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Sokakat vonz a befagyott Belső-tó

F
O

T
Ó

: N
É

M
E

T
H

B
A

L
Á

Z
S



2. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

Meg je le nik ha von ta • Ala pí tó: Ti hany Köz ség Ön kor mány za ta • Felelős ki adó: Ti hany Fej lesz té sé ért Ala pít vány
Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Dr. Koncz Má ria, Martinovics Tibor, Ró zsa Éva, Somogyi Judit, Süte Kata

Felelős szerkesztő: Martinovics Tibor • E-mail: media@tihany.hu
Nyil ván tar tá si szám: 163/0823/1/2007

Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep
Tel: 88-450-450 • E-mail: nyomda@tradeorg.hu • Felelős vezető: Tóth Zol tán

Hétvégenként rendszeresen több

száz ember látogat ki a Belső-tóhoz,

nemcsak településünkről, de a kör-

nyékbeli községekből, városokból is

érkeznek a korcsolyázni vágyók.

A jég minősége kifogástalan, egyes

becslések szerint januárban közel

tízezer ember látogatott ki Ti-

hanyba. A legtöbben korcsolyáztak,

de akadtak szép számban hokizók

is, illetve olyanok, akik csak sétál-

gattak a jégen. Volt korcsolyázó, aki

babakocsit tolt maga előtt, volt, aki

szánkót húzott, de megjelent egy

jégszörfös is. Öröm volt nézni, hogy

szinte minden korosztály képvisel-

tette magát a gyönyörű, festői hát-

teret biztosító jégpályán.

Amíg a jég vastagsága megfelelő

lesz, azaz meghaladja a 12 centi-

métert, a korcsolyapálya hivatalosan

üzemelni fog hétköznapokon 12 és

17 óra között, hétvégenként dél-

előtt 10 és 17 óra között. Ebben az

időszakban a kijelölt pályán a jégen

tartózkodók biztonságára a Bala-

tonfüredi Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület felügyel, szükség szerint részt

vesznek a sérültek ellátásában,

mentési feladatokat végeznek.

A jégpálya üzemelésének ideje

alatt sajnos minden évben (és az első

hétvégén is két alkalommal) szükség

Jégpálya a Belső-tavon

Az önkormányzat karácsonykor

megajándékozta a településen élő

egyedülállókat. 44 egyedül élő, ti-

hanyi lakcímmel rendelkező nyug-

Ajándékot osztottak

A Belső-tavon január elejétől le-
het hivatalosan korcsolyázni.
Nagy az érdeklődés a korcsolya-
pálya iránt, annál is inkább, mert
a váltakozó időjárás miatt a Ba-
latonon kijelölt jégpályákat sok
esetben kénytelenek időszakosan
bezárni. A védett elhelyezkedése
miatt a Belső-tó tartja magát. 

volt a mentőszolgálat segítségére is

a súlyosabb sérülések ellátása miatt.

Nagyon fontos, hogy a jégen tar-

tózkodás szabályait mindenki meg-

tartsa, ezzel is megelőzve, minima-

lizálva az esetleges balesetek számát!

A Balatoni Vízirendészeti Ren -

dőr kapitányság munkatársai eny-

hébb esetekben csak figyelmeztet-

nek, komolyabb vagy visszatérő ese-

tekben azonban súlyosabb szankció -

kat alkalmaznak (helyszíni bírság,

szabálysértési feljelentés). Ennek

megelőzése érdekében kérem tartsák

be az alábbiakat:

– lehetőleg kijelölt helyen, a pálya

nyitvatartási ideje alatt korcsolyáz-

zanak, mert ott a pálya karban tar-

tása folyamatos, mentőeszközök és

mentésre alkalmas személyek állnak

rendelkezésre a pálya közelében,

– egyéb területeken a szabad vi-

zek jegén tartózkodni azokon a he-

lyeken szabad, amelyek nem esnek

tiltó rendelkezés alá, és csak akkor,

ha a jég kellő szilárdságú, nem ol-

vad, illetve nem mozog,

– tilos éjszaka és korlátozott lá-

tási viszonyok között a jégre menni,

– tilos a szabad vizek jegén tar-

tózkodni járművel,

– tilos kikötők és veszteglőhelyek

területén, folyóvizeken és azok

mellék ágain a jégen tartózkodni,

– aki a jégen léket vág, köteles

jól felismerhető módon, kellő tá-

volságban megjelölni a jégmentessé

vált terültet.

A fentieken túl további íratlan

szabályok is vannak, amit tanácsos

szem előtt tartani:

• ne menjünk mélyvizű területek fe-

letti jégre, mert fokozottan veszélyes,

• a parttól ne távolodjunk el na-

gyon, mert drasztikusan csökken a

belátható jégfelület, így nem látjuk

csak a hozzánk közeli területeket,

és esetleg a szabad vízfelületek, vagy

vegyes jégterületek elzárnak minket

a kijutás lehetőségétől,

• soha ne tartózkodjunk egyedül

a jégen,

• legyen nálunk feltöltött mobil-

telefon segélyhívásra (1817-es vízi

segélyhívó, 112-es segélyhívó tele-

fonszám),

• jégbeszakadás esetén először

mindenképpen a tűzoltóságot érte-

sítsük, mert ők rendelkeznek első-

sorban a jégből mentéshez szükséges

eszközökkel és megfelelően képzett

szakemberekkel (112-es segélyhívó),

• soha ne aludjunk el a jégfelületen.

Az említett szabályokat betartva

csökkenteni lehet a jégen történő

balesetek számát, ezért kérem ve-

gyék figyelembe azokat, hogy minél

többen, minél tovább hódolhassunk

a téli sportoknak!

N. T.

díjas vehetett át egy-egy ajándék-

csomagot, amelyeket az önkor-

mányzati képviselők illetve a hivatal

dolgozói kézbesítettek számukra.

A karácsonyi ajándékosztás nem

egyszeri alkalom volt, az önkor-

mányzat ezentúl minden évben

meglepi majd azokat a nyugdíjaso-

kat, akik egyedül kénytelenek töl-

teni a karácsonyt.

Horváth Béla képviselő, Varró Imréné, Pálfi Zsolt képviselő Horváth Béla képviselő, Csaholyi Zsigmondné, Vámos Mária Képviselő
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– Nagyon örültünk a hírnek, hi-

szen ez nagy segítség számunkra.

A teljes beruházás mintegy 400

millió forintba kerül, ehhez kellett

volna harminc százalék önerőt biz-

tosítania az önkormányzatnak, amit

a tavalyi illetve az idei költségvetés

fedezett volna.  A támogatás azon-

ban szinte a teljes önerőt kiváltja,

így csak 15–20 millió forintot kell

Tihanynak hozzátennie az építke-

zéshez – válaszolta lapunk érdek-

lődésére Tósoki Imre.

A polgármester hozzátette: az

építkezéshez szükséges engedélye-

zési tervek készen vannak, a sport-

csarnok építése a tervek szerint má-

jusban kezdődik és várhatóan fél

évet vesz igénybe, így jó eséllyel no-

vemberre már elkészül a létesítmény. 

