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Az elektromos közlekedési jármű-

vek viszonylag hangtalanok, elérhető

maximális sebességük a 20 km/h-t

is meghaladhatja. A járókelők egy-

részt nehezen észlelik a járműveket,

másrészt, ha rutintalan személyek

használják, akár veszélyt is jelent-

hetnek a járókelőkre. 

A Pisky sétányon, a Mádl téren,

illetve a település műemléki jelen-

tőségű területén az elmúlt évek

nyári időszakában tapasztalhattuk,

hogy az önegyensúlyozó járművek,

elektromos rollerek nagy mérték-

ben lepték el a települést. Haszná-

latuk gyakran lehetetlenné teszik a

gyalogos közlekedésre szolgáló te-

rületek biztonságos, rendeltetész-

szerű használatát.

Az önegyensúlyozó járművek,

egyéb szabadidős, illetve sportesz-

közök, mint például az elektromos

roller, hoverboard, elektromos bo-

ard, közlekedhetnek járdán, ezekre

a gyalogosokra vonatkozó szabá-

lyok az irányadóak. A képviselő-

testület álláspontja szerint e jármű-

vek a fent leírtak szerint balesetve-

szélyesek, így használatuk korláto-

zása indokolt. Ez a korlátozás

azonban nem vonatkozik a telepü-

lés teljes területére, csupán a tele-

pülésközpontot és a jelentős gya-

logos forgalmat lebonyolító hajó-

állomási területeket érinti.

A testület többek között előírta

azt is, hogy aki Tihany község köz-

igazgatási területén ilyen jármű

vagy eszköz kölcsönbeadásával vagy

bérbeadásával foglalkozik, és

a használókat nem tájékoztatja a

korlátozásról, illetve az üzlethelyi-

ségben nem helyez ki erről szóló

tájékoztató táblát közigazgatási bír-

sággal sújtható.

Kérjük az elektromos közlekedési

eszközök tulajdonosait, használóit

és bérbeadóit, hogy a település je-

lentős idegenforgalmi leterheltsé-

gére való tekintettel a szabályozást

a közlekedés biztonsága érdekében

tartsák be!

LOHN ÁGNES,

NÉMETH TÜNDE

Korlátozták az elektromos közlekedési eszközök használatát

Az érintett növény faj elleni vé-

dekezéssel kapcsolatban korábban

meghatározott június 30-i határ-

időt eltörölték, ennek eredménye-

ként a földhasználóknak folyama-

tosan kötelező megakadályozni,

hogy területükön a parlagfű növény

virágbimbós állapotba kerülhessen.

Az Agrárminisztérium tájékozta-

tása szerint a jogszabály változta-

tásra tekintettel a parlagfű fejlett-

ségétől függően hatósági ellenőr-

zésekre is bármikor sor kerülhet.

Azaz, ha a helyszíni ellenőrzés so-

rán – függetlenül annak időpont-

jától – megállapítják, hogy a föld-

használó ennek nem tett eleget,

a hatóság megindítja az eljárást.

A védekezési kötelezettség telje-

sítését belterületen a jegyző, külte-

rületen és zárt kertben a megyei

kormányhivatal ellenőrzi. A hely-

színi ellenőrzésről a földhasználó

előzetes értesítése mellőzhető.

A felderített, parlagfűvel szeny-

nyezett ingatlanokon az eljáró ha-

tóság közérdekű védekezést rendel

el, ha a termelő, illetve a földhasz-

náló védekezési kötelezettségének

az azt elrendelő hatósági határozat

ellenére sem tesz határidőre eleget.

A közérdekű védekezést az élelmi-

szerlánc-felügyeleti szerv rendeli el.

A közérdekű védekezés elvégzése

során a hatóság, valamint a közér-

dekű védekezést elvégző vállalkozó

feladata végrehajtásának keretei kö-

zött az érintett területre beléphet,

ott a szükséges cselekményeket el-

végezheti. A közérdekű védekezés

elrendelését követően a költségek

tizenöt napon belüli megtérítésére

fogják kötelezni a mulasztás elkö-

vetőjét. A kötelezett nem fizetése

esetén a közérdekű védekezés költ-

ségeit minden esetben behajtják. 

A jogszabály módosítást, a már

egész évben fennálló kötelezettség,

védekezés előírását a növény élet-

ciklusához való igazodás indokolta,

hiszen megjelent hazánkban a par-

lagfűnek egy olyan alfaja is, amely

kedvező időjárási körülmények kö-

zött korábban, akár már június vé-

gén virágozhat.

A parlagfű elszaporodásának

visszaszorítása, az egészséges kör-

nyezet biztosítása közös célunk.

Ezért kötelességünk felhívni min-

den földtulajdonos és földhasználó

figyelmét, hogy folyamatosan vé-

dekezzen a parlagfű szaporodása és

a pollenszórása ellen. A földtulaj-

donosok a gyommentesítéssel kap-

csolatos szakmai információkért a

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági

Hivatalhoz fordulhatnak.

NÉMETH TÜNDE

Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezésről

Szigorodott a parlagfű elleni vé-
dekezés szabálya.  Az élelmi-
szerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló törvény szerint a
földhasználó köteles az ingat-
lanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani.

Az elektromos közlekedési járművek, eszközök használata egyre elter-
jedtebb. A település közterületein gyakran tapasztalható, hogy nem kellő
körültekintéssel közlekednek ezekkel a járművekkel, illetve a Mádl téren,
az I. András téren és a Borsos Miklós téren gyakran 20–30 vagy akár
ennél is nagyobb számban parkolnak ezekkel az eszközökkel.
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– Mérföldkő ez a település élet-

ében, jelentős fejlesztést valósítot-

tunk meg pályázati források, támo-

gatások segítségével. A százmilliót

jóval meghaladó beruházást az ön-

kormányzat önerőből nem tudta

volna megvalósítani. Több ütemben

zajlottak a munkálatok, elsőként

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

több mint 100 millióból kicserélte

a Major utca alatt húzódó ivóvíz ge-

rincvezetéket illetve a lakossági be-

kötéseket, ami elengedhetetlen volt,

hiszen évente húsz csőtörés volt

ezen az útszakaszon. Majd aszfal-

toztunk, járdákat és szegélyeket épí-

tettünk, és a kerékpárosok számára

kialakított rész útburkolati jeleit is

felfestettük – mondta az ünnepélyes

átadón Tósoki Imre polgármester.

