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Január 1-től településünkön ha-

tályba lépett a 21/2017. (XII. 19.)

településképi rendelet, ezzel együtt

a korábbi, 10/2014. (VII. 1.) számú,

hasonló tartalmú, önkormányzati

rendelet hatályát vesztette. Az új

településképi rendelet a 2017. év

végén elfogadott Településképi Ar-

culati Kézikönyvre alapszik, amely

a településen élők összefogásából,

közös gondolkodásából és munká-

jából jött létre. 

A rendelet célja, hogy település

szinten is szabályozza a település-

képet befolyásoló tevékenységeket.

Ezek a tevékenységek lehetnek épí-

tési-, felújítási-, karbantartási-, át-

alakítási-, bontási tevékenységek,

továbbá közművekkel, hírközléssel,

megújuló energia hasznosításával,

tájékoztatással, útbaigazítással, hir-

detéssel kapcsolatos felületek kiala-

kításával és térburkolással, növény-

telepítéssel, tájrendezéssel össze-

függő tevékenységek. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti

hatósági eljárásokról és ellenőrzé-

sekről, valamint az építésügyi ható -

sági szolgáltatásról szóló 312/2012.

(XI.8.) kormányrendelet értelmé-

ben az elvégezni kívánt tevékenység

építési engedélyhez kötött, akkor a

település polgármesterétől telepü-

lésképi véleményt kell kérni. A ki-

adott településképi vélemény az

építési engedélyezési dokumen táció

része lesz. 

Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.)

kormányrendelet 1. mellékletében

rögzített, tehát építési engedély nél-

kül végezhető tevékenységet kíván

megvalósítani, akkor a település

polgármesteréhez településképi be-

jelentést kell tenni. 

Abban az esetben, ha a tervezett

építési tevékenység a lakóépület

építésének egyszerű bejelentéséről

szóló 155/2016. (VI. 13.) kormány-

rendelet hatálya alá tartozik, azaz

az építés egyszerű bejelentéssel el-

végezhető, akkor főépítészi konzul-

táció és emlékeztető kiállíttatása

szükséges. Az emlékeztető a kivi-

telezési dokumentáció részét ké-

pezi. 

A fenti jogszabályok jellege in-

dokolja, hogy a település arculatát

is meghatározó tevékenységek

meg kezdése előtt célszerű szakem-

ber felkérése, illetve az eljáró ható-

ságokkal történő egyeztetés, annak

érdekében, hogy településkép-

védelmi kötelezés és településkép-

védelmi bírság kiszabására ne

kerül jön sor.

Konkrét ügyekben további rész-

letes felvilágosítás az alábbi elérhe-

tőségeken kérhető:

• Építéshatóság (Balatonfüredi
Közös Önkormányzati Hiva-
tal): +36 87/581-241

• Építésügyi Osztály (Balaton-
füredi Járási Hivatal):
+36 87/795-077

• Tihanyi Közös Önkormány-
zati Hivatal, főépítész:
foepitesz@tihany.hu

NÉMETH TÜNDE

Hatályba lépett a településképi rendelet 

A „Tihany” Iskoláért Alapítvány nevében szeretném megköszönni

mindazoknak a segítségét, akik az előző évben is felajánlották sze-

mélyi jövedelemadójuk 1 százalékát. Ez alapján a 2017-es évben

148.466 forint érkezett az alapítvány számlájára. Ebből az összegből

támogattuk a diákok erdei iskolai részvételét, színházlátogatását, az

énekkarosok kirándulását, az iskolai naptár kiadását, és a Bencés

kupa sportversenyt. Köszönjük, hogy felajánlásukkal tartalmasabbá

tehettük a gyermekek iskolai életét!

Kérjük, hogy 2018-ban is tiszteljenek meg bizalmukkal és tá-
mogatásukkal. A „Tihany” Iskoláért Alapítvány adószáma:
18915095-1-19, bankszámlaszáma: 10400425-50526776 78651007.

Az 1 százalékos felajánlásról az adóbevallás elkészítésével egy

idő ben kell nyilatkozni. Az önadózók az adóbevalláshoz csatolt ren-

delkező nyilatkozat kitöltésével tehetik meg. Ha a NAV-ot bízza

meg az adóbevallás elkészítésével, akkor a rendelkező nyilatkozattal

hozzájuk kell eljuttatni.

SZALONTAI-WIKTORA RAMONA

KURATÓRIUM ELNÖKE

Adó az iskolának

2018. január 1-től hatályos az új településképi rendelet, melynek

előírásai – összhangban az országos előírásokkal – több olyan válto -

zást hoznak, amelyek a vállalkozók reklámozási és hirdetési szokásait

befolyásolják. 

Az eddigi gyakorlattól eltérően minden közterületi és közterü-
letről látható cégtáblával, cégérrel, grafikai hirdetéssel, árubemuta-

tással (legyen az akár a magánkerítéseken, vagy épületeken is),

és egyéb reklámozási tevékenységgel kapcsolatban meg kell újítani

nemcsak a közterületfoglalási engedélyeket, hanem új településképi

önkormányzati engedélyeket is be kell szerezni előzőleg. 

A meglévő és az új reklámtáblákkal, tájékoztató és informális
hirdetések, útirány jelzések elhelyezésével kapcsolatban, a közért -
hetőség és az egyértelmű jogértelmezés miatt, a további teendőkre
is tekintettel

2018. március 8-án csütörtökön, 17.00 órától
településképi tájékoztató fórumot tartunk

a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban. Várunk minden

vállalkozásban és azok hirdetésében érintett érdekeltet!

BUJDOSÓ JUDIT

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ

Tihanyi vállalkozók
figyelmébe!
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A GINOP program révén közel

hárommilliárd forintos komplex tu-

risztikai fejlesztés valósulhat meg

a balatoni régióban tíz konzorciumi

partner részvételével. A projektben

kulturális örökségek rehabilitáció-

jára, települések emblematikus

épüle teinek felújítására, a turisztikai

fogadóképesség növelésére illetve

az ehhez szükséges eszközök mo -

der nizálására van lehetőség. A pá-

lyázat számos látványos beruházás

megvalósítását teszi lehetővé Ti-

hanyban, lehetőséget ad arra, hogy

folytatódjon a Tihanyi Legenda

projekt is. 