Mint arról korábbi lapszámunk-

ban már írtunk, a Magyar Labda-

rúgó Szövetség látvány-csapatspor-

tok pályázatán nyert támogatás ré-

vén, a társadalmi adók összegyűj-

téséből, kezdődhet meg a mintegy

400 milliós beruházás. A fejlesztés

több részből áll, legfontosabb

eleme a 150 fős lelátóval, öltözők-

kel, kiszolgáló helyiségekkel, és egy

kézilabdapálya méretű játéktérrel

   tervezett csarnok megépítése. 

Mivel ekkora csarnoka nincs a

településnek, az új létesítmény az

iskolai testnevelés mellett más

funkciókat is ellát majd, különböző

kulturális rendezvényeknek, sport-

eseményeknek adhat otthont, és itt

tartja majd az edzéseit illetve a ha-

zai mérkőzéseit a helyi sportegye-

sület.

Szintén a pályázati pénzből a

sportcsarnok megvalósítása mellett

kiépítik még az új műfüves futball-

pálya kerítését, ezzel szeretnék

megóvni az állatok okozta károktól

a pályát, illetve biztosítani a mér-

kőzésekre való kulturált és ellenőr-

zött beléptetést.

mt

Százmillió forint támogatást
adott a kormány, a térség parla-
menti képviselőjének, Kontrát
Károlynak a közbenjárásával, az
új sportcsarnok építéséhez.
A helyi általános iskola udvarán
épülő modern kivitelezésű, új
sportcsarnok az idei év legfon-
tosabb tihanyi fejlesztése lesz. 

Százmilliós támogatás az új
sportcsarnokhoz

Az iskola vezetése korábban

többször jelezte az önkormányzat

felé, hogy a megnövekedett gyer-

meklétszám miatt az intézménynek

újra szüksége lenne arra a teremre,

amit a tihanyi fiatalok konditerem-

ként használnak. Természetesen,

fontos szempont volt mindenki

számára, hogy új helyet találjanak

az edzéseknek is, így az iskola épü-

letében egy új helyiségben alakí-

tották ki az edzőtermet. Az iskola

a visszakapott termet többfunkciós

helyiségként használja. Itt zajlanak

a rézfúvós tanszak zeneórái, és itt

próbál az egyre népesebb fúvósze-

nekar, de orvosi szobaként is mű-

ködik, a kötelező szűrővizsgálatokat

lehet elvégezni a teremben.

A Tihany Iskoláért Alapítvány

jóvoltából újabb két interaktív

táblát szereltek fel az intézmény-

ben, az első és a harmadik osztály

termébe került egy-egy tábla. In-

nentől kezdve minden alsó tago-

zatos osztályban a legmodernebb

technikák segítségével tudnak ta-

nulni a diákok. Immár, kettő ki-

vételével, minden olyan terem,

ahol délelőtti tanórák folynak,

rendelkezik interaktív táblával.

Az iskola vezetése azt tervezi,

hogy két éven belül ezeket a ter-

meket is fejlesztik. 

RADÓ LÁSZLÓ, IGAZGATÓ

Fejlesztések az iskolában

Hosszú egyeztetések, tárgyalá-
sok és keresgélés után megoldó-
dott az iskolában működő kon-
diterem áthelyezése. A szabaddá
vált termet az intézmény több
funkcióra is használja. 

Új helyen a konditerem

Az iskola épületében, a konyha régi tároló helyiségéből alakították
ki az új termet, amelynek látogatása így függetlenné vált az intézmény
nyitva tartásától. A helyiség felújítását az önkormányzat finanszírozta,
és a falugondnokság dolgozói végezték el. 

Az új konditerem erőgépekkel, kardió-berendezésekkel várja a
sportolni vágyókat. A szabadidő tartalmas eltöltésére, az egészséges
életmód biztosítására, az energiák levezetésére alkalmas lehetőséget
bárki igénybe veheti. Érdeklődni Szabó Zsoltnál, a Tihany Televízió
munkatársánál lehet.
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igénybe. Az eredeti koncepcióban

ez csak egy milliárd forint lett

volna, így az új kormányhatározat

lényegesen kedvezőbb feltételeket

biztosít. Ebből, az elsősorban

a műemléki épületek rekonstruk-

ciójára szánt keretből tervezzük

a rendkívül nagy forgalmat bonyo-

lító Apátság előtti lépcső felújítását,

az önkormányzat tulajdonában

lévő murvás területek díszburko-

lását, a művelődési ház teljes

megújí tását illetve átalakítását.

Az Apátság pedig külön pályázik

a Rege cukrászda felújítására. Ti-

hany közel 450 millió forintra pá-

lyázik, nagyon bízunk a támoga-

tásban – válaszolta lapunk kérdésre

Tósoki Imre, polgármester.

A tervek szerint a jelenleg mű-

velődési házként funkcionáló mű-

emléki épület visszakapná eredeti

formáját és turisztikai fogadóépü-

letként működne. Elbontanák a je-

lenlegi vizes blokkot, az épületet

egy széles fahíddal teljesen körbe-

járhatóvá tennék és egy úgyneve-

zett kilátó teraszt is létrehoznának.

Az akadálymentesített épület föld-

szintjén alakítanák ki a turisztikai

fogadóteret, az emeleten pedig ki-

állító tér illetve különböző rendez-

vények befogadására alkalmas

nagyterem kapna helyet.

– Impozáns műemléki épületről

van szó, amely pazar kilátást is biz-

tosít a tájra, ráadásul a Mádl Ferenc

tér óriási forgalmat bonyolít le, az

Tihany újabb beruházások előtt –
Százmilliárdok balatoni fejlesztésekre

Újraszámolták a tavaly nyáron visszavont 300 milliárdos balatoni fej-
lesztési programot, a kormányhatározat szerint, az eredetinél többet,
365 milliárd forintos fejlesztési keretet kap a balatoni térség. A cél
továbbra is az egységes Balaton brand kialakítása, a tó önálló turisz-
tikai egységként való kezelése. A fejlesztési célokban nincs jelentős
változás, nőtt a közlekedésre szánt keret. A program kiemelt állami
turisztikai beruházásként kerül bele az újonnan elfogadott nemzeti
turizmusfejlesztési törvénybe. Tihanyban több, jelentős fejlesztés is
megvalósulhat.

Balatoni stratégia
A 2014–2020 közötti fejlesztési szakaszra az üdülőrégióból eddig

926 projekt érkezett, 180 település közül 120 pályázott valamilyen for-
rásra. Támogatást eddig 134 projektnek ítéltek meg mintegy 129 milliárd
forint értékben. 

