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KÖRVONALAZÓDIK AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉS
A képviselő-testület a februári ülésén első
fordulóban megtárgyalta a település ez évi
költségvetését. A bevételi és kiadási tételek
végleges számait a márciusi ülésen fogadják
majd el. A tervezett fő összeg 3,3 milliárd
forint, mely több mint 633 millió forint
tartalékot is tartalmaz.
A testület, mint minden évben, idén is két
fordulóban tárgyalja a részletesen előkészített költségvetést, melynek végső elfogadási határideje március 15.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolta a testületnek, hogy a jövőben dolgozzanak ki egy pályáztatási rendszert, melynek keretében az önkormányzati támogatások odaítéléséről döntenek. Ezen kívül
szintén a bizottság javaslatára több ponton
módosult a költségvetési tervezet.
A testület, figyelembe véve a javaslatokat,

többek között a művelődési ház rendezvényei közül törölte a Pünkösdi pálinka piknikre fordított 3 millió forintos támogatást,
csökkentette a fejlesztések között szereplő
strandok felújítására fordítható összegeket,
melyet a pályázatban igényelt támogatási
összeg csökkentése indokolt.
A képviselők megnövelték több mint 1,2
millió forinttal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra tervezett összeget, 900 ezer
forinttal a közvilágítás bővítésére szánt keretet, és betervezték az év végén fizetendő
jutalomkeret fedezetét is.
A költségvetés tárgyalását megelőző bizottsági ülésen felmerült: szükséges-e a
sportöltöző 110 millió forintos bővítése,
melyhez az önkormányzat 11 millió forintos
önrésszel járul hozzá. Hosszas vita után támogatást kapott a beruházás, bent maradhatott a támogatások között. A 2020. évi fejlesztésekre, beruházásokra szánt összeg

TÁMOGATÁSRA VÁRVA
Beadta az önkormányzat
a 380 millió forintos pályázati
kérelmet, amely teljes egészében
fedezné a település új
óvodájának megépítését.
A komplex fejlesztés révén
egy modern, a korszerű oktatási
feltételeket biztosító intézmény
létesülne.
Mint arról korábban a lapunkban
már beszámoltunk, az Aranyház utcában, a jelenleg üresen álló önkormányzati ingatlanon épülne fel az
új, 800 négyzetméteres oktatási intézmény, amelyben a bölcsődei és
az óvodai ellátás is helyet kapna. A

bölcsőde kialakítására 123 millió
forint pályázati forrást már korábban elnyert a település. A beruházás megvalósulása azért is fontos
Tihanynak, mert az új épület emeletén önkormányzati lakások kialakítására is lenne lehetőség.
A most beadott pályázatról a
nyárig döntés születik. Ha megkapja a projekt a kért támogatást,
akkor a több mint négyezer négyzetméteres telken a jövő év elején
elkezdődik a beruházás, amely
várhatóan egy év alatt be is fejeződne.

TESTÜLETI ÜLÉS
Március 12-én, csütörtökön, 16 órakor tartják
a polgármesteri hivatal tanácstermében
a soron következő testületi ülést.
Az ülés nyilvános.
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ugrásszerűen megnövekedett az előző évihez képest, közel 2,2 milliárd forintot tesz
ki. Többek között tartalmazza a pályázat keretében megvalósuló alábbi projektek várható támogatását is: Major utca, Visszhang
domb közlekedésfejlesztése, Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése, bölcsődei
szolgáltatás hátterének megteremtése, illetve egyéb forrásból például az Alsókopaszhegyi utca felújítását, az óvodai udvari
játékok létesítését, az iskolaépület felújításához szükséges tendertervek elkészítését,
a hivatal épületének felújítását és egyéb
előkészítő munkák fedezetét.
Képviselő-testület legfontosabb célja a
költségvetési egyensúly fenntartása, ezért
a költségvetés elfogadása után is – annak
megvalósítása során – a kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére törekszik.
Németh Tünde

MÁRCIUSTÓL
ÚJ JEGYZŐJE VAN
A TELEPÜLÉSNEK
Márciustól új jegyző, dr. Percze Tünde irányítja a tihanyi
polgármesteri hivatalt. A váltásra azért volt szükség,
mert Németh Tünde, aki huszonnégy évig dolgozott
az önkormányzatnál, új felkérést kapott és
a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál folytatja a munkát.
Az önkormányzat által kiírt jegyzői állásra tíz pályázat érkezett, közülük végül három jelentkezővel történt személyes
meghallgatás. Mivel a jegyzőnek az öt települést felölelő
közös önkormányzati hivatalban kell ellátnia a feladatát, az
érintett települések polgármesterei választottak a jelöltek
közül. Dr. Percze Tündére, aki Alsónémedi jegyzője volt,
illetve dolgozott címzetes főjegyzőként is, elsősorban nagy
szakmai tapasztalata miatt esett a választás.
Az új jegyző március 2-án lép hivatalba, számára az önkormányzat az egészségház tetőterében biztosít szolgálati lakást.
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Megoldást kell találni a falu parkolási
gondjaira, folytatni az iskola felújítását és
szorgalmazni egy új közösségi tér
létrehozását – hangzott el azon a
bemutatkozó fórumon, amelyet a négy,
újonnan megválasztott önkormányzati
képviselő kezdeményezésére rendeztek a
Porta Pacisban. A konzultációt azért is
szervezték a képviselők, hogy az idei
költségvetés megvitatása illetve az ötéves
fejlesztési program előtt párbeszédet
kezdeményezzenek a helyi lakosokkal.