– Fontos célokat tűzött ki Ti-

hany, olyan fejlesztéseket, amelyek

tovább növelik a település turisz-

tikai vonz erejét, de egyben növelik

az itt élők komfortérzetét is. Jók a

tervek, a programok és a helyszínek

is. Egyre többen vágynak Tihany -

ba, itt a szezon már egész évben

tart. Örömmel látom, hogy az

önkor mányzatnak újabb és újabb

fejlesztési elképzelései vannak, eze-

ket támogatjuk, sőt további komoly

fejlesztési tervek várhatók a félszi-

geten – fogalmazott Kontrát Károly

a térség országgyűlési képviselője

a polgármesteri hivatalban tartott

sajtótájékoztatón.

Mint hangsúlyozta: 2020-ig 354

milliárd forint uniós és nemzeti

forrásból származó fejlesztés valósul

meg a Balatonnál, amelyből Tihany

is profitál majd.

– Ez hatalmas összeg, jelentős

változásokat hozhat – hangsúlyozta

Kontrát Károly.

A program részeként visszakapja

eredeti formáját az egykori apátsági

magtár. A  19. századi műemléki

épü let földszintjén turisztikai foga -

dóteret alakítanak ki, az emeleten

rendezvény termet létesítenek, a te -

tő térben pedig kiállító tér lesz.

Megújul a Visszhang-domb, par-

kosítanak és kialakítanak egy tet-

szetős, történeti játszóteret. Infor-

mációs pontot alakítanak ki és egy

új, felszínalatti nyilvános wc-t ter-

veznek. Szintén a program kereté-

ben díszburkolatot kap az Apátság

előtti murvás terület, amely a Pisky

sétányt köti össze a templommal.

A tervek szerint ez év szeptembe-

rében kezdődnek el a munkálatok.

A Visszhang-domb fejlesztése, és a

Porta Pacis előtti tér jövő év tavaszra

elkészül. A műemléki épület mun-

kálatai azonban biztos, hogy több

időt vesznek majd igénybe.

– 180 millió forint pályázati tá-

mogatást nyertünk a belterületi út-

hálózat fejlesztésére, így az utóbbi

évek legjelentősebb közlekedés-fej-

lesztése valósul meg a településen.

Felújítjuk a gyalogos átkelőket,

több utat aszfaltozunk, de a legna-

gyobb beruházás a Major utca fel-

újítása lesz, amellyel jövő tavaszra

szeretnénk végezni.  A légkábeleket

a föld alá helyezzük, rendezzük

a parkolókat, járdát alakítunk ki, ki-

cseréljük az utca alatti gerincveze-

téket.  Az a célunk, hogy egy minta

utcát alakítsunk ki, szeretnénk

megmutatni, milyen minőségű

beru házásokban gondolkodunk a

jövőben – jelentette be Tósoki Imre

polgármester.

Tósoki Imre kiemelte 55 millió

forint, vissza nem térítendő támo-

gatást nyert a település az önkor-

mányzati fenntartású épületek

energetikai fejlesztésére kiírt uniós

pályázaton. A támogatás révén az

Illyés Gyula általános iskola több

mint harminc éves épülete kap kor-

szerű hőszigetelést, kicserélik a ka-

zánt, a külső nyílászárókat. Nyáron

kezdődnek a munkálatok, akkor te-

lepítik a napelemeket is. 

mt

Jelentős turisztikai fejlesztések
kezdődhetnek el Tihanyban.
Nyertes pályázatok révén 577
millió forintos beruházások va-
lósulnak meg a településen, egye-
bek mellett a világörökségi hely-
színek fejlesztésére kiírt program
keretében megújul az egykori
apátsági magtár, a Visszhang-
domb és díszburkolatot kap a
Porta Pacis. 

Nagy tervek, nagy beruházások

Várszegi Asztrik, a Magyar Ben-

cés Kongregáció prézes apátja feb-

ruár 17-ére hívta össze a Tihanyi

Bencés Apátság konventkáptalan-

ját, amely Mihályi Jeromos atyát vá-

lasztotta a közösség új perjelévé –

írták a közleményben.

Korzenszky Richárd perjel február

4-én mondott le szolgálatáról, hogy

a szerzetesközösség vezetését átadja

a következő nemzedékek képvise-

lőjének.

Az új elöljáró első ünnepélyes

szentmiséjét március 29-én, nagy-

csütörtökön mutatja be a tihanyi

apátsági templomban.

Mihályi Norbert Jeromos 1986.

november 29-én született Bakony-

szentlászlón. 2006-ban lépett be a

tihanyi bencés közösségbe. Teoló-

giai tanulmányait Pannonhalmán,

majd Budapesten, a Pázmány Péter

Katolikus Egyetemen végezte.

2015-től a Tihanyi Bencés Apátság

elöljárójának gazdasági helyettese-

ként dolgozott. Az utóbbi években

Balatonszőlősön teljesített szolgá-

latot.

Korzenszky Richárd, az apátsá-

got 1994 óta irányító leköszönő

elöljárója munkásságát 2003-ban

Fraknói Vilmos-díjjal, 2008-ban

Prima Primissima díjjal, 2011-ben

a Magyar Érdemrend középke-

resztjével, 2012-ben pedig Magyar

Örökség díjjal ismerték el. 

t-v

Mihályi Norbert Jeromost válasz-
tották a Tihanyi Bencés Apátság
élére, az új perjel Korzenszky
Richárd lemondását követően
vette át a tisztséget – közölte az
apátság.

Új elöljáró a Bencés Apátságban
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Az U13-as korosztály először

mérettette meg magát a futsal baj-

nokság keretein belül. A 2005-ös,

2006-os születésű gyerekek elsőd-

leges feladata a közeg megismerése

és a játék élvezete volt, azzal a szán-

dékkal, hogy lehetőleg egy erős kö-

zépcsapattá fejlődjenek. Ezt telje-

sítették is Mátyás Zoltán fiai, akik

a Balatonfűzfő két csapatát meg-

előzve az előkelő harmadik helyen

zártak Balatonalmádi és Balaton-

füred egyesületei mögött. Ezzel az

eredménnyel kivívták a jogot a kö-

zépházi szereplésre, ahol szintén re-

mekül helytálltak, egy forduló után

a veszprémi VFC USE „D” jelű

csapatától egy ponttal lemaradva a

második helyen állnak, megelőzve

a Zirc „A” és „B” együttesét.