A komplex program, a turizmus mellett a természeti, a gazdasági és
kulturális környezetet is egyaránt érinti. A balatoni stratégia legfőbb
célkitűzései a kormányzati célokhoz igazodnak, így a gazdaságfejlesz-
tésről, gazdaságélénkítésről és munkahelyek teremtéséről szólnak, főként
a turizmuson keresztül. Az eredeti koncepció szerint turisztikai fejlesz-
tésre 26,7 milliárd jut, ebből 3,5 milliárd kerékpárutak építésére és
2,5 milliárd a borutak kialakítására. A gazdaság fejlesztésére 25,2 milliárd
forint volt az előirányzat, elsősorban a balatoni cégek versenyképességé-
nek a javítása érdekében. A Balaton vízminőségének a javítása, a Sió
zsilip felújítása, a 8-as számú főút fejlesztése, az autópálya bővítése,
a kerékpárút fejlesztése, új kompkikötő kialakítása, a kikötők valamint
a közúti- és a vasúti közlekedés fejlesztése és a központi forgalomirányítás
megvalósítása is szerepel a koncepcióban. Fejlesztik a vízi közlekedést
is, ami új turisztikai távlatokat nyithat a térség turizmusában.

A felülvizsgált program 365 mil-

liárdosra nőtt, ebből 263 milliárd

forint uniós és 102 milliárd forint

hazai forrás.

A július elején visszavont kor-

mány-előterjesztéshez képest annyi

a változás, hogy a tervek szerint

több hazai forrást mozgósítanak a

balatoni térség fejlesztésére, az ere-

deti 24 milliárd forint helyett min-

tegy 100 milliárd forintot. Ilyenek

például a 110 centiméteres vízszint

120 centire emelésével kapcsolatos

fejlesztések, az elektromos buszbe-

szerzés a három nagyobb városban

(Balatonfüred, Keszthely, Siófok)

illetve új programként a balatoni

témapark kialakítása.

A változás összességében előnyös,

mert a hazai források esetén sokkal

nagyobb a mozgástér, mint az uniós

programok esetében.

– Ez egy óriási lehetőség a térség

számára és nekünk is itt Tihany-

ban. A fejlesztési csomagban elkü-

lönítettek egy 3,5 milliárdos kere-

tet, amit a világörökség váromá-

nyosai, köztük Tihany, vehetnek
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Tavaly Tihany nyerte meg a Vi-

rágos Magyarországért verseny fő-

díját a nagy falu kategóriában, így

a nemzetközi virágosítási verse-

nyen, a mintegy tíz ország telepü-

lései között, Kaposvárral együtt

képviseli az országot. Egy négytagú,

egy-egy kertészeti, tájépítészi, te-

lepülésrendezési és turisztikai szak-

értőből álló nemzetközi felkészítő

bizottság járt Tihanyban, hogy a

minél eredményesebb szereplés ér-

dekében segítsenek az önkormány-

zatnak a versenyre való felkészü-

lésben. A bizottság tagjai ismerve

a nemzetközi verseny elvárásait és

fő szempontjait gyakorlati javasla-

tokkal igyekeznek megkönnyíteni

az önkormányzat dolgát.

Több órás tárgyalás után Tósoki

Imre polgármesterrel végig járták

azt az útvonalat, amin majd a nem-

zetközi zsűri megismerkedik Ti-

hannyal. A verseny előírása szerint

összesen négy óra alatt kell minél

többet megmutatni a településből,

ezért az apró részletekig ki kell dol-

gozni a falu prezentációját.

– A nemzetközi zsűri rég látott

tájépítészetileg ilyen jó adottságok-

kal rendelkező települést. Tihany-

nak ez nagy esélyt ad, nemzetközi

mércével is igen komoly értéket tud

felmutatni a Balatontól kezdve egé-

szen a történelmi örökségig. A bí-

rálórendszer az elmúlt évek alatt

változott, most már a település ren-

dezettsége, a közterületek növény-

zete csak egy szempont, a zsűri azt

is vizsgálja, hogy az adott települé-

sen milyen a közösség, a lakosok

mennyire élnek együtt a tájjal, az

épített környezetükkel. Nem egy

skanzenre kíváncsiak, az élhető, sze-

rethető, tevékeny lakosságú telepü-

léseket díjazzák. Figyelembe veszik

a környezetvédelmet, a település fej-

lesztési elképzeléseit, a fenntartha-

tóságot. Tihanynak az adottságai

révén akár esélye lehet a biodiver-

zitás külön díjra is – válaszolta la-

punk kérdésére dr. B. Nagy Ildikó

Réka, tájépítészmérnök, a nemzet-

közi felkészítő bizottság tagja.

Dr. Bocsi Andrea, a Magyar Tu-

risztikai Ügynökség által delegált

bizottság vezetője elmondta: az el-

múlt évek tapasztalatai azt mutatják,

hogy a versenyen elért esetleges

arany minősítés sok előnnyel jár,

egyrészt jelentős publicitást jelent a

településnek, áttételesen növeli a

vendégéjszaka számot, élénkíti a he-

lyi turizmust, és formálja, illetve

megerősíti a település közösségét is. 

Az egyeztetésen egyebek mellett

elhangzott: az önkormányzatnak

gondoskodnia kell a kipusztult fák

pótlásáról, a közterületek gyomirtá-

sáról, a nem önkormányzati tulaj-

donban lévő területek gondozásáról,

az útvonal mentén lévő épületek hi-

báinak javításáról. Mindenképp

hangsúlyozni kell, hogy Tihany a

nemzetközi kulturális örökség része,

és érzékeltetni: a táj és a település

szimbiózisban van egymással. 

– A legenda projekt kapcsán

megújult területeken vezetjük végig

majd a zsűrit, megmutatjuk nekik

a parti részt, a Belső-tavat, a Le-

vendula Látogató Központot, el-

visszük őket a Visszhang dombra,

sőt egy-egy családi ház portálját va-

lamint vendéglátóhelyet is bemu-

tatunk. A tervek szerint a zsűri ha-

jóról is megnézi majd a félszigetet.

Nagyvonalakban elkészült az útvo-

nal terv, a bizottság segítségével

finomítunk még rajta – mondta

Tósoki Imre polgármester.

mt

Európa meghódítása

Nyáron, várhatóan júliusban ér-
kezik Tihanyba az Entente Flo-
rale Europe nemzetközi verseny
zsűrije. Tihany adottságai il-
letve épített környezete révén jó
esélyekkel indul a versenyen, de
a megmérettetésig még sok te-
endő vár a településre. A felké-
szülésben egy szakemberekből
álló bizottság segít, akik láto-
gatást is tettek már a faluban. 

átalakítással sok látogatót tudnánk

az épületbe csalogatni. Tihanyt rep-

rezentálná az épület, itt méltón tud-

nánk kínálni a települést. A tervek

már készen vannak, többször

egyeztettünk is a Magyar Turiszti-

kai Ügynökséggel – fogalmazott

Tósoki Imre.

A balatoni program keretében

valósítanák meg a Rév környékének

fejlesztését is, ennek részleteit

azonban újra kell majd tárgyalni. 