Az útfejlesztések az Európai

Unió, a Belügyminisztérium és a

Veszprém Megyei Önkormányzat

programjainak keretein belül való-

sultak meg. 180 millió forint vissza

nem térítendő pályázati pénzből

több utca útburkolatát felújították,

kicserélték az Aranyház utca- Ma-

jor utca szakaszon az elöregedett

gerincvezetéket, kerékpárforgalmi

jeleket festettek, lépcsősort újítottak

fel, közlekedési táblákat helyeztek

ki. A projekthez kapcsolódva az ön-

kormányzat Pálffy Zsolt önkor-

mányzati képviselő segítségével, egy

úttisztító járművet is vásárolt,

amelynek segítségével tisztán tud-

ják tartani a település közútjait. 

A Belügyminisztérium pályázatán

nyert harmincmillió forintos támo-

gatásból – amelyhez az önkormány-

zat további 30 millió forintot biz-

tosított – megújult a József Attila-,

és a Völgy utca Kiserdőtelepi utca

és Kossuth Lajos utca közötti sza-

kasza, továbbá a Major utcá nak a

József Attila utca és a Képzőművé-

szeti Egyetem közötti szakaszán is

elkészültek a járdafelületek.

– Tihanyban évek óta követke-

zetes munkával igyekeznek fejlesz-

teni a települést, javítani a turizmust

és a helyiek életminőségét. Ez a be-

ruházás is ezeket a célokat szolgálja.

Növekszik a turizmus, egyre többen

kerékpároznak, sétálnak ezen a gyö-

nyörű helyen, nem mindegy, hogy

mindezt milyen minőségű utakon

és milyen biztonságosan teszik – fo-

galmazott Polgárdy Imre, a Veszp -

rém Megyei Önkormányzat elnöke,

aki hangsúlyozta: a megyei önkor-

mányzat lehetőségeihez képest a jö-

vőben is minden támogatást megad

majd Tihanynak. –

Megyénkben az ön-

kormányzatok sikere-

sen pályáztak a köz-

lekedési infrastruk-

túra fejlesztésre, az el-

múlt három évben

6,7 milliárd forint tá-

mogatást nyertek el –

tette hozzá az elnök.

Kontrát Károly,

a Belügyminisz téri -

um államtitkára,

a térség országgyűlési képviselője

kiemelte: egy fontos beruházással

gyarapodott Tihany.

– Sok munka és egyeztetés egy

ilyen fejlesztés megvalósítása,

a megújult utak azt mutatják, hogy

az önkormányzat jól végezte a dol-

gát. Egyre többen jönnek a telepü-

lésre, immár szezonon kívül is,

egyre többen szeretik ezt a gyö-

nyörű falut, ezért is fontos ez az út-

fejlesztés és ne felejtsük el, hogy

mostantól biztonságosabban köz-

lekedhetnek a helyiek is – véleke-

dett Kontrát Károly. 

Lapunk kérdésére Tósoki Imre

elmondta: az önkormányzat foly-

tatni szeretné az út-, és járdaépítési

programját, ezért már meg is kezd-

ték az egyeztetéseket a DRV-vel,

annak érdekében, hogy hasonlóan

a mostani beruházáshoz a Csoko-

nai-, és Kossuth utca alatt húzódó,

szintén régi gerincvezetéket kicse-

réljék. – A tervek készülnek, a mun-

kálatok várhatóan 2021-ben kez-

dődnek. A vízmű saját költségén

cseréli ki majd a gerincvezetéket il-

letve a házi bekötéseket, az önkor-

mányzat pedig pályázati pénzből és

önerőből finanszírozza az utak és

járdák aszfaltozását.

mt

Befejeződött a település egyik
legjelentősebb útfejlesztési be-
ruházása. Az összesen 240 mil-
lió forintos beruházás átadó ün-
nepségén elhangzott: Tihany
fejlődik, egyre többet nyújt a
helyi lakosoknak és a turisták-
nak egyaránt, fontos, hogy út-
hálózata is fejlődjön.  

Új utakon – Tovább fejlődik Tihany

Tihany a természeti adottsága-

inak megmutatása mellett a kul-

turális turizmusban rejlő lehető-

ségek kihasználására is törekszik.

A településkép meghatározó épü-

letének kulturális turisztikai at-

trakcióvá emelése, többcélú fenn-

tartható hasznosítása és élmény

alapú bemutatása a világörökségi

várományos terület elsőrendű fel-

adata.

Ezért a felújított egykori mag-

tárban a település történetét, min-

dennapjait, érdekességeit átfogó, in-

teraktív turisztikai attrakció kap

majd helyet, amely kiegészíti az

Apátsági látnivalókat.

A település történetének mélyré-

tegeit különböző markáns témák köré

csoportosítva metszeteken, rajzokon,

archív képeken láttatja

majd a tárlat könnyed,

korszerű eszközökkel.

Az épület földszint-

jén kávézót és látoga-

tóközpontot alakíta-

nak ki, az érintőképer-

nyőn három menüpont

lesz elérhető a látoga-

tók számára: Az én Ti-

hanyom – fotópályázat

anyaga, a világörökségi

tartalom illetve Tiha-

nyi nevezetességeinek

és látnivalóinak tár-

háza. 

A kávézó és a fogadótér közös

helyiségének falán két monitoron

Tihanyról szóló rövidfilmek lesz-

nek láthatók. 

Az emeleten kap helyet a Tihany

Anno kiállítás, amely tíz témakör

mentén dolgozza fel a digitális fotó-

tárak legjellegzetesebb képanyagait. 

A tetőtérben múzeumpedagógiai

foglalkoztató tér lesz, itt egy érin-

tőképernyős felületen megjelennek

a tihanyi legendák, a látogatók öt

animációs film közül is választhat-

nak. Lesz diafilmvetítő illetve

hangbúra, mely alá állva a látogató

Tihany jellegzetes hangjait hallgat-

hatja meg egy látványos installáció

segítségével. 

mt

A világörökségi helyszínek fej-
lesztésére kiírt program kereté-
ben megújul az egykori apátsági
magtár. A 19. századi műemléki
épületet teljesen felújítják, az
értékes ingatlan visszakapja
eredeti formáját, Tihany Anno
címmel korszerű kiállítás nyílik
majd itt.