Az U11-esek rutinosabbnak szá-

mítottak a futsalban, ugyanis már

tavaly is beneveztek a Mátyás

Richárd irányította 2007-08-as szü-

letésűek a versenyre. A kellő ta-

pasztalattal felvértezett ifjú focista -

palánták meg is nyerték selejtezős

csoportjukat Balatonalmádi és

Balatonfűzfő csapataival szemben,

ráadásul az utolsó három meccsen

még gólt sem kaptak. Ennek kö-

szönhetően a felsőházba került a

többi csoportgyőztes – Veszprém,

Zirc, Gyulafirátót – mellé a tihanyi

csapat, ahol egy kör után veretlenül

és szenzációs gólkülönbséggel

(17-1) várhatják a második felvo-

nást a fiatalok. 

A legfiatalabb U9-esek is máso-

dik szezonjuknak vágtak neki a fut-

sal bajnokságban, az első éves sze-

replés pedig itt sem bizonyult

hiábavalónak, a Kovács Ádám és

Mátyás Zoltán által trenírozott

gárda szintén veretlenül nyerte cso-

portját negyven rúgott és öt kapott

gól ellenében. Magabiztosan vár-

hatják tehát a rájátszást a Stáhl

Benedek, Kovács Kelemen kettőssel

támadó fiatalok, kiemelendő, hogy

a két fiú 10-10 rúgott góllal holt-

versenyben vezeti a góllövőlistát.

KOVÁCSFI BARNA

A Tihanyi Labdarúgó Klub
utánpótlás csapatai jó eredmé-
nyeket értek el a korosztályos
futsal bajnokságokban. Mindhá-
rom csapat előkelő helyen várja
a folytatást. Rövid összeállítás a
csapatok pillanatnyi helyzetéről.

Reménykeltő utánpótlás

A 2005-ben alapított Communi-

ties in Bloom egy kanadai nonprofit

szervezet, melynek legfőbb célja,

hogy minél szélesebb körben fejles-

sze és terjessze a környezettudatos-

ságot, felhívja a figyelmet a zöldte-

rületek, a természeti környezet érté -

kei re, javításának fontosságára illetve

a fenntartható fejlődésre. A program

során jól képzett önkéntesekből álló

zsűri értékeli az önkormányzatok,

vállalkozások, intézmények és lako-

sok környezet megóvása érdekében

végzett munkáját, beleértve az ön-

kéntes erőfeszítéseket a környezet,

a zöld területek és a természeti örök-

ség védelméért.

Az elmúlt évi, több hónapon át

tartó lelkiismeretes felkészülés, és

a megszerzett rengeteg tapasztalat

is arra ösztönözte Tihany önkor-

mányzatát, hogy ismét vágjon bele

egy új, ezúttal talán még nagyobb

kihívást jelentő megmérettetésbe.

Különös tekintettel arra, hogy ezen

a világversenyen magyar település

még nem indult soha, így a ver-

senyben való részvételnek igen nagy

marketing értéke lenne. Emellett

az sem elhanyagolható tényező,

hogy az új verseny ismét arra ösz-

tönzi majd a helyi lakosságot, vál-

lalkozásokat, intézményeket, hogy

a verseny zsűrizésének időpontjára

megint a legszebb arcát mutassa

a település, és ez a szebbik arc min-

dennapossá váljon. 

Bár a verseny más szabályok sze-

rint zajlik, mint az Entente Florale,

mégis nagy előnyt jelent a tavalyi

felkészülés során megszerzett tapasz-

talat, amit idén minden szempontból

tud hasznosítani a település. Ismét

egy felkészítő csapat jön el időkö-

zönként a településre, hogy felhívja

a figyelmet az esetleges problémákra,

ötleteket, támpontokat adjon a fel-

készülésben résztvevőknek. 

A zsűrizés várhatóan júniusban

vagy júliusban történik.

RÓZSA ÉVA

Az elmúlt év egyik legnagyobb
sikere volt Tihany számára az
Entente Florale Europe környe-
zetszépítő versenyen elért arany
minősítés. A tavalyi kiváló ered-
mény miatt a település felkészí-
tésében dolgozó szakemberek
azt ajánlották vegyen részt a falu
a Communities in Bloom nem-
zetközi versenyen. 

Újabb megmérettetés előtt 

Az új téli menetrendtől a kompot

igénybe vevők számának növekedé-

sét remélik. Nagyobb reggeli forga-

lom esetén pedig lehetővé válik még

egy forduló beiktatása a két part kö-

zött, a meghirdetett fix indulási idő-

pontok pontos tartása mellett is – áll

a hajózási társaság közleményében. 

Tavaly több mint 1,1 millióan

utaztak komppal még úgy is, hogy

az év első hónapjaiban a fagyos idő-

járás következtében közel két hó-

napig szünetelt a szolgáltatás.

Idén az év első hónapjában több

mint 12 600 személyt és 5600 gép-

járművet szállítottak a balatoni kom-

pok, ami 90 százalékkal több, azaz

csaknem a duplája, mint 2016-ban.

A társaság bízik a menetrend-

optimalizálás hatékonyságában,

így arra számítanak, hogy tovább

emelkedik a szállított utasok szá -

ma.  

t-vBeváltotta a reményeket a Ba-
hart – a helyi lakossági igények-
hez még inkább illeszkedő – téli
kompmenetrendje. Januártól a
téli menetrendi időszakban Ti-
hanyból minden járat 15 perccel
korábban indul a korábban meg-
szokotthoz képest. 

Népszerű a komp
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Tihany Csopak, Balatonakali,

Aszófő, Balatonudvari és Örvényes

önkormányzatával illetve a Magyar

Innováció és Hatékonyság Non-

profit Kft.-vel közösen indult a pá-

lyázaton. 