TÁMOGATÁS NÉLKÜL NEM MEGY
Fórum a település aktuális kérdéseiről
A fórum elején Bartus Sándor, Juhász Gábor, Kiss Dávid és dr.
Tóth Judit helyi képviselők néhány mondatban bemutatkoztak, elmondták a szándékaikat az érdeklődőknek, hangsúlyozták: a jövőben több hasonló rendezvényt szeretnének tartani. Tóth Judit a
nyilvánosság biztosításának fontosságát emelte ki, hangsúlyozta,
örül, hogy a testületi ülések felvételei eljutnak a lakosokhoz. Kiss
Dávid arról beszélt, hogy ebben a szűk közösségben őszinte párbeszéddel, együtt gondolkodva lehet csak megoldani a problémákat.
Juhász Gábor, mint az önkormányzat szociális bizottságának elnöke kiemelte: Tihanyban eddig is jól működött a szociális ellátás,
de tovább kell erősíteni a hátteret. Felvetette, legyen a faluban egy
szociális munkás, aki az egyedülálló időseknek segít. Bartus Sándor pedig azt kifogásolta, nincs egy igazi közösségi tere a falunak,
felvetette, hogy közösségi ház építésére lenne szükség illetve méltatlannak nevezte az iskola épületének állapotát, ezért az intézmény felújítását sürgette.

A fórumon megjelentek közül többen is nehezményezték, hogy
nincs megfelelő méretű közösségi helyisége a falunak, ahol akár
egy esküvőt is meg lehetne rendezni. Kifogásolták, hogy a szép, új
sportcsarnokot sem lehet ilyen jellegű rendezvényekre, összejövetelekre igénybe venni. Elhangzott, sokszor akadozik a településen
az internet szolgáltatás és komoly problémát jelent az is, hogy a
nagyparkolóban nincs nyilvános illemhely, ami olykor áldatlan állapotot eredményez a környéken.
A helyzet megszüntetésére ugyan korábban is voltak kísérletek,
de nehézséget jelent, hogy a terület nem az önkormányzaté,
hanem az Erdőbirtokosság tulajdona, másrészt a WC üzemeltetésére hiába írtak ki pályázatot, nem akadt jelentkező. Abban azonban a jelenlévők közül mindenki egyet értett, megoldást kell találni
a problémára.

Parkolás
Közösségi tér
– Az önkormányzati tulajdonban lévő épület rossz állapotban van,
el kell kezdeni keresni azokat a forrásokat, amelyek lehetővé teszik
az intézmény felújítását. Rangsorolnunk kell a falu fejlesztéseit, fel
kell állítani egy prioritást, az iskolának az elsők között kell szerepelnie. Nagy ívű fejlesztések történtek és történnek Tihanyban, de azt
szeretnénk, hogy legyen más is a turizmuson kívül – fogalmazott.
A fórumon jelen lévő Tósoki Imre, polgármester erre reagálva
elmondta: az elmúlt években több, jelentős beruházás zajlott az iskolában, egyebek mellett elkészült az új konyha és egy teljes energetikai fejlesztés is megvalósult, ám az intézmény komplex
felújításához további jelentős pályázati forrásokra lenne szükség.
– Fontosnak tartom az iskola felújítását, van is elképzelésünk
erre, de önerőből az önkormányzat nem tud megvalósítani egy
százmilliós beruházást, pályázati támogatás nélkül erre nincs
esély. Egy új közösségi ház építésére nyitott vagyok, forrást kell rá
találni. Azt mindannyiunknak be kell látni, hogy csak a turizmus
mentén tudunk támogatásokat idehozni. A turizmusból él a település, ráadásul a turisztikai fejlesztések nem csak az idelátogatók
igényeit szolgálják, ezeket a helyi lakosok is használják, növelik a
településen a komfortérzetet –vélekedett a polgármester.

Turizmus
– El kell gondolkodnunk azon, hogy az új turisztikai fejlesztésekkel járó plusz turista forgalom igényeit miként tudja majd kielégíteni a település, hiszen ez már most is gondot okoz. Tihany
fejlesztésénél ezt is figyelembe kell vennünk – fogalmazott Tóth
Judit.

Aztán a parkolási gondokra terelődött a szó. Sorra jöttek a már
jól ismert panaszok: az áldatlan állapotok felemlegetése főleg a
rendezvények idején, amikor sokszor az ingatlan tulajdonosoknak
még az udvarukból is nehézkes a kihajtás. Többen említették, hogy
talán az is segítene valamelyest a kialakult helyzeten, ha a rendőrség szigorúbban betartatná a közlekedési szabályokat, hiszen jelenleg a kihelyezett megállni- és behajtani tilos tábláknak nincs
sok foganatjuk. Elhangzott az is, a helyi lakosokat rá kell bírni arra,
hogy autójukat ne hagyják kint az utcán, álljanak be a saját udvarukra.
A parkolási gondok messze túlnőtték Tihanyt, azt önerőből az önkormányzat már képtelen megoldani. Az ország egyik leglátogatottabb településéről van szó, olyan érdeklődés van a falu iránt,
aminek a velejáróit nem mindig lehet helyben megoldani. El kell
érni, hogy Tihany kiemelt támogatást kapjon az államtól, amelyből
rendezni tudná ezt a problémát is – hangzott el véleményként.
– Van rövid és hosszú távú elképzelésünk, miként tudnánk kezelni Tihany parkolási és közlekedési problémáit. Folyamatosan
egyeztetünk, közlekedési szakemberekkel tárgyalunk. Rövid távon
forgalomirányításról, parkolási zónák kialakításáról lehet szó. Az
igazi megoldást azonban egy nagy központi parkoló építése jelentené, három éven belül a Rév melletti területen erre jó eséllyel kaphatunk is támogatást – fűzte hozzá a polgármester, aki
hangsúlyozta: ha elkészül az új parkoló, akkor különböző intézkedésekkel rá kell majd venni az embereket, hogy ott illetve a 71-es
út melletti parkolóban tegyék le az autójukat, onnan pedig akár
elektromos buszok szállítsák be őket ingyenesen a faluba.
A több mint kétórás fórum végén a képviselők ígérték, hogy az
önkormányzat minden felvetett problémára igyekszik megtalálni a
megoldást.
mt
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VILÁGHÍRŰ VERSENY A FÉLSZIGETEN
Tihanyon is átteker a világ egyik
legnagyobb kerékpáros körversenye,
a Giro d’Italia. A verseny magyarországi
rajtja előtt, száz nappal a tradíciónak
megfelelően, az összes olyan településen,
amelyet érint a kerékpárverseny,
egy-egy emblematikus épületet
rózsaszínűvé varázsoltak. Tihanyban a
Mádl Ferenc tér öltözött rózsaszínbe.