Tihany Anno a magtárban 

A település közlekedésfejlesztése nem áll meg. A közeljövőben a Rév
környéke mintegy 170 millió forintból újulhat meg. Szeptemberben
hetven millió forintból a főút és a hozzá kapcsolódó mellékutakon zeb-
rákat alakítanak ki, a Visszhang-dombra egy forgalomcsillapítót telepí-
tenek, a zebráknál gondoskodnak a világításról, a szabadtéri színpad
környékén pedig mozgássérült parkolókat alakítanak ki. 
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– Már egészen kicsi koromban

elhatároztam, hogy tanítónő leszek.

A faluban végigjártam az összes

csecsemőt, szomszéd gyerekeket és

tanítgattam őket. A szüleim nem

örültek ennek, de elengedtek. Édes-

apám cipész volt, mellette is sok

időt töltöttem, ma is el tudom me-

sélni, miként kell elkészíteni egy

cipőt. Édesanyám háztartásbeliként

a testvéreimről és rólam gondosko-

dott. A társaságukban töltött idő

alatt tanultam meg a kertészkedést

és a háztartási munkákat. A nagy-

apámat kulákként tartották nyilván,

emiatt az öcsémet nem is vették fel

a keszthelyi mezőgazdasági isko-

lába, nekem ez sikerült, de a főis-

kolán már adódtak ebből gondjaim. 

– Sokat kellett tanulni akkoriban

a főiskolán?

– Különféle tantárgyaink voltak

és nagyon sokat tanultunk. Osz-

tályidegenként elvontnak és kaci-

fántosnak éreztem a marxizmus-

leninizmus tantárgyat, a szovjet

párt történetét nagyon részletesen

tanították. Földrajzból úgy kellett

vizsgáznunk, hogy minden föld-

részt, és minden országot le kellett

tudnunk vaktérképként rajzolnunk,

benne a domborzatot, folyókat áb-

rázolni. Ennek később a tanításban

nagy hasznát vettük, mert abban az

időben az iskolában nem voltak

szemléltető térképek, én rajzoltam

fel a táblára ezeket és a gyerekek

onnan másolták be a füzetükbe az

ábrákat. 

– Tandíjat kellett f izetni a tovább

tanulásért?

– Igen, abban az időben minden-

kinek kellett fizetni tandíjat, de ösz-

töndíjat is kaptunk. A pápai taní-

tónőképzőbe a szüleimnek lisztet,

diót, mákot is kellett adniuk a kol-

légiumnak az ellátás fejében. Az ét-

kezések után mi mosogattunk el,

nem volt személyzet erre.

– Hogyan került tanítani Tihanyba?

– A pécsi főiskola végzése alatt

helyeztek Tihanyba gyakorló idő-

szakra. A földrajz tanszék vezetője

dr. Gertig Béla volt, aki csak a lányok-

nak ajánlotta fel

a választási lehe-

tőséget. Megkér-

dezte tőlünk,

hogy hová sze-

retnének menni,

tanítani. 

Azzal indo-

kolta ezt, hogy

így lehetőséget

adhat nekünk a

férjhez menésre.

Nekem eszem

ágába sem volt

férjhez menni,

de Balatonke-

nese és Tihany

közül a választásom erre a falura

esett, mert a nagynéném Balaton-

füreden élt, így gyakrabban meglá-

togathattam őt. Abban az időben

nem volt tömegközlekedés, ezért

Füredre és a szüleimhez is gyalog

jártam haza. Tihanyi pályakezdő-

ként, egyszer megütötte a fülemet

az a megjegyzés a gyerekek részé-

ről – ami az alacsony termetemre

és fiatalságomra vonatkozott – „ez-

zel mi jól elbánunk”. A hetedikesek

osztályteremébe érve azt mondtam,

akik ezzel a megjegyzéssel fogad-

tak, azoknak azt kívánom, hogy

olyan jók legyenek a tantárgyaim-

ból, mint amilyenek jók kritikából.

A gyerekek csak néztek egymásra

és a mai napig emlegetik ezt. 

– Ön szerint ki a jó tanár és hogyan

válhat azzá valaki?

– Azt nem tudom, ki a jó tanár,

de úgy vélem, elsősorban az elhi-

vatottság és ezzel megegyező fon-

tosságú a gyerekszeretet, ami a jó

tanár definíciója lehet. Azt a gye-

rekek azonnal megérzik, ha a sze-

retet hiányzik a tanárukból. A tanár

legyen önmagával szemben igényes,

úgy készüljön fel a tárgyaiból, hogy

ne csak azt tanítsa meg, ami tan-

könyvekben van, hanem plusz is-

mereteket is tudjon az érdeklődő

gyerekekkel megosztani. Szükség

van olyan könyvekre az iskolában,

amely az adott tantárgyak érdekes-

ségeit kiemelik. Fontos még a szí-

nes előadásmód, amivel felkelti és

meg is tartja a figyelmet. A követ-

kezetességet is ide sorolom és azt,

hogy a gyereket személyiségként

kezeljem. Nem alá-fölé rendelt, ha-

nem függőségi viszonyban álljunk

egymással.

– Összeszámolta már, vajon hány

gyereket tanított pályája során?

– Próbáltam, de nem sikerült,

a közel negyven év alatt minden év-

ben osztályfőnök voltam, a felsős

osztályokban évfolyamonként

25–30 gyereket tanítottam. Azt

gondolom Tihany lakosságának há-

romnegyed részét taníthattam. 

– Tartja a kapcsolatot régi diákjai-

val?

– Igen, éppen 55 éves osztályta-

lálkozóm volt a vasdiplomám átvé-

telének napján. Évente két- három

alkalommal részt veszek ilyen ta-

lálkozókon. 

– Milyenek voltak az 50–60 évvel

ezelőtti gyerekek? Lát különbséget az

akkori és mai nevelési módszerek között?

– A mostaniakat nem tudom, de

a szülőkben régen sokkal nagyobb

tisztelet volt a pedagógusok iránt.