– Egy éve dolgozunk együtt a

többi településsel a pályázaton, meg

is lett az eredménye, hiszen orszá-

gosan a legtöbb pontot kaptuk.

Több képzést, tréninget is tartunk

majd, mindegyik a szezonalitásból

eredő gondok megoldásához igyek-

szik segítséget nyújtani. Bízom

benne, hogy aktívan részt vesz a la-

kosság ezeken, hiszen csak így lehet

sikeres a program – mondta Tósoki

Imre polgármester, az érintett tele-

pülések vezetőivel közösen tartott

sajtótájékoztatón. 

Rózsa Éva, a Németh László Mű-

velődési Ház vezetője hangsúlyozta:

a pályázat általános célja, hogy nö-

velje a térségben az esélyegyenlősé-

get, mivel a munkaerő piacon nagy

gondot okoz a szezonalitás valamint

a nehézkes elhelyezkedés. A két évre

szóló támogatás elsősorban ezen az

általános tüneten igyekszik segíteni,

de emellett a programok koordiná-

lását segítő szakemberek munkába

állását is lehetővé teszi.

Tihanyban a Családsegítő bevo-

násával prevenciós programok való-

sulnak meg, lesz nyelvi és számító-

gépes képzés, egyéni fejlesztési tervek

készítése rászorulóknak, álláskere-

séshez kapcsolódó tanácsadás, de a

helyi rendezvények fejlesztésére is

jutna pénz, egyebek mellett a Kecs-

keköröm Ünnep falunappá alakulna.

Csopakon egészségmegőrző

prog ram indul, Balatonakaliban a

közép- és felső iskolás tanulók ré-

szére ösztöndíjrendszert hoznak

létre, és fejlesztik a térfigyelő kame -

rarendszert. Aszófőn a borászatra

és turizmusra építve hoznak létre

új programokat, Balatonudvariban

pedig közösségépítésre fordítják a

támogatási összeget – mondták el

a települések vezetői. 

A sajtótájékoztatón részt vett

Kontrát Károly, a térség országgyű-

lési képviselője is, aki úgy fogalma-

zott: a közeljövőben megvalósuló

programok minden egyes érintett

településen a helyben élők minden-

napjait teszik majd jobbá. 

A konzorciumban Tihany mellett

Csopak 60-, Balatonakali 30-,

Aszófő 15-, Balatonudvari 15-, Ör-

vényes 7,5-, a Magyar Innováció és

Hatékonyság Nonprofit Kft. pedig

50 millió forint támogatást nyert el. 
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Tihany, öt településsel együtt,
250 millió forintot nyert a térségi
humán szolgáltatások fejleszté-
sére. A konzorciumi tagok közül
a település kapta a legnagyobb
támogatást, így több mint 72
millió forintot költhet el a prog-
ram keretében, elsősorban az
esélyegyenlőség növelésére.

Balatoni települések az esélyegyenlőségért

A pályázat kiemelt célja a kultu-

rális- és társadalmi tőke, továbbá

az egyéni és közösségi cselekvőké-

pesség fejlesztése, amelynek ered-

ményeként a településen

élők fel- és megismerik te-

lepülésük emberi, szellemi,

tárgyi, környezeti értékeit. A prog-

ram célcsoportjai elsősorban a hát-

rányos helyzetű, aktív illetve a fiatal

korú lakosság, az idősek, a helyi

közszolgáltatásban dolgozók vala-

mint a potenciális alkalmazottak.

A fórumon Tósoki Imre polgár-

mester beszélt a pályázat elkészíté-

sének folyamatáról és annak fon-

tosságáról. A gyakorlati részletekről

is kaphattak információt a megje-

lentek. Megtudhatták, hogy a pá-

lyázatnak köszönhetően olyan tan-

folyamok, képzések indulnak Ti -

hany ban, amik segíthetik az érin-

tetteket visszakerülni a munkaerő-

piacra, egy esetleges állás keresénél

pedig előnyt jelenthetnek az elhe-

lyezkedésnél. Így indul angol, német

és számítógépes tanfolyam, vala-

mint néhány órás képzés keretében

segítséget kaphatnak az érdeklődők

a sikeres önéletrajz, motivációs levél

írásában is. Elsajátíthatják, miként

készüljenek fel egy állásinterjúra,

vagy hogyan boldogulhatnak az in-

ternetes álláskeresésben. A pályá-

zaton elnyert pénz hozzájárul kö-

zösségi programok szervezéséhez,

rendezvények létrehozásához is.

A megjelentek a tájékoztató után

ötletekkel, kérésekkel, kérdésekkel

fordultak a pályázat koordinátorai -

hoz. Jelenleg a pályázattal kapcso-

latos közbeszerzés folyamatban

van, amennyiben az befejeződik,

rögtön elindulnak a meghirdetett

képzések, és elindulnak a közösségi

programok is. 

R.É.

Az elmúlt év végén Tihany öt
környező településsel konzor -
ciumban jelentős támogatást
nyert az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program pá-
lyázatán. A programról tartottak
tájékoztatót a lakosság számára
a Művelődési Házban.

Lakossági fórum 

Az építőiparban jelentősen emel-

kedtek az anyagárak és a tervezői

díjak is, ezért ahogy a Modern

Városok Programban a megyei jogú

városoknál, úgy a kisebb települé-

seket érintő fejlesztések keretössze-

gét is meg kell emelni – hangzott

el a BFT legutóbbi ülésén, amelyen

szó volt arról is, hogy a Balatonnál

idén több beruházás is megkezdő-

dik.

Jól haladnak a balatoni fejleszté-

sek – erről beszélt Molnár Gábor

a Balatoni Integrációs Közhasznú

Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-

tója az ülésen. A kormányhatározat

végrehajtása sikeres, így a legtöbb

beadott pályázatot már elbírálták

és hamarosan megkezdődhetnek

a beruházások a Balatonnál.