utcán végighaladva az Apáti parkolónál hagyják el a félszigetet. Mielőtt a kerékpárosok elérik a települést, hangulatkeltő felvezető
autók haladnak végig az útvonalon, hogy az
annak mentén várakozóknak ajándékokat
osszanak, és szurkolásra buzdítsanak.
A verseny megrendezésének egyik fő
célja az országimázs növelése. Kitűnő,
szinte egyedülálló lehetőség a Giro d’Italia,
hiszen világszerte 198 ország közvetíti
A világ egyik legnagyobb, 3580 kilométe- közel 800 millió nézőnek napi 4-5 órában.
res országúti kerékpárversenyén, több mint
Tihany részére is komoly marketingértékétszáz sztár
ket jelent a
Tihanyban
május
11-én,
10.55
13.33
kerékpáros áll
verseny, hirajthoz. Mászen a tihaközött halad át a Giro mezőnye
jusban
a
nyi szakavilágklasszis bringások az első három sza- szon is helikopterek követik majd a mekaszt Magyarországon teszik meg, ebből a zőnyt, megmutatva a félsziget páratlan látharmadik táv lesz a Balaton-felvidéken.
ványát, a főbb látnivalókat a levegőből.
A harmadik, 197 kilométeres szakasz
A helyi TDM szervezet a futam előtt a tihanyi
május 11-én Székesfehérvárról indul, Veszp- szakaszt érintő szemétszedési akciót tervez,
rém érintésével befut Balatonfüredre, aztán május 9-én, szombaton pedig – Tihanyi TEa Tihanyi-félszigetről a Balaton-felvidéken át, KERgő elnevezéssel – kerékpáros szemléletHévíz érintésével Nagykanizsán fejeződik be. formáló napot tart. Ennek során a résztvevők
Balatonfüredről a parti úton jönnek be a ke- kerékpáros felvonulással bebiciklizik a Major
rékpárosok, majd a limnológiai intézet épü- utca felújított szakaszát. Bringás ügyességi
lete után a szerpentinen feljutva és a Kossuth bemutatók, totók, előadások, játékos feladatok
szórakoztatják a résztvevőket, a napot energiafeltöltő zsíros kenyér parti és buli zárja.
Másnap, május 10-én vasárnap TEKERjünk
együtt Tihanyban! címmel, családi kerékpár-

A verseny magyarországi szakaszának
első etapja május 9-én, szombaton egy
9,5 kilométeres budapesti időfutam lesz,
amely a Hősök teréről indulva az Andrássy úton halad, érinti a Parlamentet,
majd a Dunán át a Clark Ádám téren keresztül a Várban zárul. A második, 193 kilométeres etap ugyancsak a Hősök teréről rajtol május 10-én Komárom-Esztergom irányába, áthalad Pannonhalmán és
Győrben ér véget a táv.
A balatoni verseny pontos útvonala a
megyében így alakul: Ősi, Berhida, Papkeszi, Balatonfűzfő, Balatonalmádi,
Szentkirályszabadja, Veszprém, Csopak,
Balatonfüred, Tihany, Aszófő, Örvényes,
Balatonudvari, Balatonakali, Zánka, Köveskál, Gyulakeszi, Tapolca, Hegymagas
és Balatonederics.
A mezőny a három magyar szakasz
után repülőre ül és Szicíliában folytatja.
túrát terveznek Pintér Pálné meséi nyomában, igyekeznek megmozgatni a település apraját és nagyját, az ovisoktól a nyugdíjasokig.
A verseny napján pedig a helyszínen várják a szurkolókat, hogy testközelből nézzék
és buzdítsák a kerékpárosokat.
Tihany tehát ismét nemzetközi versenyhez kapcsolódik, így várhatóan sokan érkeznek majd hosszabb-rövidebb időre a településre, hogy erről a csodálatos tájról követhessék a mezőnyt.
Petróczi Orsolya

TELJESÍTMÉNYTÚRA
A FÉLSZIGETEN
Február elején immár 11. alkalommal
rendezték meg a téli teljesítménytúrát a
Tihanyi-félszigeten. A mintegy ezerötszáz
résztvevő a közkedvelt három távon
(20, 15, 10 km) ismerhette meg hazánk első
tájvédelmi körzetének természeti kincseit és
történelmi nevezetességeit. Segítségükre
volt a teljesítésben a csodálatos
tavaszi időjárás is.
A rajt és a cél helyszínéül egyaránt a
Belső-tó déli partján felállított rendezvénysátor szolgált, a túra végén is ide
érkeztek vissza a résztvevők.
A leghosszabb 20 kilométeres táv útvonala az alábbi volt: Belső-tó - Akasztó-domb

- Aranyház - Gejzírmező - Újlaki templomrom - Horgásztanyák - Csúcs-hegy - Apátihegy - Kis-erdő - Óvár - Barátlakások - Hajóállomás - Kálvária - Apátság - Belső-tó.
Több helyen frissítést, a célban pedig a
teljesítésért járó emléklap és jelvény mellett az iskola aulájában meleg ételt kaptak
a túrázók. Az elmúlt évek szokásainak
megfelelően a tihanyi lakosok és a Bencés
Iskola tanulói nevezési díj fizetése nélkül
vehettek részt a rendezvényen.
A szervező Balaton Turista és Szabadidő
Egyesület a tagjai és a lelkes szimpatizánsai segítségével tavaly nyarán felújította a
félsziget összes turistajelzését.
Csiba Ágoston
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AZ ANGYALOK ZENÉJE
Az Apátság lesz az egyik hazai, kiemelt
helyszíne a Bach Mindenkinek Fesztiválnak.
A világhírű zenei esemény keretében egy
héten keresztül a világ minden táján
Bachot játszanak koncerttermekben, utcán,
aluljárókban és persze templomokban.
A programsorozat részeként március 21-én,
a zeneszerző születésnapján, a Tihanyi
Apátságban is orgona koncertet adnak.
A templom orgonája, bár még nincs
harminc éves, de az eredeti barokk
orgonaház Európa-szerte különleges
értéknek számít, angyalkórusa egyedülálló.
A zenei programok apropóján
beszélgettünk Kővári Péter orgonaművésszel,
az apátság zenei igazgatójával.