– Nagy lehetőség rejlik Tihany

számára a balatoni fejlesztési cso-

mag révén, az említett programo-

kon kívül is vannak elképzeléseink,

de előbb meg kell várni, hogy

a program milyen konkrétumokat

tartalmaz és azokhoz kell majd

alkalmazkodnunk – mondta a pol-

gármester.

mt

Az Európai Virágos Városok és
Falvak (Entente Florale Europe)
program 12 ország mintegy
25 ezer települése között teremt
kapcsolatot és több mint 50 millió
embert mozgósít. Az európai ver-
senyen a magyarországi indulók
eddig 9 arany-, 25 ezüst- és
10 bronzminősítést szereztek, to-
vábbi 10 települést pedig Európa-
díjjal jutalmaztak. A versenyben
idén mintegy 12 nemzet vesz részt.
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Kontrát Károly, országgyűlési
képviselő: Az itt élők is
lépnének egyet előre

– 2017 az adócsökkentésről, a

béremelésről és a családok fokozot-

tabb támogatásáról szól, miközben

minden eszközzel erősítenünk kell

Magyarország és Európa biztonsá-

gát. Magyarország ma erősödik, és

azt szeretnénk, hogy 2017-ben to-

vább erősödjön, és ezt minden ma-

gyar ember érezné is a saját életé -

ben. A legfontosabb élelmiszerek

áfájának 27-ről 5 százalékra csök-

kentésével például 35–40 ezer fo-

rinttal több maradhat egy kétgyer-

mekes család zsebében. Emellett ja-

nuártól 30 ezer forintra nő a két-

gyermekes családok havi adóked-

vezménye. Fontos, hogy az év ele-

jétől megvalósul a legnagyobb mi-

nimálbéremelés a rendszerváltás óta.

Az alapbér 15 százalékos növelésé-

vel éves szinten több mint 130 ezer

forinttal több marad a családoknál,

valamint a szakmunkás-minimálbér

25 százalékos emelkedésével éves

szinten csaknem 260 ezer forint

többletforráshoz jutnak az emberek.

Szintén fontos eredmény, hogy a

tervezettnél nagyobb mértékben,

1,6 százalékkal növekednek majd a

nyugdíjak is. 

– Képviselőként mely feladatokat

tart a legfontosabbnak?

– Nemcsak az ország, de Veszp-

rém megye és a választókerület is

nagy lehetőségek előtt áll. A kor-

mány döntésének köszönhetően a

Balaton térség fejlesztésére 365,4

milliárd forint Európai Uniós és ha-

zai forrást fordíthatunk a 2020-ig

tartó fejlesztési ciklusban. Fontos-

nak tartom, hogy ezeket a forráso-

kat a lehető leghatékonyabban

használjuk fel, ezáltal elősegítve

nemzeti kincsünk, a Balaton további

fejlesztését. Mindenki nagy várako-

zással tekint a TOP-os pályáza-

tokra. Remélem, hogy minél több

pályázaton nyernek a Veszprém me-

gyei települések, és a fejlesztéseknek

köszönhetően tovább gyarapodik

majd a térség. Külön öröm szá-

momra, hogy a sportfejlesztésre a

kormánytól kapott 100 millió fo-

rintos forrásból megépülhet a tiha-

nyi sportcsarnok, ezzel biztosítva

megannyi fiatal és idős egészséges

kikapcsolódását.

– Mikor lenne elégedett az új év-

vel?

– Bízom benne, hogy idén is sok

feladatot kell majd megoldanom,

és célom, hogy ezeket eredménye-

sen lássam el, legyen szó a válasz-

tókerületemről, az országgyűlésről

vagy a belügyminisztériumról. Leg-

nagyobb elégedettséggel az töltene

el, ha a képviselői munkámnak is

köszönhetően a térség települései

és az itt élők léphetnének egyet

előre. Ezért fogok dolgozni az idei

esztendőben.

Tósoki Imre, polgármester:
Bízunk a sikerben

– Minden remény megvan arra,

hogy 2017 is eredményes, jó év le-

gyen. Annál is inkább, mert 2016

végén gazdasági, idegenforgalmi és

egyéb szempontokból is sikeres évet

zártunk. Az idei év bizonyos szem-

pontból még mindig a felkészülés,

másrészt viszont az új programok

megvalósításának időszaka lesz.

– Az önkormányzati munkában, a

település vezetőjeként mely feladatokat

tart a legfontosabbnak?

– Mint mindig, az idén is a leg-

fontosabb feladatok között van az

önkormányzati intézmények mű-

ködtetésének biztosítása. A legje-

lentősebb fejlesztés az iskola udva-

rán az új sportcsarnok megépítése

lesz. A régi sportcsarnok kosárlabda

méretű pályája helyett kézilabda

méretű épül, százötven fős lelátóval.

Az új csarnok nemcsak a sportese-

ményeket szolgálja majd ki, hanem

pótolja a hiányzó közösségi teret is,

ahol rendezvényeket, találkozókat

tudunk tartani. Sok pályázatunk van

elbírálás alatt; bízunk a sikerben.

Szeretnénk folytatni az önkormány-

zati épületek energetikai korszerű-

sítését: a napelemek kihelyezését, a

hőszigetelés és a fűtési rend szerek

korszerűsítését.Az Echo domb fej-

lesztése kimaradt a korábbi projek-

tekből, most ezt is szeretnénk pó-

tolni, és a Művelődési Ház is meg-

érett a megújításra. Sok pályázatot

azonban még csak most írnak ki;

a balatoni keretet például a két ün-

nep között hozták nyilvánosságra.

Ebből szeretnénk támogatást kapni

a Rév környékének megújítására. Itt

az Önkormányzat területén a bérlők

által létesített faépületek bontása

már megkezdődött, és ezt tavasszal

szeretnénk befejezni. 

– Mikor lenne elégedett 2017-tel?

– Akkor, ha pályázataink sikere-

sek lennének, és az idei projektter-

vek valóra válnának. Nagyon sze-

retném az önkormányzati dolgozók

bérfejlesztését elindítani, pontosab-

ban folytatni, hiszen 2016 végén a

Falugondnokság dolgozóinál ez

már megkezdődött. Egy többlép-

csős programról beszélünk, amely-

nek megvalósítása több éven át hú-

zódik. A jó munka alapfeltétele a

dolgozók megbecsülése, amit ezen

a módon is szeretnénk kifejezésre

juttatni. 

Korzenszky Richárd, perjel:
Nem egyszerű munkahely,
hanem élettér

– Jósolni nem tudok. Ha a nap-

táramat nézem, programokban, te-

endőkben az idén sem lesz hiány.

Feladatok – lelkipásztori, kulturális,

egyéb kihívások – bőségesen lesz-

nek. Számomra külön kihívás, hogy

egyre több teendőt, felelősséget át

tudjak adni a fiatalabbaknak. 

– Az Apátság vezetőjeként mely fel-

adatokat tart a legfontosabbnak?

