

Az újraélesztést a VMSZ vízimentői

kezdték meg, majd amíg ők a mentő-

tisztért mentek, két strandoló orvostan-

hallgató folytatta az újraélesztést. 

A vízimentők a szakadó esőben a men-

tőtiszttel közösen - az ilyenkor szüksé-

ges eszközökkel - futottak vissza a bajba

került lányhoz, akinek keringését és lég-

zését is sikerült elindítani nem egészen

3 perc alatt. Mire az Országos Mentő-

szolgálat két mentőautója a helyszínre

ért, addigra a fiatal lány tudata is vissza-

tért – tájékoztatott Tar Mihály. 

A mentők két nő mellett további három

olyan olyan személyt vittek kórházba, akik

zsibbadásos tünetekre panaszkodtak.

A vonyarci eseten kívül több esetben

szükség volt a a VMSZ mentőhajóinak

segítségére. Gyenesdiáson, Balatonfüre-

den is az erős szélben elsodródott für-

dőzőket kellett a partra segíteni, köztük

egy családot is, akik két kisgyerekkel gu-

mimatraccal kerültek a bójákon belülre,

s hiába eveztek a part felé a szél és a

hullámok a tó közepe felé sodorták őket.

A VMSZ a fenti esetek alapján is fel-

hívja a strandolók figyelmét arra, hogy

a saját biztonságuk érdekében tartsák

be a fürdőzés alapvető írott és íratlan

szabályait, figyeljenek a viharjelzésre,

valamint az annak kapcsán tett vízimen-

tői utasításokra, figyelmeztetésekre,

mert így elkerülhetőek a későbbi vég-

zetes tragédiák.

FORRÁS: BALATONTIPP.HU

Vonyarcvashegy – Újra kellett éleszteni
a Balatonba csapó villám miatt 

A kép illusztráció
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