Otthon gyerekként azt tanultam,

hogy minden nálamnál idősebb

embernek úgy adjuk meg a tiszte-

letet, hogy köszöntjük. Arra is em-

lékszem, hogy a játék mellett a ko-

runknak megfelelően segítenünk

kellett a házimunkában. A kertben

is sokat dolgoztunk, ültettünk,

gyomláltunk, öntöztünk, úgy tanul-

tuk meg ezeket a tevékenységeket,

hogy a szüleinktől ellestük, miként

csinálják ők. Azt nem tudom, hogy

manapság a szülők alkalmat adnak-

e a gyerekeiknek erre a tapasztalati

úton megszerezhető tudásra. Én

nem az iskolában tanultam meg a

közösségi életet, hanem a faluban,

mert ha rosszat csináltam, akkor

bárki rám szólhatott, hogy ne te-

gyem. A gyerekeken a felnőtt tár-

sadalomnak rajta volt a szeme. Ott

az emberek törődtek egymással.

Nem csak fegyelmezéskor, hanem

ha baja volt valakinek, együtt érez-

tek vele, segítséget nyújtottak neki,

de ha öröme volt, akkor azt is

együtt élték meg vele. Én annak a

közösségnek köszönhetem a ma-

gatartásomat, mert ott szeretet volt. 

– Figyelemmel kíséri-e a pedagógus

pálya változásait?

– Hogyne, éppen ma is hallottam

a rádióban erről egy riportot. Meg-

veszem a History magazint, a tele-

vízióban is nézem a témáról szóló

híradásokat. 

– Lányai követték a pedagógusi pá-

lyán, unokái közül is megtették ezt,

vajon a dédunokái is fogják? 

– A gyerekeimet nem beszéltem

rá, hogy pedagógusok legyenek, va-

lószínűleg az befolyásolta őket a pá-

lyaválasztásban, hogy nagy szeretettel

beszéltem a munkámról. Az egyik

unokám Egerben végzett magyar-

történelem tanári szakon. Annak

örülök, hogy mindegyik unokám

szereti a munkáját és örömmel végzi

azt. A dédunokáim is maguk döntik

el, mivel szeretnének foglalkozni.

Az osztálytalálkozókon és a diplo-

maátadó ünnepségen elhangzott

méltató szavak olyan visszajelzések,

amelyek a pedagógus pályát még

szebbé teszik és ilyen idős korban is

éltetnek, így a családom láthatja

a szép oldalát a tanári pályának.

– Hogyan telnek napjai?

– Békességben, nyugalomban, az

örömet keresve. Én örülök, ha süt

a nap, ha nyílnak a virágaim, örülök,

ha a körülöttem lévő emberek jól

érzik magukat. Talán azért is élek

eddig, mert mindenben látok va-

lami örömet. Volt és van is részem

nagy fájdalmakban, de az örömke-

reséssel igyekszem kompenzálni. 

SOMOGYI JUDIT

Mindenben látok valami örömöt
Hatvanöt évvel ezelőtt szerzett
diplomát a Pécsi Pedagógiai Fő-
iskolán Parragi Ferencné, aki eb-
ből az alkalomból nemrég vette
át pedagógiai munkásságának
elismeréseként a vas díszokle-
vélét és emlékdiplomáját dr.
Korzenszky Richárd atyától az
apátságban. Magdi nénivel be-
szélgettem otthonában az évti-
zedeken át tartó munkásságáról
és pedagógiai hitvallásáról.

Parragi Ferencné Kapcsándy Magdolna 1931-ben született Szent -
antalfán. A faluban elvégzett 4 elemi osztály után 10 évesen került a pápai
Református Nőnevelő Intézet bentlakásos polgári iskolájába, ahol 1951-
ben végzett a tanítóképző líceumban. Tanulmányait Pécsett, a Pedagógia
Főiskolán folytatta. 1954-ben történelem- földrajz tanár szakon diplomá-
zott. 1953-ban a gyakorlóévet teljesíteni a tihanyi iskolába helyezték, ahol
is közel 40 éven át tanította a falu gyerekeit; 1971-től a körzetesítés után a
környező települések felső tagozatosait. 1990-ben ment nyugdíjba. 
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A tavak bolygónk kritikus fon-

tosságú vízi környezetének részét

képezik, ezért hangsúlyos helyet

kell kapjanak az unió tagországai-

ban illetve fontos nemzetközi szer-

vezetek fórumain. A tavak minő-

sége folyamatosan romlik, biológiai

sokféleségüket súlyosan károsítják

a szennyeződések, a környezetüket

érintő társadalmi-gazdasági fejlő-

dés és a globális éghajlatváltozás.

– Az európai tavak ugyanazokkal

a problémákkal küszködnek, közös

fellépésre, fejlesztési koncepcióra

lenne szükség. Jelenleg a tavakra és

térségükre nincs integrált fejlesztési

politika, holott igen markáns termé-

szeti és gazdasági értékkel rendel-

keznek, és nagy a társadalmi jelen-

tőségük is. Minden létező fórumon

el kell mondani, hogy helyzet van,

kezelni kell tavaink problémáját,

megoldásokat kell találnunk. Nagyon

bízunk benne, hogy az unió meg-

hallja a szakemberek álláspontját és

a következő fejlesztési ciklusban fel-

állít egy átfogó koncepciót – ezekkel

a szavakkal nyitotta meg a Balaton-

füreden tartott szakmai tanácskozást

Bóka István a város polgármestere.

A Balatoni Integrációs és Fej-

lesztési Ügynökség Közhasznú

Nonprofit Kft. az Európai Bizott-

ság Közös Kutatóközpontjának fi-

nanszírozásával a Tudomány és Ré-

giók találkozása címmel tartott

konferenciát az európai tavak közös

problémáinak és fejlesztési lehető-

ségeinek témakörében.

A tavak jelentős mértékben ki

vannak téve a környezeti változá-

soknak (vízminőséggel, vízmennyi-

séggel kapcsolatos problémáknak),

vagy akár a globális éghajlatváltozás

hatásainak. Rendkívül sérülékeny

területek, érzékenyen reagálnak a

globális és helyi változásokkal

szemben. Gazdasági szempontból

a tavakra túlnyomó részben a tu-

risztikai hasznosítás, szezonális le-

terheltség jellemző.