– A legfontosabb feladatnak azt

tartom, hogy biztosítani tudjam a

nyugodt légkört a szerzetesi közös-

ség és a munkatársak számára. Oda-

figyelni az emberekre, hogy jól érez-

zék magukat. Nem egyszerűen

munkahely az Apátság, hanem élet-

tér, ahol az ember otthont, elfoga-

dást, megértést találhat. És azt sze-

retném, hogy az ide látogatók – le-

gyenek turisták, zarándokok, lelki

feltöltődésre vágyó vendégek – azzal

az élménnyel távozzanak, hogy ide

szívesen visszatérnének máskor is. 

– Mikor lenne elégedett az új évvel?

– Ha Szilveszter napján elmond-

hatnám: amit vállaltunk, teljesítet-

tük, akiket ránk bíztak, megőriztük,

békességhez, nyugodt örömhöz se-

gíthettük mindazokat, akikkel az év

folyamán találkoztunk. S még va-

lamire nagyon várok: arra, hogy a

különböző kultúrájú, vallású, nem-

zetiségű emberek – bárhol a világon

– képesek legyenek megérteni, el-

fogadni egymást. Hogy ne kelljen

senkinek háborúk, üldöztetések

miatt menekülni. Hogy ne kelljen

senkinek sem félnie terrortól, me-

rénylettől. Akkor lennék elégedett,

ha valóban béke lenne a földön.  

Radó László, iskolaigazgató:
Az ember boldog akar lenni

– Mozgalmas és izgalmas évre

számítok. Az idei az ötödik tan-

évünk bencés iskolaként. Ez lehe-

tőséget ad majd arra, hogy a tanév

végén visszatekintsünk az első öt

évre, megvizsgálva azt, hogy mit si-

került megvalósítanunk azokból a

tervekből, amiket magunk elé tűz-

tünk, amikor az apátság átvette az

iskola fenntartásának felelősségét

az önkormányzattól. Az önkor-

mányzat jelentős átalakításokat ter-

Milyen évünk lesz?
Biztos sokan vagyunk, akik az újév küszöbén látni szeretnénk a ránk
váró eseményeket; szeretnénk tudni, mit hoz a jövő. Sajnos, sem a
gazdasági, sem a politikai előrejelzések nem működnek száz száza-
lékos, de sokszor még megközelítő pontossággal sem – erre bőven
találhatunk példákat az elmúlt évek történéseiben. Az asztrológia
korántsem egzakt előrejelzéséből, a 2017-es ország horoszkópból
azonban legalább annyi kiderül, hogy a Mars harminchat éves uralmát
most felváltja a Nap periódusa, ami változatos, pozitív fordulatokat
jelez Magyarország és az egyének sorsában is. Ki, mire számít, milyen
tervei vannak az új évben? – körkérdésünkben erre kerestük a választ. 
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vez az iskola épületében. A konyha

felújítása és az új sportcsarnok épí-

tése alaposan felforgatja majd az

életünket. Bízom benne, sikeresen

tudunk alkalmazkodni ezekhez a

kihívásokhoz, és erősen reményke-

dem abban, hogy a felújított

konyha és a megépült sportcsarnok

annyi örömet fog okozni, ami majd

feledteti a nehézségeket.

– Iskolaigazgatóként mely felada-

tokat tart a legfontosabbnak?

– Legfontosabb, hogy ugyan-

olyan színvonalon dolgozzunk,

mint az elmúlt években. Ennek a

munkának az eredménye, hogy csa-

ládias hangulatú mégis eredményes

iskolánk egyre népszerűbb a kör-

nyéken.

– Mikor lenne elégedett az új évvel?

– A pedagógusok munkája na-

gyon nehezen mérhető – mégis újra

és újra megpróbálkoznak vele kü-

lönböző felmérésekkel. A mérhető

eredmények tekintetében nincs

okunk szégyenkezni: nyolcadiko-

saink többségét jó nevű, erős isko-

lákba veszik fel, az országos kom-

petenciaméréseken jól szerepelnek

tanulóink és beiskolázási gondjaink

sincsenek, sőt túljelentkezés volt az

első osztályba. Ha ezeket az ered-

ményeket idén is meg tudjuk kö-

zelíteni, elégedett leszek. Az elége-

dettség azonban kevés, az ember

boldog akar lenni. Boldog akkor le-

szek, ha továbbra is olyan iskolát

tudunk működtetni, ahová a kollé-

gák szívesen járnak dolgozni, és a

gyerekek örömmel jönnek tanulni.

Bujtor Judit, a Tihanyi Bujtor
István Szabadtéri Színpad
igazgatója: Kiváló produkciók,
megbecsült és népszerű
színészek

– Az elmúlt év nagyon jó lett

volna, de sajnos, az időjárás miatt

három előadásunk is elmaradt. Ez

is mutatja, hogy milyen nagy szük-

ség lenne a nézőtér lefedésére, re-

mélem, ebben a kérdésben az idén

valóban előre tudunk lépni, így

folytatódhat az eddig tendencia, és

a színpad még népszerűbb lehet. 

– Mit tart legfontosabb feladatá-

nak; mi lesz az idei szezon kiemelkedő

eseménye?

– Az idén lesz Bujtor István szü-

letésének 75. évfordulója. Már na-

gyon készülünk a műsorra és meg-

emlékezésre. Meghívtuk a pálya-

társakat, hogy lépjenek fel a június

30-i emlékesten, és örömmel mon-

dom, hogy máris számos kiváló szí-

nész és barát, mint például Kern

András, Voith Ági, Bodrogi Gyula,

Reviczky Gábor, Frenreisz Károly,

Eperjes Károly elfogadta a felkérést. 

A szabadtéri színházban egyéb

újdonságok is lesznek: idén először

elvisszük Tihanyba a Madách Szín-

ház és a Pesti Magyar Színház elő-

adásait is. Színpadunk elismertségét

mutatja, hogy a színházak szívesen

hozzák ide a kiváló produkcióikat,

és nagynevű, megbecsült színészek

is örömmel fogadják el felkérésün-

ket, sőt, már számítanak is rá.

2017-ben folytatjuk a csütörtöki

gyermekelőadásokat, hiszen ez is

egyfajta misszió. Itt valóban nem

az anyagi siker a legfőbb cél, hanem

a színház, mint kultúraterjesztő és

nevelő, fejlesztő intézmény meg-

szerettetése a jövő közönségével. 

– Mikor lenne elégedett az új évvel?

– Ha minden tervezett előadást

meg tudnánk tartani, és ha Bujtor

István 75. születésnapján nem csak

az emlékét idéznénk fel, hanem a

szellemét is.

Hoffmann Henrik, a Balatoni
Turisztikai Szövetség elnöke:
2017. az áttörés éve lehet 

– Arra számítok, hogy 2017-ben

folytatódik a hazai turizmus, és

ezen belül a Balaton idegenforgal-

mának növekedése. Ez az áttörés

éve lehet. A várakozást arra alapo-

zom, hogy a Magyar Turisztikai

Ügynökség létrejöttével és tevé-

kenységével megszűnhet a terület

töredezettsége, amely eddig komoly

akadálya volt a fejlődésnek. Ha ezt

a hiányzó funkciót sikerül működ-

tetni, akkor jó évünk lesz.