FOTÓ: TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG - KŐVÁRI PÉTER

- A Bach mindenkinek mozgalom tulaj- 1993-ban építették a templom és a kolostor
donképpen Amerikából indult el, aluljárók- rehabilitációjának részeként. Ez egy két
ban, utcákon, pályaudvarokon szólaltatták manuálos, 24 regiszteres, 1598 síppal renmeg a nagy zeneszerző műveit. Ez a csodás delkező koncert orgona, amit a restaurált
kezdeményezés aztán elterjedt, 2015 óta eredeti, barokk orgonaházban helyeztek el.
hazánkban is tartják. Ehhez csatlakozik Gyönyörűen szól, teljesen betölti a templom
idén az Apátság, Kiss Zsolt a Pannonhalmi terét, ha vigyázunk rá, többszáz évig is elBencés Főapátság orgonaművésze és én muzsikálhat még. Sionban például tudunk
adunk majd koncertet. Gyönyörűen szól a egy 1430-as évek óta működő hangszerről,
templom orgonája, Bachot játszani pedig de több templom van Európában, ahol 200300 éves orgona működik. Szóval a tihanyi
külön öröm és kihívás.
- Úgy tudom, elég kalandos története hangszer valóban a maga nemében fiatalvan az apátsági orgonának. A hangszer fi- nak számít, ám a teste 18. századi.
- Mitől különleges ez az orgonaház?
atal, maga az orgonaház viszont igazi kü- Az orgonaház 15 angyalból álló kórusa
lönlegesség.
– Az apátság barokk templomát az 1720- egyedülálló, kevés ilyen van a világon. Az
as évektől építették, az oltárt, a szószéket énekeseket és zenészeket megidéző anés az orgonaházat Stuhlhoff Sebestyén ké- gyalok különböző hangszereket tartanak a
kezükben, míg a kószítette hosszú éveEbben az évben is sok komolyzenei eserusrácsozat teljesen
ken
keresztül.
ménynek, közel harminc hangversenynek
Egyébként akkora ad otthont az apátság. Harmónia a vizek fe- eltakarja az orgonistiszteletben tartotta lett címmel pedig egy saját fesztivált is ren- tát és a muzsikusokat, azaz amikor
a rend a mestert, dez az apátság augusztusban.
megszólal az orhogy ő az egyetlen
gona, akkor valóban
világi ember, akit itt A legközelebbi programok:
olyan, mintha az ana kriptában temetMárcius 1. 10.00
gyalok zenélnének.
tek el. A korabeli
Liturgia és koncert - Orlando énekegyüttes
Ez ma is felemelő
hangszer egészen
látvány, de el tudom
1945-ig működött. A Március 21. 16.30
képzelni milyen erős
második világhábo- Bach Mindenkinek Fesztivál
Főtemplomok
és
orgonisták:
Kiss
Zsolt
és
atmoszférája volt
rúban gránát találaennek a régi időktot kapott, ami telje- Kővári Péter koncertje
ben.
sen megsemmisíMárcius 29. 10.00
- Az orgona virtette az orgonát, viLiturgia és koncert - Győri Filharmonikus
tuóz hangszernek
szont a bútorzat Zenekar
számít?
szinte csodával ha- Abszolút virtuóz
táros módon nem Április 12. 18.00
hangszer, de ez csak
égett el. Tudtommal Húsvéti koncert – Opus Énekegyüttes
az egyik erénye, hi1947-ben az Angsszen az egyházi zeter József és Fia Or- Április 26. 17.00
A Tihanyi Bencés Iskola zenetanárainak
nében megkerülhegonagyár átmeneti
koncertje
tetlen. Az orgona
megoldásként egy
kis pneumatikus rendszerű orgonát épített szemben van az oltárral, ez mutatja a jelena kórusra. Ezt 1964-ben és utána egyszer tőségét. Bár maga a hangszer tulajdonképbővítették, ezek azonban csak átmeneti pen egy hatalmas gép, egy precíz mechanimegoldások voltak. A jelenlegi orgonát kai szerkezet, mégis a hangszerek király-

nőjének nevezik. Önmagában olyan, mint
egy zenekar. A legfinomabb regiszterektől
a legkeményebb hangzásig minden megszólaltatható rajta. Az orgona olyan mintha
a mennyországból jönne a hangja, a
mennyország skáláinak földi tükröződése.
- A vallás vagy a zene iránti érdeklődés
miatt kezdett el orgonán tanulni?
- Kisgyerekként zongorázni tanultam,
eközben otthon a templomban hallgattam
az orgona hangját, egyből tudtam, hogy ezt

FOTÓ: TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG
- PÜSPÖKI APOR
szeretném csinálni. 2001-től a Bécsi Zeneakadémián folytattam egyetemi tanulmányaimat, itt végeztem egyházzene szakon,
vezénylés és magánének karokon, illetve
orgonaművész szakon. Ha csak tehetem, az
orgona közelében vagyok, gyakorlok, koncertezek, de alkatomnál fogva képtelen vagyok csak egy tevékenységre összpontosítani. Tanítok, szeretem vezetni az apátsági
kórust, szeretem a liturgiákat és a zenei
igazgatóság révén örömmel szervezem a
templom zenei életét is.
Martinovics Tibor
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LAKÁSCSAPDA