A fenti problémák hosszútávon

a tavak pusztulásához, az édesvíz

készletek csökkenéséhez vezethet-

nek. A tavak kezelésében szemlé-

letváltásra van szükség, amely ered-

ményeként a tavak a változó kör-

nyezeti viszonyok között is bizto-

sítani képesek az emberiség élet-

ében betöltendő szerepüket.

A Balaton régióban 275 ezer az

állandó lakosok száma. A térségben

csak ideiglenesen jelen lévő nyara-

lótulajdonosokkal együtt ez a szám

már ötszázezer. A nyári csúcsidő-

szakban a turistákkal együtt viszont

már egymillióan élik és használják

a tavat és környezetét.

A Balaton vízminősége egészen

1994-ig erősen romló tendenciát

mutatott, azóta jelentősen javult a

helyzet, a tó vízminősége kiváló, de

egyben rendkívül sérülékeny is –

hangzott el a tanácskozáson.

Botos Barbara, az Innovációs és

Technológiai Minisztérium klíma-

politikáért felelős helyettes állam-

titkára előadásában hangsúlyozta:

a klímaváltozás veszélyes, de egyben

lehetőséget is jelent, ha megfelelően

felkészülünk rá. Az éghajlat-politika

feladata az éghajlatváltozás mérsék-

lése, az általa okozott károk keze-

lése, valamint a megfelelő alkalmaz-

kodási modell megalkotása.

– A szélsőséges időjárás következ-

tében kialakuló vízszintingadozás-

hoz a tó élővilága képes alkalmaz-

kodni, de a jelenség egyebek mellett

jelentősen befolyásolja a tó körze-

tében jellemző üdülési szokásokat.

Várhatóan a nyári szezon egyre in-

kább kitolódik, viszont gyakoribbak

lehetnek az erdőtüzek, és egyre rö-

videbb időszakokra fagyhat csak be

a Balaton. 2010 óta minden évben

szélsőséges időjárás volt, vagyis vál-

takoztak a száraz és az erősen csa-

padékos évek – fogalmazott az ál-

lamtitkár, aki kiemelte: készül a ma-

gyar éghajlatvédelmi jelentés tudó-

sok együttműködésével.

A nagy tavak térségei speciális te-

rületek, speciális igényekkel. A tavak

jelentős része több országhoz, régi-

óhoz vagy közigazgatási egységhez

tartozik, ami megnehezíti az egy-

séges, azonos koncepción alapuló

kezelést és EU-s, valamint nemzeti

regionális forrásokból való finanszí-

rozását. Annak ellenére, hogy a ta-

vak különböző földrajzi adottságok-

kal rendelkeznek, számos hasonló

környezeti-gazdasági problémával

kell szembenézniük Európában.

– Fontos, hogy a döntéshozók és

a kutatók kapcsolatba lépjenek egy-

mással, megértsék egymás üzene-

teit. Muszáj, hogy a tudomány és a

politika közeledjen egymáshoz.

Minden, ami lényeges Európában

az helyi vagy regionális szinten tör-

ténik, meggyőződésem, hogy a re-

gionális megközelítésé a jövő –

hangsúlyozta Navracsics Tibor le-

köszönő Európai Uniós Biztos, aki

kiemelte: azzal, hogy Veszprém és

térsége nyerte el az Európa Kultu-

rális Fővárosa címet, soha nem ta-

pasztalt figyelem irányulhat a tér-

ségre, ezzel a lehetőséggel élni kell

– mondta konferencián, ahol a

meghívott előadók között hazai és

nemzetközi kutatók, politikai dön-

téshozók, valamint regionális szer-

veztek képviselői szerepeltek.

mt

Klímaváltozás – Sürgős fellépés kell 
Már nem maga a klímaváltozás
a kérdés, hanem az, hogyan tud-
juk kezelni a globális éghajlat-
változás következményeit, mi-
lyen megoldássokkal tudjuk or-
vosolni az ökoszisztéma prob-
lémáit. Tenni kell a tavak védel-
méért is, de egyelőre nincs erre
irányuló integrált fejlesztési po-
litika. Az európai tavakat érintő
problémákról és a megoldási le-
hetőségekről tartottak tanács-
kozást Balatonfüreden. 

FOTÓ: VÖRÖS ÁKOS
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Vajon milyen hatással lehet

mindez az ország és szűkebb pát-

riánkra, a Balaton térségére? – kér-

dezhetjük magunktól légkondis

szobánkban vagy irodánkban, hű-

tött italokat szürcsölgetve. A kuta-

tók szerint bár az emberi agy fogé-

konyabb a rossz hírekre, mint a

jókra, a klímaváltozás témájánál

azonban mégis szeretünk gyorsan

továbblapozni. Foglalkozunk vele

vagy sem, hátat nem fordíthatunk

neki, hiszen saját és gyermekeink

jövőjét lehet, hogy ez fogja legin-

kább befolyásolni. 

Hőhullámok és vízhullámok

Az éghajlatváltozást egyértel-

műen jelzi az éves átlaghőmérséklet

alakulása. A klímaváltozást vizsgáló

nemzetközi szervezet, az IPCC

szerint a közeljövőben - az általunk

okozott - üvegházgázok melegítő

hatása miatt földünkön 2025-re

mintegy 1 Celsius-, a század végére

pedig 2,5–3 Celsius-, mások szerint

5 Celsius fokos  átlagos emelke-

déssel kell számolnunk. A kataszt-

rofális emelkedés sávja +3-+5 fok

között van. Ekkor olvad el ugyanis

az Antarktisz nyugati részén a jég-

takaró, ami mintegy öt méterrel

emeli meg a tengerszintet, és ilyen

emelkedésnél növekedik meg erő-

teljesen a huzamos ideig aszályos

és a heves esőzések által elárasztott

területek nagysága.  A tudósok sze-

rint – sajnálatos módon – a Kár-

pát-medencében még az átlagosnál

is gyorsabban emelkedik a hőmér-

séklet, elsősorban a déli, délkeleti

területeken. 2050-re az évi közép-

hőmérséklet emelkedése nálunk is

elérheti a 1,5, a század végére pedig

a 3,5 Celsius fokot az 1961-90-

évekhez viszonyítva. Tovább csök-

ken a csapadék mennyisége, első-

sorban a tavaszi esőké. A fagyos és

a hőhullámos napok száma már

érezhetően megemelkedett - a Ba-

latonnál ez utóbbiak évente csak-

nem két plusz két hétre rúgnak, Ti-

hanyban kicsit kevesebbet, plusz

10–12 napot jelentenek. Az össz -

csapadék mennyisége 1901-től nem

sokat változott, de eloszlása és ese-

tenkénti mennyisége igen. A Bala-

ton körzetében is mérhető az éves

csapadék csökkenése, miközben a

korábbinál gyakrabban van részünk

extrém mennyiségű hóban vagy

esőben, de a száraz, csapadékmen-

tes időszakok hossza is jelentősen

nőtt. 