– Mit tart 2017. legfontosabb fel-

adatának?

– Az előbbi gondolatmenet foly-

tatásaként azt, hogy az újabban lét-

rejött turisztikai intézményrendszer

összecsiszolódjék a már meglévők-

kel, és egy hatékony szakmai

együttműködés alakuljon ki közöt-

tük. Ebben a rendszerben megvan

a helye a TDM-szervezeteknek is.

Arra is számítok, hogy 2017-ben

Magyarország megkapja a 2024-es

olimpia rendezési jogát. Az olimpia

nyilvánvalóan nem csak a fővárosé,

hanem országos, pontosabban

nemzeti ügy. Hatásai sem korlátoz-

nak Budapestre, különösen nem a

turizmus terén.

– Mikor lenne elégedett?

– Akkor, ha a turizmus új rend-

szere, beleértve a teljes infrastruk-

túrát és az állami intézményeket is,

az év végéig felállna.

Puskás Zoltán, a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park igazgatója:
Létrejöhet a Kis-Balaton
Látogatóközpont

– Bízom benne, hogy a tavalyi jó

év után egy hasonlóan sikeres esz-

tendő következik. Tavaly ugyan

nem történtek látványos átadások,

beruházások, de a látogatószámokat

tekintve eredményesek voltunk.

2016-ban igazgatóságunk rekord-

számú, 18 pályázatot készített elő,

amelyek az idén meghozhatják a

remélt eredményt. Ezek között van

energiahatékonysági, természetvé-

delmi, élőhely-fejlesztési és -hely-

reállítási is, de természetesen öko-

turisztikai pályázat is. A túra utak

korszerűsítése, információkkal való

ellátása, kitáblázása is fontos fel-

adat, de – hasonlóképpen a korábbi

pályázati ciklushoz – reméljük, lesz-

nek határokon átnyúló együttmű-

ködéseink is. A geoparkok fejlesz-

tésére szolgáló keretből a látogatók

részéről az egyik legismertebb hely-

színt, a Hegyestű bemutatóhelyet

szeretnénk korszerűsíteni. Legna-

gyobb örömünkre, az interjú napján

megérkezett a támogatói döntés

legjelentősebb ökoturisztikai pro-

jektünkről, a Kis-Balaton Látoga-

tóközpont létesítéséről. Tihanyban

a Levendula-ház Látogatóközpont

megújult vetítőteremmel, új film-

mel várja kis és nagy látogatóit.

– A BFNP igazgatójaként mely fel-

adatokat tart a legfontosabbnak?

– Reményeink szerint a beadott

pályázatok sikere esetén ezek meg-

valósításán fogunk munkálkodni.

Emellett alaptevékenységünk lel-

kiismeretes és pontos ellátását tar-

tom a legfontosabb feladatnak.

Ehhez a szükséges létszám és esz-

közállomány adott, bár a beadott

pályázatok tartalmaznak e tekin-

tetben is fejlesztést. Minden évben

komoly kihívás elé állít minket a

nemzeti park területének turisztikai

infrastruktúrája, amely intenzív

karbantartást és folyamatosan

megújí tandó attrakciókat igényel.

– Mikor lenne elégedett az új év-

vel?

– Ha legalább annyi elégedett lá-

togatónk lenne a Tihanyi Leven-

dulafesztiválon és a Szedd magad!

programban, mint ahányan tavaly

voltak. Idén lesz 20 éves a nemzeti

park. Úgy érzem, hogy sikeres két

évtizeden vagyunk túl. Azt kívá-

nom magunknak, hogy a következő

tíz-húsz év is legalább ilyen ered-

ményes legyen.

KONCZ MÁRIA
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– 1996 óta szinte minden évben

történt valamilyen felújítás, külső-

belső tatarozás az apátságban. Idén

is igazi újdonságokkal várják majd a

látogatóikat. Miért volt szükség erre

a megújulásra?

– A növekedő látnivalók, prog-

ramok és az átalakuló elvárások mi-

att szeretnénk XXI. századi tech-

nikák alkalmazásával érdekes, örök

élményt nyújtani. Új célcsoportok

is megjelentek, akik szeretnek utaz -

ni, őket is friss kínálattal várjuk,

olyan látványt kell nyújtanunk ne-

kik, hogy érdemesnek tartsák meg-

váltani a belépőjegyet. Szeretnénk

a munkahelyeket is megtartani

egész évben, hiszen sok tihanyi la-

kos dolgozik nálunk. 

– Milyen változásokról, átalakulá-

sokról van szó? 

– A templom egykori pincéjében

lévő múzeumban új, kettős kiállítás

nyílik március elején Szerzetesek

asztalánál illetve Gasztronómia ré-

gen és ma a Tihanyi Apátságban

címmel. Utóbbi kiállítás a szerzete-

sek étkezési kultúráját mutatja be a

középkortól napjainkig. Az élelmi-

szerek előállításához használt régi

és újabb eszközöket, a Magyaror-

szágon elérhető szerzetesi terméke-

ket mutatja be. A látogatók leülhet-

nek a szerzetesek asztalához, és in-

teraktív módon bekapcsolódhatnak

az étkezésbe, tapintás-, ízlelés-, illat -

élményt szerezhetnek. De különle-

ges hangsúlyt kap a szódavíz is.

Nincs a köztudatban, hogy ennek

előállítása Jedlik Ányos bencés szer-

zetes nevéhez fűződik, sőt ehhez a

tájegységhez kapcsolódik a találmá-

nya. A balatonfüredi savanyúvizet a

19. század elején Pannonhalmára és

Győrbe hordókban szállították, de

mire odaértek vele a Bakony köves

útjain rázkódva, eltűnt belőle az az

enyhe savas-csípős jelleg. Szerzetes-

társai felkérték az itt nyaraló Jedlik

Ányost, hogy találja ki, hogyan lehet

megőrizni a forrásvíz eredeti álla-

potát. Ő szerkesztette meg az első

szikvízgyártó gépet, amelyet „sava-

nyúvízi készületnek" nevezett el.

A kávékultúra magyarországi elter-

jedéséről, és Illy Ferenc nevével, ta-

lálmányával is megismerkedhetnek

az új kiállítást megtekintők. A kö-

vetkező években további változáso-

kat is tervezünk. Az egyik teremben

lévő apátsági kőfaragványokat ki

fogjuk egészíteni fénytechnikával,

különleges látványt nyújt majd.

A Boldog IV. Károly király emlék-

szobát is átalakítjuk. Áprilistól az

apátság történetével foglalkozó mú-

zeumpedagógia órákra is lehet majd

jelentkezni. 

– A szellemi és vizuális élményeken

túl kínálnak-e olyan programokat,

amelyek a látványon túl, békét és nyu-

galmat is adhatnak a látogatóknak?