Tihany is küzd a Balaton-parti
településeken már általánosnak mondható
problémával: öregszik a népesség,
folyamatosan fogy az állandó lakosok
száma. Ráadásul megfelelő munkahely és
elérhető lakások hiányában nehéz
megtartani a f iatalokat, vagy
visszacsábítani a településre az innen
elköltözőket. A faluban letelepedni
vágyóknak egy másik problémával is
szembe kell nézniük: a félsziget a térség
legdrágább helye, kirívóan magasak itt az
ingatlanárak. A település vezetése
érzékelve a problémát, Tihany életében
először, f iatalok számára önkormányzati
lakások építésébe kezd. Igaz, az optimális
esetben is két év múlva beköltözhető
lakások, messze nem elégítik ki a helyi
igényeket, ami viszont ennél is nagyobb
gond, az önkormányzat szinte
kényszerpályán van, nincs túl sok
lehetősége újabb lakások kialakítására.

felül van néhány önálló ház, amelyeket
szintén szolgálati lakásként bérelik, jellemzően már hosszú ideje, tehát ezek nem
nyújtanak valós alternatívát.
Jelenleg ekkora tehát a választék, ami
más hasonló adottságú településekkel
összevetve egyáltalán nem rossz, ám kétségtelen, ez a struktúra semmi mozgásteret nem ad a pályakezdő helyi fiataloknak. Azok, akik kötődnek Tihanyhoz és itt
szeretnének saját lakásban, önálló életet
kezdeni, az irracionálisan magas ingatlanárak miatt, a falusi családi otthonteremtési támogatás (CSOK) mellett is szinte lehetetlen helyzetben vannak. Akár több tíz
évig semmi másra nem lenne szabad költenie a fiataloknak, hogy megvásárolhassanak egy tihanyi lakást. A bérlés sem
olcsó, az átlag fizetés fele is elmehet a
lakbérre.
Most úgy tűnik, adódik lehetőség a régikeletű probléma enyhítésére. Az Aranyház
utcában ugyanis több telek felvásárlásával
és összevonásával egy 4200 négyzetméteres területtel rendelkezik az önkormányzat,
ahol, ahogy arról már írtunk, egy jelentős
beruházás indulhat. A tervek szerint 840
négyzetméteres épület kap helyet itt,

Információink szerint a modern épület tervezésnél figyelembe veszik ezt a sajátosságot, amennyire lehet, elkülönítik majd a lakásokat az oktatási intézménytől. A terv szerint a különböző méretű lakásokat már a kivitelezés idején meghirdetik, azokat az önkormányzat hitelből építi fel, a kölcsönt aztán az
értékesítésükből fizeti majd vissza. Az önkormányzat itt is kényszerpályán mozgott, hiszen
muszáj a jelenlegi óvodának új helyet találni,
mint ahogy a törvényben előírt bölcsődei ellátást is biztosítani kell a településen, így tulajdonképpen a telek sorsa eleve elrendeltetett, nem volt nagyon mit mérlegelni.
– Ez az esély adódott most arra, hogy lakásokat építsünk. Valamivel a piaci ár alatt
szeretnénk értékesíteni a lakásokat, amelyeknek a méretét a CSOK előírásainak
megfelelően alakítjuk ki, annak érdekében,
hogy a fiatalok minél több támogatást
igénybe tudjanak majd venni. A képviselőtestületnek kell majd pontosan meghatároznia, milyen feltételek mellett lehet páElsősorban megfizethető, mélyen a piaci
lyázni a lakásokra, egy biztos: elkötelezetár alatt elérhető telkekre volna nagy igény,
tek vagyunk abban, hogy a helyi fiatalokat
vagy bérlakásokra, amiket azonban az önsegítsük illetve azokat a visszaköltözni
kormányzat tudna biztosítani, ám nincseszándékozókat, akik tudnak tenni a helyi
nek már a tulajdonában értékesíthető telközösségért – válaszolta kérdésünkre
kek, egyáltalán, a faluban alig van
Tósoki Imre polgármester.
erre alkalmas ingatlan.
Az elkészülő kilenc lakás persze
„Elsősorban megfizethető telkekre van
Tihanyban jelenleg 15 olyan bérelmessze nem fedezi a helyi igényeket,
nagy igény, amiket az önkormányzat de legalább mutatja a település vezehető ingatlan van, amely az önkormányzat tulajdonában áll. Az általátudna biztosítani, ám alig van erre tésének szándékait és egyfajta monos iskola tetőterében kialakított tíz,
dellként is tekinthetünk rá. Az önkoralkalmas ingatlan.”
kisebb-nagyobb lakás szociális alamányzat kíváncsian várja mekkora
pon, illetve szolgálati lakásként bélesz az érdeklődés a lakások iránt, a
relhető, a szerződéseket öt évente felülbí- amelynek földszintjén óvoda és bölcsőde, fentebb leírt feltételek mellett vajon menyrálják. Az idén megemelt díjak ellenére is, az emeletén pedig kilenc önkormányzati nyien tudják vállalni majd az ingatlanszermég mindig igen kedvező feltételekkel, szo- lakás épül. Bár vannak fenntartások azzal zés költségeit. Mindenesetre hosszútávon
ciális lakás esetén 360 Ft/négyzetméter, kapcsolatban, hogy az oktatási intézmény- ez lehet a járható út, bár a polgármester
szolgálati lakás esetén 720 Ft/négyzetmé- nyel egybekötve jó helyen lesznek-e a ma- megjegyezte: folyamatosan keresik a telekter áron lehet hozzájutni ezekhez a lakás- gáncélú hasznosításra szánt lakások, egye- kialakítás lehetőségét a faluban, talán a köokhoz, ha a pályázók megfelelnek az egyéb- lőre más esély nem volt önkormányzati la- vetkező években lesz is erre esély.
ként nem túl szigorú kikötéseknek. Ezen kások kialakítására.
Martinovics Tibor
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Az év első testületi ülésén a képviselők
módosították az önkormányzati lakások
bérbeadási feltételeit valamint a bérleti
díjakat. A döntés értelmében ez év
áprilistól húsz százalékkal emelkednek az
önkormányzati lakások bérleti díjai.
A testület kilenc darab önkormányzati
bérlakás hasznosítására új pályázatot írt ki.
A korábban hatályos, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésének feltételeiről szóló
rendelet szabályozta az önkormányzati lakások bérbeadásának módját, a pályáztatás
szabályait. Az önkormányzat tulajdonában
álló bérlakások bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet 2019. év végéig a különböző jogcímen (szociális alapon, szolgálati
jelleggel, költségelven, közérdekű alapon)
bérbe adott ingatlanok bérleti díját rendezte.
Az önkormányzatok többsége a tulajdonukban álló lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeit valamint a lakbérek mértékét egy közös rendeletben szabályozza.
Mivel a korábban hatályban lévő rendeletek mind taralmilag, mind formailag már
elavult rendelkezéseket tartalmaztak, – a
pénzügyi és gazdasági bizottság felkérésére – a hivatal munkatársai kidolgoztak