Vándorló flóra és fauna

Tihany viszonylag jó helyzetben

van, mert – a mediterránhoz ha-

sonló mikroklíma miatt – az itt va-

don élő és termesztett növények

eleve meleg- és szárazságtűrők.

A gyümölcs- és a zöldségágazat –

a ház körüli kiskertektől eltekintve

- eddig sem volt jellemző errefelé,

a szőlő, a mandula és a levendula

pedig bírja a megpróbáltatásokat.

Azért jó, ha tudjuk: egy fok hőmér-

sékletemelkedés a növénytakarót

száz kilométerrel viszi előrébb, amit

sem az erdők, sem pedig a kultúr-

növények nem tolerálnak. Ennek

következményeit a kertkultúrában

és a természetvédelemben tevé-

kenykedőknek is végig kell gondol-

nia az új telepítéseknél és a gazdál-

kodásban is.

Méghozzá országos szinten. A

változás nem csak a növények életét

viszi – szó szerint –új utakra. Egyes

élőlények saját lábukon vagy szár-

nyaikon nyomulnak az egyre kel-

lemesebb éghajlatú észak felé. Idéz-

zük fel egy pillanatra tavaly őszi

emlékeinket, amikor a - mindössze

négy éve - hazánkban tartózkodó

márványos poloskák felett nem

tudtunk győzelmet aratni! Rajtuk

kívül számos inváziós rovar, köztük

tetvek, poloskák, kabócák is meg-

vetették a lábukat erdeinkben, vá-

rosainkban. 

Veszélyben az éléskamra

Szóval, eljött a cselekvés ideje!

Szerintem nem sokan hallottak

róla, de a parlament 2018-ban el-

fogadta a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium 2. Nemzeti Éghajlat-

változási Stratégiáját. Ebben olvas-

hatjuk, hogy a klímaváltozás miatt

legfontosabb élelmiszereink is ve-

szélybe kerülhetnek. Mivel a fel-

melegedés és a szárazság az Alföl-

det sújtja leginkább - pont ahonnan

a legnagyobb mennyiségű szántó-

földi termény származik -, alapvető

fontosságú lenne a megfelelő nö-

vényfajták kiválasztása és az öntö-

zés. A szakértők a követ-

kező évtizedekre 30 szá-

zalékos hozamcsökke-

néssel számolnak a búza,

a kukorica és burgonya

termesztésében – ha ad-

dig nem teszünk valamit

ellene. Van azonban jó

hír is: egy tanulmány sze-

rint az Alföldön nem lesz

probléma a hazai rizsfaj-

ták beérése; már augusz-

tus közepén arathatunk

is.  Lehet, hogy hamaro-

san gyapotültetvények

között járhatunk itthon

is? Ez csak rossz vicc, de

aki falura jár vagy van

kiskertje, döbbenten ta-

pasztalhatja, hogy a pa-

radicsom vagy az alma a

szárán, a fán élve – vagyis

ülve - sül meg. Ez a je-

lenség a napégés, ami a

hungarikumnak számító

fűszerpaprikát is utolérte,

és ez egyáltalán nem tré-

fadolog.  A paprika hely-

zete a hő stresszes napok

számának növekedése és

a sugárzás miatt is kriti-

kus, de a túl nagy meleg

egy másik hungarikum-

nak, a makói hagymának

sem használ. Tihanyban

is kérdéses lehet a szőlő-

ültetvények jövője. Itt a

megfelelő fajta kiválasztása és az

öntözés segíthet. A szakértők sze-

rint a vörös fajták kevésbé károsod-

nak, mint a fehérek, mert ez utób-

binál a bor minősége romlik a

mustsav-tartalom csökkenése miatt. 

Fuldokló nagyvárosok

A vidék után vessünk egy pillan-

tást a városokra is! A klímaváltozás

következményei ezekben sokkal

erőteljesebben, sőt gyilkos formá-

Éghajlatváltozás – Extrém időket élünk
Az idősebbek úgy tanulták az is-
kolában, hogy Magyarország
fekvése igen előnyös, hiszen
Európa középtáján, a Kárpát-
medencében az ellenséggel és
a természet pusztító erőivel
szemben jobbára védve vagyunk.
A mérsékelt éghajlatot mérsékelt
természeti erők teszik kelleme-
sebbé. Az utóbbi időben azon-
ban egyre több jele van annak,
hogy hozzánk is begyűrűzik
a globális klímaváltozás meg-
annyi következménye. 

FOTÓ: BALOGH STEVE
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ban jelentkeznek. Aki próbált már

a főváros pesti oldalán 38 fokban

közlekedni úgy, hogy a buszon nem

volt klíma vagy éppen nem műkö-

dött; esetleg a járdát rótta miköz-

ben jobbról a járművek ontották rá

a forró kipufogógázt, balról a lég-

kondicionálók az üzletek hőjét,

plusz alulról az aszfalt sütötte, fe-

lülről a Nap égette, annak lehető-

sége volt maximálisan átérezni

a helyzet komolyságát. A légkon-

dicionáló biztos szuper találmány,

de egyben káros szerkezet is, hiszen

a meleget nem tünteti el, csak ki-

helyezi bentről az utcára. Közben

fogyaszt is rendesen, amivel tovább

rontja a túlterhelt környezet álla-

potát. Ráadásul a plázák és a rep-

terek üzemeltetői valamiért ragasz-

kodnak az utasok illetve vásárlók

lefagyasztásához, akik aztán – ki-

lépve a hőhullámos utcára –, jó

eséllyel betegednek meg.