– Korzenszky Richárd atya ötletét

valósítottuk meg a Csend hangjai

élménytúrával. Nagyjából május-

tól-augusztusig heti rendszeresség-

gel egy hétköznap éjjel lehet ezen

a sétán részt venni. Vezető segítsé-

gével járható végig az apátság, a séta

során megtapasztalható, milyen az,

amikor elcsendesül körülöttünk a

világ, rendet tehetünk magunkban,

elmélyedhetünk. A templom egy

más érzékelésben figyelhető meg,

az ember megérezheti az eredeti

rendeltetését. A fény- és zenei él-

ményről most nem mesélek, ez ti-

tok, jöjjenek el, és tapasztalják meg! 

– Hagyományteremtő rendezvényt

is szerveznek a közeljövőben. Mit

lehet erről tudni és kiket várnak erre

az eseményre?

– A Tihany Iskoláért Alapítvány-

nyal, és a Szülői Szervezettel kö-

zösen február 18-án 18 órától meg-

rendezzük az iskolában az

I. Tihanyi Bencés Bált. Ez egy ele-

gáns farsangi mulatság, jótékony-

sági bál lesz az intézmény munka-

társai, szülők, öregdiákok, a tihanyi

katolikus egyházközség és bárki

számára, aki kötődik az iskolához.

Színvonalas programban, értékes

tombolatárgy-nyereményben, gaz-

dag étel-ital ellátásban lesz részük

a mulatni vágyóknak. A bevételt

hangszerek beszerzésére fogják fel-

használni. A hétezer forintos tá-

mogatói jegyeket az iskola portáján

lehet előzetesen kérni. 

– A Rege Cukrászda működtetése

is átalakul, milyen terveik vannak az

üzemeltetéssel?

– Márciustól az apátság veszi át

a rege üzemeltetését. A félsziget

legszebb panorámája mellett fris-

sített, fiatalosított étel- és italkíná-

lattal valamint új névvel: Apátsági

Rege Cukrászdaként várjuk a láto-

gatókat. Reggelizni is lehet majd

itt, a kínálat fő részét az apátság sa-

ját termékei biztosítják: Gellért atya

gyógyteái, az András király és

Anasztázia királyné gyógynövé-

nyes-levendulás likőrök, és az apát-

sági sörök. Számunkra kikísérlete-

zett, csak itt kapható helyi édessé-

geket is kínálunk majd. A cuk-

rászda továbbra is helyet ad kultu-

rális rendezvényeknek. Az első ilyen

esemény telihold töltére esik, május

20-án az Ezüsthíd jazzhabbal zenei

és gasztronómiai estet tartjuk itt,

amely a Balatonon végigfutó ezüst-

híd megszemlélésével zárul majd.

– A látnivalók minőségének emel-

kedésével együtt jár a jegyárak növe-

kedése is, hogyan változik ez?

– Különböző típusú és szezonális

látogató- és kóstolójegyet adunk,

ezek 100–200 forinttal kerülnek

többe a tavalyi árakhoz képest, de

a tihanyi lakosok és közeli család-

tagjaik ingyen nézhetik meg a ki-

állításokat. A kóstolókon, és a Mú-

zeumok Éjszakáján is kedvezmé-

nyes áron vehetnek részt. A nyári

időszakban hetente csütörtökön-

ként orgonakoncerteket szerve-

zünk, amelyek belépődíjasak, de

azok a helyiek, akik szívesen hall-

gatnának orgonazenét, azok csü-

törtök napközben látogassanak el

a templomba, mert a művészeket

egész nap hallhatják gyakorolni. 

– Mit csinál egy szerzetes, hogyan

kapcsolódnak az atyák ezekhez a

programokhoz? 

– Szent Benedek Regulája azt írja

elő számunkra, hogy a szerzetesek

a saját tevékenységükből, fizikai- és

szellemi munkájukból éljenek meg.

Mindegyikünknek van egy speciális

területe, amelyben a szellemi elmé -

lye désen túl, képességeinket hasz-

nosítjuk. Van, aki gyógynövényt

termel, a Belső-tónál kertet alakít

ki, betegeket látogat, más gyertya-

öntéssel foglalkozik. Én tanárként

dolgozom több iskolában. Az egyik

társunk két hónapja a Rege Cuk-

rászda székeit csiszolja, festi. Ezen

túl idegenvezetőként, a csend túra

vezetőjeként, kínálóként gasztro-

nómiai eseményeken is találkoz-

hatnak velünk.

– Ezt a sok rendezvényt, kiállítást

miből f inanszírozza az apátság?

– A tavaly elkezdődött apátsági

élménytúrák, estek, és az egyre több

elvállalt idegenvezetés által kelet-

kezett önerő tette lehetővé a meg-

valósítást. Jelenleg öt pályázatunk

vár elbírálásra, de az eseményeket

részben pályázatból, és az elmúlt

években összegyűjtött pénzből hoz-

zuk létre. 

– Hogyan lehet értesülni ezekről a

programokról?

– Minden tudnivalóról, program-

ról a hamarosan megújuló honla-

punkon találhatnak információkat

az érdeklődők. Hírlevélre lehet

majd feliratkozni. Márciusban

megjelenik egy új kiadvány is, ami

nem egy egyszerű történelmi leírás

lesz az apátságról, hanem érdekes

történeteket és különleges képanya-

got tartalmaz majd.

SOMOGYI JUDIT

Közelebb a szerzetesekhez

Tihany még téli álmát alussza, de a templom falai között már javában
pezseg az élet, mindenki a tavaszra-nyárra készülődik. Az apátság
megújuló kulturális, turisztikai programjairól, a Rege Cukrászda át-
alakításáról beszélgettünk Barkó Gábor Ágoston atyával, a múzeum
igazgatóhelyettesével.
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A feudalizmus évszázadai alatt a

földesúr és jobbágyai közötti vi-

szony nagyon egyirányú volt.

Egyen lő jogokról, demokráciáról,

törvény előtti egyenlőségről szó

sem lehetett, de az adott korban ezt

úr és szolga természetesnek fogadta

el. Az utóbbiak persze időnként és

helyenként szót emeltek ellene, ter-

heik enyhítéséért néha lázadoztak

is, de a rendszer évezrednél is hosz-

szabban fennállt. A változás szele

azonban a felvilágosodás korában

ezt a rendszert is megérintette, vé-

gül – országonként eltérő időben

és módon, véresen vagy anélkül –

elsöpörte. 

Tihanyba, ahol a bencés apátság

volt a földesúr, a lakosok helyzete

– köszönhetően a félsziget földrajzi

helyzetének és a sajátos történelmi

fejlődésének – kissé eltért az ország

nagyobb részén tapasztalható vi-

szonyoktól. A törökkor után ezt

megpróbálták kihasználni, ősi szo-

kásjogokra hivatkozva igyekeztek

csökkenteni a jobbágyi terheiken.