ÚJ LAKÁSRENDELET
egy új szabályozás tervezetet, mely egységesen kezeli az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának feltételeit, a
bérleti díjakat, illetve az elidegenítésre vonatkozó szabályokat.
A bizottság a tervezet kapcsán több módosító javaslatot is tett, amelyek megvitatását követően a képviselő-testület a januári ülésén elfogadta új lakásrendeletét.
A tervezet kapcsán a legfőbb vita a bérleti
díjak emelésének mértéke körül zajlott. A
kompromisszumos testületi döntés értelmében a 2019. évihez képest húsz százalékkal emelkednek a bérleti díjak ez év április 1-től, mely alól kivétel a költségelven
történő bérbeadás, ahol az emelkedés
mértéke magasabb volt.
A szociális alapon bérbe adott lakások
esetében az egy főre jutó nettó jövedelem
összegét is megemelte a képviselő-testület:
családban élők esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 százalékát
nem haladhatja meg (85.500 forint), egyedülálló vagy egyedül élő pályázó esetében az
egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 400 százalékát (114.000 forint) nem haladhatja meg.

A közérdekű, illetve szolgálati alapú bérbeadás esetében a feltételrendszerbe új
elemként került be, hogy a leendő bérlő és
vele együtt költöző hozzátartozók tulajdonában, haszonélvezetében Tihanyban vagy harminc kilométeres körzetében, vagy közösségi
közlekedéssel egy órás utazási távolságon
belül ne legyen beköltözhető lakóingatlan.
Szociális és költségelvű alapon lakást
bérbe adni annak lehet, akinek illetve házastársának, élettársának, a vele együtt
lakó vagy együtt költöző hozzátartozójának
nincs a tulajdonában, haszonélvezetében,
használatában vagy bérletében másik beköltözhető lakás.
A lakásrendelet szövege a település honlapján és a nemzeti jogszabálytár felületén teljes
terjedelemben hozzáférhető. A rendelet elfogadását követően a képviselő-testület a Tihany, Csokonai utca 73. szám alatti iskolaépület tetőterében lévő kilenc önkormányzati bérlakás hasznosítására pályázatot írt ki. A pályázat elérhető Tihany honlapján, vagy a titkárságon átvehető. A lakások az önkormányzati
hivatallal előre egyeztetett időpontban megtekinthetők, április 1-től pedig beköltözhetők.
Lohn Ágnes

„MEGTETSZETT A KÖZIGAZGATÁS”

Huszonnégy év után hagyja el az első
munkahelyét. Látszik rajta, nem volt könnyű
a döntés, enyhén megremeg a hangja, amikor
azt ecseteli, márciustól mi vár majd rá. Mint
mondja, kicsit belefáradt a hétköznapokba,
szüksége volt a váltásra, kapóra jött hát az
új ajánlat. Marad a közigazgatásban,
ezentúl az önkormányzati testületek,
jegyzők munkáját ellenőrzi majd, azokét,
akikhez eddig maga is tartozott.
Németh Tünde a település jegyzője,
1996-ban kezdte meg első munkanapját a
tihanyi hivatalban, akkor még, mint az építésügyi osztály munkatársa. Voltak is ügyek
szép számmal, ami nem csoda, hiszen már
akkor is sokan szerettek volna Tihanyban
építkezni, esetenként mindenáron. A mű-

emlékvédelem, a környezetvédelem, a csúszásveszélyes területek kezelése sem
könnyített a helyzeten. Évekre rá aljegyző
lett, majd nem sokkal azután, hogy két
gyermeke született és visszajött a hivatalba, jegyzővé nevezték ki. Végzettsége
szerint építész-mérnök, tanár, de soha nem
tanított és nem tervezett épületeket, inkább
tovább képezte magát, elvégezte a pénzügyi
majd az államigazgatási főiskolát.
– A főiskola után kinyílt számomra a világ
itt Tihanyban. Tulajdonképpen véletlenül
kerültem ide, de nem volt nehéz beleszeretni a környezetbe, ezekbe a fantasztikus
adottságokba. Aztán megtetszett a közigazgatás, nem volt kérdés, hogy hagyom az
építész szakmát. Mindig is szerettem
ügyfelekkel foglalkozni, sikerélményt adott,
ha a segítségemmel megoldódtak az
ügyek, ha láttam az érintettek elégedettségét. Kis örömök ezek, de nekem jól esett
látni, hogy azok a döntések, amelyekben
részt vettem, végül előre mozdítottak ügyeket, előre vitték a települést – mondja.
2005-óta volt Tihany-Örvényes körjegyzője, 2013-óta négy másik községgel együtt,
öt település jegyzője. Volt tehát feladat
bőven. Tipikusan olyan állás ez, ahol sosincs
vége a munkaidőnek, az ember cipeli magával a gondokat, a megoldandó feladatokat, még az is előfordul, hogy az álmok közé
is befurakszik a munka. Nem volt ritka,
hogy a munkaidőn túl is dolgozott, sőt haza
vitte a jegyzőkönyveket, listát készített a teendőkről, aztán másnap nemhogy fogyatkozott volna a feladatsor, újak jöttek hozzá.