Ilyen lesz a viharjelző rendszerek

modernizálása, a tó vízminőségének

javítása, valamint az ökológiai és

biológiai szisztéma fenntartásának

elősegítése. A Balaton vízgazdál-

kodásával kapcsolatos fejlesztéseket

41 milliárdos hazai forrásból való-

sítják meg, a tervek szerint még

idén nekilátnak a munkának.

A Kisfaludy Program kapcsán el-

hangzott: immár országos szinten

is a Balatoni Turisztikai Fejlesztő

Zrt. felügyeli a szállodák, hotelek,

panziók pályázatait, illetve a fej-

lesztéseket. Itt 46 milliárdnyi forrás

áll a rendelkezésre 2020-ig üteme-

zetten.

A Balaton Fejlesztési Tanács

pénteki ülésén a résztvevők arról

szavaztak egyhangúlag, hogy levél-

ben jelzik a kormány felé, hogy a

Területi- és Településfejlesztési

Operatív Programban elnyert ösz-

szegek nem fedezik a beruházások

költségeit.

t-v

Levélben tájékoztatná a Bala-
ton Fejlesztési Tanács a kor-
mányt arról, hogy a kisebb
településeket érintő fejlesztések
megvalósítása veszélyben van.
Az építőiparban drasztikusan,
30–40 százalékkal emelkedtek
az árak, így több tíz vagy
100 millió forinttal is többet
kell kifizetni a fejlesztésekért,
mint amennyit a települések a
pályázatokon elnyertek. 

Több pénzt
kérnek a
balatoni
fejlesztésekhez
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A kapunyitást lázas készülődés, dí-

szítés előzte meg. Szalontai- Wiktora

Ramona, Veszely Beáta és Radó László

házigazdák egy üdvözlő itallal fo-

gadták a vendégeket. Ünnepi be-

széddel köszöntötte a megjelenteket

Radó László iskolaigazgató, Domon-

kos atya az iskola fenntartójának kép-

viselőjeként, és Pálfi Zsolt a település

önkormányzati képviselője, aki a

köz ség nevében százezer forintot

ajánlott fel az alapítványnak. 

A tósztok után felharsantak a fan-

fárok, az iskola zenetagozatos régi és

jelenlegi diákjainak, valamint zene-

tanárainak koncertje nyitotta meg a

rendezvényt. A bál főszervezőjének,

a „Tihany” Iskoláért Alapítványának

elnöke, Szalontai-Wiktora Ramona

elmondása szerint Richárd atya tan-

évnyitó beszédében hallotta, hogy

nagyon fontos az elméleti oktatás,

de ennél is fontosabb az élményalapú

tanítás. Úgy véli, ebben tud az iskola

alapítványa segíteni, hiszen az általuk

támogatott programok gazdagítják,

élmény-teljesebbé teszik a diákok is-

kolai életét. De nemcsak a gyereke-

két, hanem a báli közönségét is,

ugyanis Teleki Gergő zenetanár azon

az elektronikus zongorán játszott a

megnyitón, amelyet az előző évi bál

felajánlásából vásároltak. A II. Tiha-

nyi Bencés Bál bevételéből folytatni

szeretnék ezeknek a programoknak

a finanszírozását. 

A szavak és a hangok után az ízek

vették át a főszerepet. Gasztronómiai

élmény volt a vacsora felséges me-

nüje: szalonnába göngyölt sertés szű-

zérme jázminrizzsel és friss lecsóval;

mézes kacsacomb vörösboros párolt

káposztával és hagy más tört burgo-

nyával;  vaslapon sült fokhagymás

sertéstarja fűszeres parázsburgonyá-

val;  currys csirkemell-csíkok jázmin-

rizzsel és színespaprika-varázslattal.

A vege tá riusokra is gondoltak, ők

Ratatouille-t ehettek jázminrizzsel.

A desszertek is ínycsiklandozóak vol-

tak: gyümölcsös pezsgőkrém, málnás

rozmaringszelet, tihanyi levendulás

vulkán csábította el még azokat is,

akik nem édesszájúak. Köszönet

Kántás József mesterszakácsnak és

csapatának és Horváth Ágotának. 

Szomjan sem maradt senki, apát-

sági András király keserű és Anasz-

tázia királyné keserűlikőr, száraz és

édes pezsgő, ásványvizek, üdítők,

TICHON kézműves világos sör, ti-

hanyi illetve pannonhalmi apátsági

borok kerültek terítékre. 

Vacsora után Szelle Szilárd és

Scheer Lívia zenés műsora melegí-

tette be a kezeket, lábakat és hozta

meg a hangulatot a tánchoz. A Bú-

gócsiga együttes gondoskodott a tán-

cos kedvűek szórakoztatásáról, ők

hajnalig ropták, alig akartak haza-

menni virradatkor.

Akik szerettek volna egy kicsit

megpihenni, elvonulhattak a „chill-

szobába”, ahol forró kávé és egyéb

italok mellett lehetett beszélgetni,

kártyázni. Emlékezetes fényképek

készültek a különböző ál/arcokat

felpróbálókról, családi-baráti társa-

ságokról. Hatalmas sikere volt a

tombolasorsolásnak, hiszen nagyon

sok értékes felajánlás érkezett.

Pezsgős vitorlázás, luxus szállodai

pihenés, kiváló borcsomagok, aján-

dékutalványok, tornabérletek, csa-

ládi belépőjegyek találtak gazdára.

Barkó Ágoston atya és Csizmazia

Kenéz heteken keresztül intézték-

szervezték az előkészületeket és

energiájuk az utolsó percig ki is tar-

tott, az iskola szülői szervezetének

tagjaival együtt. Mindenki igyeke-

zete, segítő szándéka, keze, derűje

tett valamit a jó hangulatért.

Néha úgy véljük, hogy nem lehet

túlszárnyalni egy rendezvény sike-

rét, ilyenkor a szervezőknek nehéz

a nagy elvárásnak megfelelni, de

úgy tűnik, mégis lehetett ezt fo-

kozni. A részvevők közül többen

jelezték, még sohasem érezték ma-

gukat ennyire jól egy bálon, így jö-

vőre még több barátot hívnak majd

magukkal. 