A városokban este sem hűl le

a levegő. Az esti sétára indulót le-

támadó légtömeg nemcsak forró,

hanem száraz is, mivel a beton- és

aszfaltburkolatról gyorsan lefolyik

a víz, a föld nem tudja felszippan-

tani, hogy később pára formájában

visszaadhassa. A kiadós záporok

után a csatornahálózat viszont nem

tudja elnyelni az áradatot, ezért a

víz sok helyen szökőkútként tör fel

az utakon, és az utak mélyedései

körül tavak képződnek. A zöldte-

rületek növelése és a fásítás érzé-

kelhető módon javítaná a városi

nyarak elviselhetőségét, de ez lát-

hatólag nem tartozik a prioritások

közé. Az előrejelzések szerint, ha a

városokban egyetlen új ház sem

épül a jövőben, és a széndioxid-ki-

bocsátás sem nő, a hősziget-jelen-

ség miatt nagyobb légszennyezett-

ségi mutatókra, és több megbete-

gedésre, halálesetre számíthatunk. 

Turizmus és felelősség

Mindennek a rémségnek azon-

ban van egy nyertese: a vízparti tu-

rizmus. A turisztikai klimatológia

– merthogy ilyen is van – szerint

az időjárás is egyfajta erőforrás,

gazdasági eszköz. A harminc fok

feletti napi felmelegedés, a több hő-

ségnap miatt a Balaton is hamarabb

lesz fürdésre alkalmas, és tovább is

lehet majd fürdőzni benne, vagyis

meghosszabbodik a fürdőszezon.

A várhatóan alacsonyabb vízszint

tovább növelheti a gyermekes csa-

ládok üdülési hajlandóságát.

A hosszabb szezon hűvösebb sza-

kaszai jól kihasználhatók a borutak

bejárásra, kerékpározásra, termé-

szetjárásra.

A klímaváltozásért felelősséget

érzők azonban a turizmussal kap-

csolatban új veszélyekre figyelmez-

tetnek. Habár a környezetszennye-

zésben legnagyobb szerepe a szé-

nerőműveknek és az autóknak van,

ma már a repülés is szégyenpadra

került. Az Eurocontrol számításai

szerint a repülők évente 859 millió

tonna üvegházhatású gázt bocsáta-

nak ki. Az utasok száma évente 5

százalékkal nő. A fapados járatok

által gerjesztett idegenforgalom így

nem csak a fogadóterületeket sújtja,

hanem globális csapást mér a kör-

nyezetre. 

Megváltásra várva

A Föld megmentése egyelőre ké-

sik. Az Európai Unió ott tart, hogy

az átlaghőmérséklet emelkedését

mérsékelni kívánja. Ennek érdeké-

ben előirányozták a szénre alapo-

zott energiatermelés és üvegházha-

tású gázok kibocsátásának csökken-

tését. Az unió illetékes bizottsága

a jövő évi költségvetés 21 százalékát

szeretné az éghajlatváltozás elleni

küzdelemre fordítani. Az eddig tör-

ténteket látva azonban van okunk

némi szkepticizmusra. A hurrá-op-

timizmust nem támogatja az em-

beriség XX. századi történelme

sem: úgy tűnik, hogy egyetlen vi-

lágégést, környezeti katasztrófát

sem sikerült okos, előrelátó dönté-

sekkel megakadályozni. Május

2-án a brit parlament hivatalosan

is kimondta: éghajlati vészhelyzet

van, július közepén pedig a párizsi

önkormányzat hirdette meg a klí -

ma-vészhelyzetet. 

Lehet, hogy a változást a fiata -

lok fogják kikényszeríteni?

Egy 16 éves svéd lány, Greta

Thunberg sztrájk ba kezdett a svéd

parlament lépcsőjén, hogy cselek-

vésre bírja a képviselőket. Világszerte

egyre többen ismerik meg nevét, és

állnak mellé. Példája mutatja, hogy

az egyéni tetteknek is lehet szerepe

a Föld megmentésében. 

Amíg nem késő. 

KONCZ MÁRIA
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Ilyenkor adják át az iskolában a

tanév során kiváló eredményeket

nyújtó diákokat megillető díjakat

is. Tihany község képviselőtestülete

alapította az Illyés Gyula díjat,

amelyet legfeljebb 2 végzős diák

kaphat meg, akik szorgalmukkal és

teljesítményükkel méltón öregbítik

az iskola és a település hírnevét, eb-

ben a tanévben a tantestület dön-

tése értelmében Kovács Etele és

Antal Máté vehette át. 

A végzős diákok egyike a Tihanyi

Bencés Apátság által alapított Dávid

herceg díjban részesült. Ezt a díjat

az a tanuló kaphatja, aki nem csak

hittan órai szorgalmával tűnt ki tár-

sai közül, hanem a szentmiséken

való részvételével, oltárszolgálattal is

példát mutatott. A könyvjutalommal

járó díjat Jeromos atya javaslata alap-

ján Izsák Rebeka kapta.

A „Tihany” Iskoláért Alapítvány

felajánlásából minden év végén ju-

talmazzák a végzős diákok közül azt,

aki amellett, hogy a sportban kiváló

eredményeket ért el, az iskolapadban

is kiemelkedően megállta a helyét. 

A „Jó tanuló, jó sportoló.” díjat

Járosi Richárd vehette át. A zeneis-

kolai tanárok döntése értelmében

dicsérő oklevelet és koncert utal-

ványt kapott kiemelkedő zeneisko-

lai munkájáért és szorgalmáért Pálfi

Anna. 

Tihany Község Önkormányzata

alapította az iskola egyik legered-

ményesebb tanulója díjat, amelyet

évente hat diák kaphat meg. Példás

szorgalmukkal és magatartásukkal,

versenyeken, illetve rendezvényeken

való részvételükkel Redencki Zsom-

bor (5.), Kovács Ilka (6.), Csizmazia

Benedek és Simai Zalán (7.), Járosi

Richárd és Szabó Levente (8.) osz-

tályos tanulók érdemelték ki az el-

ismerést. Azok, akik a kitűnők közt

is a legtöbb dicséretes ötöst kapták,

a Club Tihany Zrt. által felajánlott,

oklevéllel és tízezer forintos vásár-

lási utalvánnyal járó „Az iskola leg-

jobb tanulója” díjat vehették át.