A listát is listázni kellett- többször mondja,
hogy mindez nem fontos, nehogy leírjam
ezeket, – de hát minek elhallgatni azt, ha
valaki lelkiismeretesen végzi a munkáját.
Az elmúlt húsz évben persze Tihany is
sokat változott és bár a jegyző csak a hivatalt vezeti, a döntéshozatalokhoz a szakmai
hátteret biztosítja, a település fejlődéséhez
nyilván hozzájárult Németh Tünde is. Voltak
ügyek, volt rendőrségi eljárás, ügyészségi
vizsgálat, feljelentés hatalommal való viszszaélésért, de ezek nem érintették meg érzelmileg különösebben, mert tudta, nem
vétett a törvény ellen. A Megyei Kormányhivatal törvényességi osztályán dolgozik majd
márciustól, közben tervei szerint befejezi a
jogi egyetemet és vannak még más tervei is.
– Most, hogy már rendezem az iratokat az
irodában és napok múlva elbúcsúzok innen,
egyre inkább foglalkoztat, hogy ezzel a döntéssel lezárul az életem egy jelentős szakasza. Most szembesülök a változással, amiben igazán nincs nagy rutinom. Ha nem keresnek meg ezzel az ajánlattal, magamtól
nem biztos, hogy váltottam volna. Megtisztelő volt a hozzám tartozó települések polgármestereivel együtt dolgozni, a későbbiekben is mindig jóérzéssel fogok visszaemlékezni ezekre az évekre. Szeretem a kollégáimat, akiknek sokat köszönhetek, nehéz
lesz őket is itt hagyni. Biztos még jódarabig
az itteni ügyeken jár majd a gondolatom és
nagyon furcsa lesz reggelente nem Tihany
felé venni az irányt.
Martinovics Tibor
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JÓTÉKONYSÁGI BENCÉS BÁL

Négy évvel ezelőtt szervezett először
hagyományteremtő szándékkal jótékonysági
farsangi bált a Tihanyi Bencés Apátság és a
Tihany Iskoláért Alapítvány mindazoknak,
akik kötődnek az intézményhez.
Akkor bizalmat kértek a rendezők,
amit meg is kaptak a bálozóktól, ezt igazolja,
hogy az első évben száz résztvevő volt,
idén már kétszázötvenen mulattak együtt.

tekkel, étkezési utalványokkal, ajándékcsomagokkal gazdagodtak – tudtuk meg
Szalontai-Wiktora Ramonától, a Tihany Iskoláért Alapítvány elnökétől. Az alapítvány
báli bevétele a megvásárolt tombolajegyekből és a támogatói jegyekből tevődik
össze, ami az idén 807 ezer forint volt.
Ebből az összegből olyan programokat tudnak a Bencés Általános Iskola diákjainak

meleg ételektől, süteményektől, italoktól. A
táncban, csevegésben megéhezőket éjszakai falatozásra is várták.
A programot a Pannonhalmi Bencés Big
Band jazzkoncertje, valamint Szelle Szilárd
és Polyák Rita fellépése színesítette.
Ebben az évben is emlékezetes fényképek
készültek a különböző álarcokat felpróbálókról, családi-baráti társaságokról a fotó-

Pörgős néptáncbemutatóval kezdődött a
bál, utána ünnepi beszéddel köszöntötte a
megjelenteket Mihályi Jeromos konventuális perjel, dr. Markovszky György a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, Tósoki Imre polgármester, Radó
László iskolaigazgató és Szalontai-Wiktora
Ramona, a Tihany Iskoláért Alapítvány elnöke. A bencés szerzetesrendre jellemző a
közösségépítés, ennek jó példája a bál, ahol
atyák, pedagógusok, szülők, öregdiákok, tihanyiak, környékbeliek, baráti társaságok
ültek egy asztalnál. Még inkább jeles nap
volt ez azoknak, akiknek évfordulójuk volt:
külön köszöntötték az elsőbálozókat, a 18.
születésnapjukat és a 45. házassági évfordulójukat ünneplőket.
A bál a hagyományok szerint jótékonysági célt is szolgált. – Nagyon sok értékes
tombolafelajánlás érkezett. A boldog nyertesek wellness nyaralással, értékes képzőművészeti alkotásokkal, különböző bérle-

megvalósítani, amire az iskola költségvetése nem ad lehetőséget. A tervek szerint
idén egy zenekari fellépést Ausztriába, illetve egy különleges élményt adó, az öszszes diákot érintő kirándulást szerveznek
Pannonhalmára, a Szent Benedek nap
megünneplésére.
Az elegánsan feldíszített, berendezett
terem nagymértékben hozzájárult a sikeres
mulatsághoz.
A
finom
vacsora
mindenki tetszését
elnyerte, amit a
gyorsan kiürülő tárolóedények is igazoltak. Népmesei
szófordulattal élve
el lehet mondani,
hogy a terülj, terülj
asztalok roskadoztak az előételektől,
a több fogásos

sarokban, amelyeket hamarosan a bál Facebook oldalán lehet megtekinteni. A kemény mag hajnalig táncolt, utána szétszéledtek a legények, helyüket átadva a szorgos helyreállítóknak, hogy másnaptól viszszafoglalhassák a terepet a sportolók.
Somogyi Judit
Fotók: Pados Adrián
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ÉRDI MÁRIA A FÉRFIAKAT IS LEKÖRÖZTE

Érdi Mária a tokiói olimpiára készülő,
a laser radial hajóosztályban versenyző,
ifjúsági világ- és Európa-bajnok
vitorlázó zsinórban hetedszer lett
az év legjobb női vitorlázója.
Tavaly a férf iakat is lekőrözve
lett magyar bajnok
a Balatonon.

– Annak ellenére, hogy zsinórban hetedszer lettem az év legjobbja, mindössze kétszer tudtam személyesen átvenni a díjat a
sok külföldi edzőtábor miatt. Minden évben
nagyon fontos számomra ez a díj, de úgy
gondolom, hogy az elmúlt években és tavaly
is sokat tettem, tettünk azért, hogy nemzetközi vizeken is odafigyeljenek a teljesítményemre – nyilatkozta Érdi Mária, aki teljes
elánnal a második olimpiájára készül.