SOMOGYI JUDIT

A tavalyi, hagyományteremtő
céllal szervezett Tihanyi Bencés
Bál méltó folytatását rendezték
meg idén. Az iskola aulája ez-
úttal is megtelt, sokan össze-
gyűltek a közelebbi és távolabbi
vidékekről.

Bálozás az iskolában

Fotók: Baranyai Marcell
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– 2013-ban nyitottunk, azt tapasz-

taljuk, hogy a galériába fektetett idő

és energia évről-évre egyre inkább

megtérülni látszik. Külön örömünkre

szolgál, hogy a látogatóink között

egyre többen vannak a családdal ér-

kezők, és gyarapszik a rendszeresen

visszatérő vendégeink száma is.  

– Melyik kiállítás volt tavaly a

legnépszerűbb? 

– Ha pusztán a látogatószámot

nézzük, akkor természetesen Egry

József Balatonja című kiállításunk

vonzotta a legtöbb látogatót. Egryt

nagyon szeretik, igazi klasszikus.

A szezonban egyébként nagyon

felkapott Tihany, rengeteg turista

érkezik a településre, közülük sokan

betérnek hozzánk is a galériába. De

tavaly például a Corvinus Gyűjte-

mény képeiből álló őszi kiállításunk

kapcsán is sok pozitív visszajelzést

kaptunk. 

– Minden nyáron rendeznek a ga-

lériában egy úgynevezett sztár-kiál-

lítást. Munkácsy Mihály, Vaszary

János, Gulácsy Lajos, Egry József ki-

állításait láthatta már így a közönség.

Idénre mi a terv?

– Az idei nyarára is hasonlóan

nagy névvel készülünk, de a kiál-

lítás koncepciója még formálódik,

így csak néhány hét múlva hozzuk

nyilvánosságra, melyik jól ismert

és nagy népszerűségnek örvendő

magyar művész munkáiból válo-

gatunk a nyári tárlathoz. Mivel a

kiállításokhoz kapcsolódó kurátori

tárlatvezetéseink nagyon kedvel-

tek, ezért júliusban és augusztus-

ban biztosan folytatjuk a szombat

délutánonkénti vezetett látogatá-

sokat. Új programokat is terve-

zünk, egy részük kifejezetten a csa-

ládoknak szól majd. Az állandó

Borsos-kiállításunkat is megújít-

juk. A galéria kiállításait rendező

Kovács Gábor Művészeti Alapít-

vány többszáz darabos Borsos-

gyűjteményt tudhat magáénak,

ezért arra törekszünk, hogy a ti-

hanyi kiállítótérben minél több

darabot megmutathassunk a szob-

rász életművéből.

– Korábban volt szó egy on-line ga-

léria létrehozásáról, ez már működik?

– Az elmúlt év végén elkezdtük

az online galéria megvalósítását, de

a rendszer teljes kialakításához és

megfelelő szintű működtetéséhez

még időre van szükségünk. Egyéb-

ként szeretnénk a térségben kiala-

kított partneri kapcsolatainkat is

szorosabbra fűzni, az együttműkö-

déseinkben rejlő lehetőségeinket

jobban kiaknázni, ezért partnereink

intenzívebb bevonásával tervezzük

az idei évet.

– Új programok és új kiállítások kö-

vetkeznek, maradnak a korábbi ked-

vezményes belépők? 

– Fontosnak tartjuk, hogy a kö-

zönség már egészen fiatalon meg-

ismerje és megszeresse a galériánkat,

a kiállításainkat, ezért továbbra is

biztosítjuk a diákoknak az ingyenes

belépést. A helyi lakosok szintén él-

hetnek az ingyenes látogatás lehe-

tőségével, ezzel is szeretnénk hoz-

zájárulni a helyi kulturális élet ma-

gas színvonalának fenntartásához.

mt

Évről-évre egyre több látogató
érdeklődik a Kogart Galéria ki-
állításai iránt. Tavaly tízezernél
is többen látogattak el a galéri-
ába, ahol ismét jelentős műveket
állítottak ki. Idénre új terveket,
programokat és persze kiállítá-
sokat ígérnek. Kókai Nagy
Tímeá val, a galéria ügyvezető-
jével beszélgettünk. 

Újdonságok a Kogart Galériában

Soha nem látott támogatást biz-

tosít a nemzeti park számára az a

19 európai uniós pályázat, amelyek

összértéke eléri az öt és fél milliárd

forintos támogatást. 

A Környezeti és Energiahaté-

konysági Operatív Program

(KEHOP), a Gazdaságfejlesztési

és Innovációs Operatív Program

(GINOP) valamint az Interreg

Ausztria–Magyarország Együtt-

működési Program ad lehetőséget

arra, hogy a 2020-ig terjedő idő-

szakban több jelentős beruházást

valósítson meg a nemzeti park.

A szerteágazó fejlesztések érintik

Tihanyt is, hiszen költenek majd

egyik legfontosabb bemutatóhe-

lyük, a Levendula Ház Látogató-

központ fejlesztésére is, a bakony-

béli Pannon Csillagda és a Tapol-

cai-tavasbarlang mellett itt is fel-

újítják és bővítik a kiállítás elemeit.

Szintén érinti a települést az a

prog ram, amely révén megújulhat-

nak a nemzeti park állattartó telepei

is, mint a bivaly- illetve az őshonos

szürkemarha-állomány gondozó

egységek. 

Fontos beruházás lesz a balaton-

füredi Lóczy-barlang látogatóköz-

pont kialakítása. A Rejtett kincsek

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park-

ban elnevezésű programot a Ma-

gyar Turisztikai Ügynökséggel

mint konzorciumi partnerrel közö-

sen valósítja meg a nemzeti park. 

A GINOP-programok kapcsán

a legjelentősebb beruházás a Kis-

Balaton térségében lesz, Fenékpusz-

tán. Egymilliárd forintból építik

meg a Kis-Balaton élővilágát be-

mutató látogatóközpontot. A terü-

let fokozottan védett, csak enge-

déllyel lehet belépni, az új látoga-

tóközpont viszont módot ad majd

arra, hogy látványosan be lehessen

mutatni az egyedülálló térség érde-

kességeit, értékeit. De épül fogadó-

épület a Salföldi Majorban, He-

gyestűnél pedig bemutatóhely léte-

sül és túraútvonalat alakítanak ki.