Voltak részsikereik is, de a lényegen

keveset tudtak változtatni. Vilá-

gossá vált számukra, ha el akarnak

valamit érni az uraságnál, arra a leg-

jobb mód az alázatos kérelem az

apát úr felé. 

Jól példázza ezt egy fennmaradt

beadvány – „faizás” tárgyában – az

1840-es évekből. Ez alatt azt kellett

érteni, hogy a jobbágyok az apátság

erdeiből tüzelőt szállíthattak ma-

guknak is. A folyamodvány földes -

uruknak, Bresztyenszky apátnak

szólt, hogy a téli tűzrevalójuk biz-

tosítva legyen, „mivel a’ mindent

bé-töltő és gyönyörködtető nyár el-

múlt, következvén a’ komor ősz és

durva tél”. 

Vitájuk támadt azonban az apát-

ság kasznárjával, Meleg Imrével, aki

csak a vékonyabb gallyakat engedte

nekik elszállítani, miközben még

„a’ kéz-szárnyi vastagságú darab

ágakat is” az uradalom számára fog-

lalta le. Ezt orvosolandó e szavakkal

fordultak az apáthoz: „mi szegény

jobbágyai folyamodunk mély alá-

zatossággal Nagyságos Apát Ura-

ságunk kegyes színe elejébe, és térd-

hajtással könyörgünk, vegye tekin-

tetbe szegény elnyomorodott sor-

sunkat, …sokan közülünk… ke-

nyérben, de még többen a’ ruházat-

ban nagy szükséget szenvednek, s’

így még a kevés meleg szoba által

némiképpen szükségeiket pótolhat-

nák, a zordon tél nyakunkban…

egyedül Nagyságos Apát Urasá-

gunk kegyeiben és határunkban lé-

tező erdőtskébe vettyük tellyes bi-

zadalmunkat.” Ezek után – meg-

újítván esdeklésüket –, kérték az

apátot, hogy „méltóztassék az

ennek előtti esztendei mód szerént

a’ fáézást kegyessen meg-engedni:

úgy hogy a’ mi ágnak mondatik, azt

nékünk adni; a derék fát pedig szo-

kásunk és kötelességünk szerént a’

Méltóságos Uraságnak számára fel-

darabolni iparkodunk.”

Levelüket a kor szellemének

megfelelő szavakkal zárták: „Va-

gyunk és maradunk A’ Nagyságos

és Feő Tisztelendő Apát Úr Kegyes

Uraságunknak Kéz-csókoló aláza-

tos fejhajtó Szegény Jobbágyi a’

Tihanyi Közönség.” 

Az apát hozzájárult a kérésük tel-

jesítéséhez. 

HÉJJAS PÁL

Fejhajtó alázatos tihanyi jobbágyok

A február 4-én rendezendő túrán

a résztvevők három távon (20, 15, 10

km) ismerhetik meg hazánk első táj-

védelmi körzetének természeti kin-

cseit és történelmi nevezetességeit. 

Változás a korábbiakhoz képest,

hogy ezúttal a Belső-tó partján fel-

állított rendezvénysátorból indul a

túra és ide is érkeznek vissza a

résztvevők. (8 és 11 óra között vár-

ják a nevezőket.) A Bencés Iskolá-

ban lesz az étkezés. 

A leghosszabb táv útvonala: Ben-

cés Iskola–Akasztó-domb–Arany-

ház–Gejzírmező–Újlaki templom-

rom–Horgásztanyák–Csúcs-hegy–

Apáti-hegy–Kis-erdő–Óvár–Hajó-

állomás–Kálvária–Apátság–Bencés

Iskola. Ezen a távon 760 méter a

szintemelkedés.

A sikeres teljesítés érdekében

több helyen frissítést, teát, forralt

bort, csokoládét, gyümölcsöt, pogá -

csát kapnak a túrázók, a célban pe-

dig az emléklap és a kitűző mellett

meleg étel is várja őket.

Az elmúlt évek szokásainak meg-

felelően a tihanyi lakosok és az is-

kola tanulói nevezési díj fizetése nél-

kül, vehetnek részt a rendezvényen. 

Az elmúlt év tapasztalatit figye-

lembe véve a szervezők azt kérik,

hogy a gördülékenyebb lebonyolítás

érdekében a túrán indulni szándé-

kozók a rendezveny.bthe.hu hon-

lapon online regisztráljanak február

1-ig.

További felvilágosítás: teliti-
hany@bthe.hu, 0620 438 67 00.

A félsziget védelme érdekében a

szervezők ezúttal létszámkorlátot ve-

zettek be a túrán, összesen 1500-an

vághatnak neki a távoknak. 

t-v

Teljesítménytúra a félszigeten

Újra téli teljesítménytúra a Ti-
hany-félszigeten. Három távon
lehet körbejárni a települést il-
letve a környező hegyeket.
A Börzsöny Természetbarát és
Hegymászó Egyesület nyolcadik
alkalommal rendezi meg a túrát. 
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Februári programok

Április 2-ig
Borsos 110 kiállítás – 110 éve született Borsos Miklós szobrászművész
(Kogart Galéria)

Február 4. szombat
Téli Tihany Túra – Rajt és cél a Belső-tónál

Február 11. szombat, 17.00
Farsangi Dúdoló Navratil Andreával – Közös éneklés az egyik legnagyszerűbb
magyar népdalénekessel (Bencés Iskola)

Február 11. szombat, 10.00–15.00
Farsangi szöszmötölés (Levendula Központ)

Február 15. szerda, 16.00 
Olvasólámpa beszélgetések a Könyvtárban 

Február 18. szombat, 18.00 
I. Tihanyi Bencés Bál – Farsangi mulatság, jótékonysági bál (Bencés Iskola)

Február 25. szombat, 10.00–15.00
Újborok versenye – zsűrizés a Művelődési Házban

Február 25. szombat, 16.00 
Farsang Farka – vidám téltemetés, élő zene, kiszebáb égetés, jelmezes
felvonulás (Mádl Ferenc tér)

Március 11. szombat, 17.00
Nagyböjti Dúdoló Navratil Andreával (Bencés Iskola)

Két, fejenként két mázsás disznó

levágásával készül a település az

idősek köszöntésére. Már a kora

reggeli órákban neki álltak a falu-

gondnokság és a Levendula Klub

tagjai illetve néhány képviselő,

hogy feldolgozzák a két állatot.

A disznótort a január 29-én, va-

sárnap rendezendő Idősek Napján

tálalják majd fel a résztvevőknek.

A település vezetői szeretnének ha-

gyományt teremteni ezzel, szándé-

kuk szerint ezentúl minden évben

egy-egy ilyen ebédre megvendége-

lik a faluban élő időseket.

Hagyományteremtés

Tihany Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt/Önöket

a 2017. január 29-én (vasárnap) 11.30 órakor kezdődő IDŐSEK NAPJÁRA.
Rendezvényünket a Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és

Alapfokú Művészeti Iskolájában tartjuk.

Megjelenésére számítva tisztelettel:

TÓSOKI IMRE POLGÁRMESTER



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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