ÚJRA FÉLMARATON
Március 21-én immár hatodik alkalommal rendezik
meg a Tihanyi félmaratont. Az önkormányzat
rendelkezéseinek megfelelően ezúttal jóval a szezon
előtt szervezik meg a versenyt annak érdekében, hogy
minél kevesebb fennakadást okozzon a település
életében.
A versenyközpont idén is a Tihany Beachen, vagyis a
Hajóállomási strandon lesz, parkolásra a korábbi éveknek megfelelően az Aranyház utcát, illetve a Belső-tó
melletti területeket lehet igénybe venni.
A verseny útvonala lényegében azonos a két évvel ezelőttivel: Hajóállomási strand – kerékpárút (Klebelsberg
Kuno úttal, illetve a Lepkesorral párhuzamosan) – balra
Lepkesor – balra Itató-köz – balra Diósi utca – balra Jegenye sor – balra Róka utca – jobbra Fecske utca – át a
Kossuth Lajos utcán – balra kerékpárút – jobbra Major
utca – balra Aranyház utca – jobbra Kossuth Lajos utca
– Rév előtt balra kerékpárút – tovább Kenderföld út –
balra kerékpárút – tovább Klebelsberg Kuno út. A befutó
a tervek szerint a Limnológiai Intézet és a Hajóállomás
közötti parkon keresztül lesz – tudtuk meg a verseny
szervezőitől.
Fontos, hogy idén sem a Major utcán, sem az Aranyház utcán nem lesz egyirányúsítás, vagyis helyenként
negyed pályás útszűkítés mellett, de mindenhol biztosított lesz a kétirányú forgalom. A fontosabb helyeket
jelzőőrökkel, illetve ott, ahol szükséges, kordonokkal és
szalagozással biztosítják.
A szervezők kérik, hogy ezzel együtt a gépkocsivezetők vigyázzanak a futókra, vezessenek türelmesen.
t-v

A vitorlázást Tihanyban kezdő, hétszeres
magyar bajnok Érdi Mária a legutóbbi ötkarikás tesztversenyen bronzérmet szerzett, majd az ugyancsak Japánban megrendezett Világkupán negyedikként zárt.
Mindkét versenyen a hajóosztály legjobbjai
indultak.
– Szerintem olyan szakemberekkel sikerült körbevennem magam, akikben maximálisan megbízom, így optimista vagyok
az idei szezont illetően. . A tervek szerint
március elejétől ismét gőzerővel készülök
a második olimpiámra. Ha minden a számításaim szerint alakul, akkor az idei
olimpián ott lehetek az élmezőnyben a női
laser radial hajóosztályban – mondta Érdi
Mária, aki az előolimpián harmadik lett,
majd az azt követő Világkupán a negyedik
helyet szerezte meg a világ legjobb laser
radialos vitorlásversenyzőit felvonultató
mezőnyben. Ezt követően a Balatonon
megszerezte a hetedik felnőtt magyar bajnoki címét.
t-v

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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MÁGLYÁRA KÜLDTÜK A TELET
Azt mindenki tudja Tihanyban,
hogy ha eltemetjük a telet, utána jön
még a java. Legalább is az eddigi
évek tapasztalata ezt mutatta,
hiszen a rendezvényt követő
napokban biztos, hogy visszatért a
tél. Még nem tudni, hogy
folytatódik-e ez a hagyomány, de az
biztos, hogy a tihanyi jó hangulatú
farsangi kompánia mindent
megtett azért, hogy a telet elűzze.
A Civilek Házban kézműves foglalkozással kezdődtek a programok
majd délután a Rege Kávézó udvaráról a farsangi dudák hangjára
Marsó Barna, a Tihanyi Sport és

Szabadidő Egyesület vezetőjével az
élen elrajtolt a gyerekek maskarás
futása, a jelmezbe öltözött apróságok a Visszhang dombig futottak.
Az eredményhirdetés után az Áldás
együttes télűző népzenei műsora
szórakoztatta a közönséget. Ezt követően népes és zajos sokadalom
kísérte utolsó útjára a kiszebábot.
A Visszhang dombon fellobbant a
máglya, és együtt skandálta a nézőközönség: „Jöjjön a tavasz, veszszen a tél! Hajj kisze hajj! Kiűzzük
a betegséget, behozzuk az egészséget, hajj kisze hajj!”
R.É.

KOLBÁSZ
ÉS MULATSÁG
Kolbász, sör, bor, pálinka, zene, utcabál, családias hangulat, és persze a legjobb kolbászgyúró csapatok. Ötödik
alkalommal rendezik meg a Kolbászgyúró Mulatságot
Tihanyban az Akasztó-dombi termelői piacon. A vendég
ezúttal Békéscsaba városa lesz.
Azért, hogy az időjárás se tudjon kifogni senkin, a téren
egy óriás 600 négyzetméteres sátrat állítanak fel. Körülötte kap majd helyet a kolbász és pecsenyés- illetve az
italos stand, lesz házi rétes, szárazkolbász árusító, levendulás ajándéktárgyak, óriás palacsinta, vattacukor,
kézműves termékek és a gyerekeknek játszóház.
Az érdeklődők kis ízelítőt kapnak majd a csabai kolbász
kultúrájából, hagyományaiból. Természetesen a vendégtelepülés is indul a versenyen, Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere vezeti a csapatot.
A március 7-én, 10 órakor kezdődő mulatság programja:
11.00 Megnyitó – elkezdődik a verseny
10.00-14.30 Egry Zoltán Retro és Mulatós slágerek
14.00-14.30 Minta kolbászok leadása
14.30-16.00 Rakonczai Imre
16.00-17.00 Dervalics Robert – Louis Armstrong show
17.00 Nótár Mary
17.45 Eredményhirdetés
18.30-20.00 LGT Emlékzenekar
20.00-24.00 Kolbász Bál a Búgó Csiga zenekarral
t-v