Minden korábbinál nagyobb és
látványosabb beruházásokat
valósíthat meg az elkövetkező
időszakban a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park. Közel húsz, kü-
lönböző uniós pályázati forrás-
nak köszönhetően, 5,5 milliárd
forintos fejlesztések indulhatnak
meg.

Milliárdokból fejleszthet
a nemzeti park

A Németh László Művelődési Ház és a Könyvtár kéri és várja a

lakos ság ötleteit!

Milyen előadásokat szeretnének hallani nálunk? 

Kik azok az írók, költők, közéleti szereplők, akikkel szívesen találkoz-

nának egy közönségtalálkozón?

Milyen témák érdeklik Önöket? 

Ötleteiket, javaslataikat várjuk írásos formában a Művelődési Ház

könyv tárában március végéig, és az ötletadók között értékes könyvcso-

magot sorsolunk ki áprilisban! Lehetőségeinkhez mérten az Önök el-

képzelése alapján állítjuk össze az idei közművelődési programjainkat.

Gondolkodjunk együtt!  

Felhívás – Kedves tihanyiak!



Központi Statisztikai Hivatal

(KSH) frissen közzétett adatai sze-

rint tavaly a külföldi vendégek által

eltöltött éjszakák száma 8-, míg a

belföldi vendégeké 5,6 százalékkal

meghaladta az egy évvel korábbit,

a szálláshelyek vendégforgalma így

6,7 százalékkal emelkedett, orszá-

gosan 29,5 millió vendégéjszakát

regisztráltak.

A belföldi vendégéjszakák több

mint ötödét a Balatonnál jegyezték,

a térségben közel öt százalékkal

nőtt a turistaforgalom az előző év-

hez képest, kiemelkedően sok kül-

földi kereste fel a balatoni régiót.

Guller Zoltán, az MTÜ vezér-

igazgatója rámutatott: a Nemzeti

Turizmusfejlesztési Stratégia 2030

egyik fontos célkitűzése, hogy a tu-

rizmus versenyképességének to-

vábbi erősítésével a vendégéjszaka

számok és a turisztikai költések

megduplázódjanak. A tavalyi év

eredményeivel nagy lépést tett a

magyar turizmus ebbe az irányba.

Egy év alatt közel kétmillió ven-

dégéjszaka többletet ért el. Ahhoz,

hogy a növekedés üteme tartós le-

gyen és még több vendég érkezzen,

minőségi fejlesztésekre van szükség

– mutatott rá Guller Zoltán.

Idén minden idők legnagyobb

turisztikai fejlesztési programja, a

Kisfaludy Program első nagypro-

jektjei a megvalósítás szakaszába

lépnek. Ezek lesznek azok a fejlesz -

tések, amelyektől az ágazat

teljesítmé nyének további jelentős

fejlődését várják. 

A külföldi vendégéjszakák tava-

lyi, az elmúlt évekhez képest is

kimagasló, 7,9 százalékos emelke-

désében nagy szerepe volt a nagy

sportrendezvényeknek, köztük a

Budapest-Balatonfüred közös ren-

dezésű FINA vizes vb-nek. A ma-

gyarországi szállodák a 17 száza-

lékos bevétel növekedéssel és a vele

járó 278 milliárd forinttal az

utóbbi öt év legjobb eredményét

érték el. 

A számok azt mutatják, hogy az

emelkedő árak ellenére is növekvő

kereslet van a szálláshelyi szolgál-

tatásokra.

t-v
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Kimagasló eredményeket ért el
tavaly az idegenforgalom Ma-
gyarországon, a vendégéjszakák
számának bővülése már négy éve
6 százalék feletti – közölte a
Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ). A szállodaszövetség sze-
rint az idei évre is jók az ágazat
kilátásai, bár a tavalyi rekordévet
nem lesz könnyű felül múlni.

A külföldi turisták kedvence lett a Balaton

2017-ben tovább élénkült a lakás-

piac, országszerte nőttek az árak és

az adásvételek száma, a szakértők

szerint idén tovább tart még a bő-

vülés, az áremelkedés üteme azon-

ban lassul, az új lakások piacának

élénkülése várhatóan 2019 végéig

tart ki. 2016-ban volt egy jelentős

ugrás, az akkor érvényesülő ingat-

lanpiaci áremelkedés területenként

nagymértékű eltéréseket mutatott,

melynek eredményeként az egyes

térségek között akár tízszeres is

lehet a különbség az átlagos négy-

zetméterárak között. 

Az új és a használt lakások árai idén

sem csökkenek, de a drágulás várha-

tóan már csak öt–tíz százalék lesz,

ami jóval mérsékeltebb az elmúlt

évek tendenciájához képest. A la-

káspiaci növekedés motorja folya-

matosan átkerül a vidéki városokba,

a balatoni régió ebből is kiemelke-

dik – derül ki az ingatlanértékesítés-

sel foglalkozó cégek elemzéseiből. 

Ha pedig Balaton, akkor Tihany és

Balatonfüred. Továbbra is élénk ke-

reslet van a két település ingatlanjai

iránt, még úgy is, hogy a kínált in-

gatlanok valamennyi típusa jóval az

átlag fölötti áron érhető el, az elmúlt

években a lakóingatlanok átlagos

négyzetméterenkénti ára több mint

negyven százalékkal emelkedett. 

Népszerűek az extra panorámás,

Balatonra néző ingatlanok, szinte

mérettől függetlenül a kisebb és

nagyobb házakat egyaránt keresik.

Aki építkezni szeretne, az szinte

minden esetben balatoni panorá-

más telket vásárol, akkor is, ha emi-

att jóval magasabb az ingatlan ára.

Élénk az érdeklődés a térségben a

luxus ingatlanok iránt is. 

Nemcsak a használt ingatlanok ke-

resettek, az új építésű lakások is

népszerűek. Sok új beruházás zajlik,

egyre szaporodnak az eladási célra

épült lakóparkok a Balaton déli és

északi partján egyaránt. Ezeknél

budapesti árszintnek megfelelő

áron kelnek el az új építésű lakások,

az átlagos négyzetméterár a 800

ezer és egymillió forint között van. 

Észak és dél

Az összehasonlítás során a Balaton

északi partja bizonyult a legdrá-

gábbnak, az egyes települések kö-

zött viszont nagy különbségek

vannak: Révfülöp az alacsonyabb

árkategóriában, Csopak a közép me -

zőnyben, Balatonfüred és Tihany

pedig az élmezőnyben helyezkedik

el. 

A családi házak ára közel 60 száza-

lékkal magasabb az országos átlag-

hoz viszonyítva, ez azonban

el  marad a tihanyi áraktól. A Bala-

ton északi partján messze Tihany-

ban kérik a legtöbbet: a településen

átlagosan 600 ezer forintért hirde-

tik az ingatlanok négyzetméterét.

Az egyes ingatlan típusok között

nagymértékű eltérések vannak.

A Balatonfüreden eladó téglalaká-

sok 576 ezer forintos átlagos négy-

zetméterenkénti áraival országosan

is kiemelkedőek, a környező tele-

pülésekhez képest azonban ez nem

számít kiugrónak. Szántód drá-

gább, esetenként Tihany, Zamárdi

és Siófok is. A családi házaknál

más tendencia érvényesül, itt a

szántódi, tihanyi és zamárdi árak

vezetnek. 

Országos helyzet

Országos szinten is kifejezetten

drágának számítanak a balatoni

ingat lanok. A kistérségek mező-

nyét vizs gálva a Tihanyt is felölelő

balatonfüredi kiemelkedik a közel

420 ezer Ft/m2 átlagárral, ezt kö-

veti a siófoki 384 ezer és a budaörsi

kistérség 330 ezer forintos átlagos

négyzetméterenkénti árral.

Az első tíz helyen találjuk többek

között a Sopron-fertődi, Dunake-

szi, Szentendre, győri és fonyódi

térségeket is. A legalacsonyabb

négy zetméterenkénti árakkal a ke-

leti országrészben találkozhatunk,

itt 47 ezer és 67 ezer forint közé

esik az átlagos négyzetméteren-

kénti ár.

Az eladásra kínált ingatlanok átla-

gosan 95 ezer és 477 ezer forint

közötti négyzetméteráron vásárol-

hatóak meg, a legdrágább terület

továbbra is Budapest, melyet Győr-

Moson-Sopron, majd Veszprém

megye követ. 

A lista végén Nógrád megye helyez-

kedik el, ahol már 100 ezer Ft/m2 ár

alatt is elérhető egy-egy ingatlan. 

Várhatóan kora tavasztól még job-

ban felpezsdül majd a balatoni

ingatlanpiac, hiszen évek óta jel -

lem  zően tavasszal kezdik el keresni

az ingatlanokat azok, akik a nyáron

a tónál szeretnék eltölteni szabad -

idejüket. 

mt

A balatoni ingatlanpiac továbbra
is élénk, idén folytatódik az ed-
digi tendencia, tovább nőhetnek
az árak is. A tó északi partja igen
népszerű, holott nemcsak az
exkluzív ingatlanok, hanem az
átlagos négyzetméter árak is ki-
fejezetten drágák itt. Még ebből
a térségből is kiemelkedik Bala-
tonfüred és Tihany, itt a legbor-
sosabbak az ingatlanok.   

Tihany drága, de népszerű – Balatoni ingatlanpiac 
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Téltemetés újabb havazással
A hagyományokhoz híven a far-

sangi időszak utolsó szombatján

eltemették a telet Tihanyban.

A szép számú résztvevő először

gólyalábasok és busók segítségével

eleveníthették fel a télűzés szoká-

sát, majd a Visszhang dombon ál-

lított máglyán elégették a telet jel-

képező kiszebábot, ami után tűzs-

zsonglőr show várta finom sült -

kol bász és hurka kíséretében a

ven dégeket.

A hagyományőrzés része az is,

hogy minden évben a tihanyi tél-

temetés után érkezik meg az igazi

tél- és ez idén sem volt másképp.

R.É

A műsor szerkesztője elmond -

ta, hogy a közeljövőben a legú-

jabb adásokban Kutasföldet és

környékét mutatják be, majd

Nagyenyed következik, ezt kö-

vetően a Csallóközben barangol-

nak, de lesz olyan epizód, amely-

ben igazi falusi disznóvágásra in-

vitálják a nézőket.

Jakab Sándor 2012 óta erősíti a

stáb munkáját, mint műsorvezető.

Mint elmesélte, egy felvidéki fa-

luból érkezett. A Hazaváró című

műsor 2011-ben indult, kéthe-

tente jelentkezik, rengeteg pontján

jártak már az országnak, hiszen

eddig kétszáznyolc adás készült.

A műsorkészítők nagyon szívesen

járják az országot a forgatásokon

kívül is, mi sem bizonyítja ezt job-

ban, mint hogy a tihanyi volt a

háromszázötvenkette dik közön-

ségtalálkozójuk.

A nagyváradi Varga Csaba hegy-

mászó élményeiről mesélt a kö-

zönségnek. Az eddigi három,

nyolcezer méter feletti csúcshódí-

tása után az idén is egy újabb nyol-

cezer méter feletti hegymászás

szerepel tervei között, hogy pon-

tosan melyik, azt nem árulta el. 

A vetítéssel egybekötött elő-

adásra nagyon sokan voltak kí-

váncsiak, hamar megtelt a mű-

velődési ház. 

R. É.

A Téli Tihanyi Túra előestjén a tavalyi Prima Primissima kö-
zönségdíjas csapat, a Hazajáró című népszerű televíziós műsor
készítői tartottak közönségtalálkozót a Németh László Műve-
lődési Ház színháztermében. Kenyeres Oszkár szerkesztő és Jakab
Sándor műsorvezető mellett egy különleges vendége is volt a ta-
lálkozónak: Varga Csaba hegymászó, aki tavaly elérte élete har-
madik nyolcezer méteres csúcsát, a Manaszlu-t.

Bemutatkoztak a Hazajárók

Fotók: Szabó Rőtszakállú Zsolt
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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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