Kitűnő bizonyítványaikkal, mely-

ben 8–8 dicséretes ötös is szerepelt:

Antal Máté és Kovács Etele 8.

osztályos tanulók érdemelték ki

a díjat.

SOMOGYI JUDIT

Tanévzárás az iskolában
Június közepén a Tihanyi Bencés Iskolában tanévzáró és ballagási ün-
nepélyen megható műsorral köszöntek el a búcsúzó nyolcadik osztályo-
sok. Az apátságban dr. Korzenszky Richárd méltatta a nyugdíjba vonuló
dr. Tátrainé Parragi Eleonóra pedagógust, aki hosszú évekig áldo zatos
munkával tanította-nevelte a felcseperedő gyerekek sokaságát. Takácsné
Csóka Gabriella méltatta a vas diplomát átvevő Parragi Ferencné pálya-
futását, Tamásné Süle Éva elismerő szavakkal ismertette Siklósi Ferencné
munkásságát, akinek a gyémánt emlékdiplomáját fia és unokája vette
át. A búcsúzó nyolcadikosoktól Mihályi Jeromos köszönt el, Mogyorósi
Ányos iskolalelkész Szent Benedek éremmel bocsátotta útjára őket.

Kitűnő tanulók az 1. osztályból: Pilinyi Janka. A 2. osztályból: Boros
Bence, Molnár Boglárka, Réf i Ramón, Szalontai Kincső, Vámosi Zoé.
A 3. osztályból: Redenczki Kinga. A 4. osztályból: Dárdai Nóra Mónika,
Horváth Benedek, Járosi Hanna, Meilinger Gergő, Nagy Boróka és Zlinszky
Erzsébet. A 6. osztályból: Kovács Ilka. A 8. osztályból: Antal Máté és
Kovács Etele.

Ebben a tanévben a negyedikes Szabó Hanna kapott kiemelkedő szor-
galmáért elismerő oklevelet és utalványt. Közösségi munkájukért elismerő
oklevelet és utalványt vehettek át: Csizmazia Katinka, Kiss Csenge Anna
és Vári Kovács Szófia 4. osztályos, Pálfi Anna, Speier Ilma, Gyurkó Evelin
Csillag, Antal Máté, Kovács Etele és Szabó Levente Patrik 8. osztályos ta-
nulók.

Üzenet az űrből – Az élmények tábora Tihanyban
A Németh László Könyvtár szervezésében idén is sok gyermek vehetett részt a július
elején tartott táborban, amelyen ezúttal csak fiúk vehettek részt. A gyerekek többsége a
helyi bencés iskola 9–12 éves tanulói voltak. 
A kellemes időben a programok felét gyönyörű környezetben, a Belső-tó partján tartottuk.
Ismerkedős játékkal indult a tábor majd az első szabadtéri programot a Fehér Holló és
Középkori Műhely hozta nekünk Kaposvárról. A hagyományörző csoport korhű öltö-
zékben jelent meg a foglalkozáson. A tréfás időutazáson a középkor hajnalától indulva
Mátyás koráig megismerhették a gyerekek, milyen volt a középkori harcosok élete. Mindezt
íjászattal, vívással, hajítókeresztes fegyverdobással kiegészítve.
Másnap Veszprémben, az Elnökök Ligetében az Osztálykirándulás program keretében
nyolc féle különleges játékot próbálhattak ki a gyerekek, forgószínpadszerűen, csoportra
bontva. A gyorsaságot, ügyességet is pontozták, így még izgalmasabb volt a verseny.
A fiúk legnagyobb örömére az FC Ajka csapata az új helyi sportcsarnokban egy meccsre
kihívta a táborozó srácokat. Szurkolói sálat és aláírt focilabdát  kaptunk ajándékba, melyet
ereklyeként őrzünk.
Szerda délelőtt az iskolában Hétmérföldes vetélkedő, délután a szabadban élménypedagógiai játékok várták a gyerekeket. A Star Wars napot nagyon
várták a fiúk, mert az 501-es Légió Magyarországi Helyőrsége tartott jediképző programot, és fénykardpárbajt a tóparton. A felvonuló csapat élén
Darth Vader, és Luke Skywalker nem kis feltűnést keltettek.
A pénteki program este kezdődött a Bakonyi Csillagászati Egyesület előadásán a gyerekek megismerkedhettek a Star Wars két izgalmas planétájával,
majd az egyesület által hozott meteoritokat vizsgálgathatták, nézegethették. 
A tábor minden napján a programok végén megbeszéltük, hogy ki kit dicsérne meg aznap, kinek adna jutalomkarkötőt, kinek mi tetszett a legjobban,
és hogyan képzeli el a következő napot. A könyvtár, a művelődési ház, és az önkormányzat támogatta táborunkat a Katica élménytanyán zártuk. 
Jövőre a legidősebb táborozók helyére már az idén feliratkoztak a kisebbek. Néhány év alatt teljesen kicserélődik a csapat. Így van lehetőség arra,
hogy az élményeket minél több gyerek átélje. 

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT

KÖNYVÁRVEZETŐ
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Visszhang Fesztivál 
Tihany, július 26–28.

Július 26. péntek:
09.00 órától Kézműves kirakodóvásár a Pisky sétányon

21.00 Hungarian FolkEmbassy koncert (Mádl Ferenc tér)

Július 27. szombat:
09.00 órától Kézműves kirakodóvásár a Pisky sétányon

Tihanyi Tájházak:
09.00–12:00 Kézműves foglalkozás

14.00–18:00 A fakanáltól a nyenyeréig…
Ismerkedés a magyar népi hangszerekkel Tóth László segítségével

Mádl Ferenc tér:
15.00 Palinta Társulat: Rémusz bácsi meséi

(szabadtéri bábszínház óriásbábokkal)
20.00 A Tihanyi Népzeneoktatás oktatóinak és

növendékeinek koncertje

Július 28. vasárnap
09.00 órától Kézműves kirakodóvásár a Pisky sétányon

Tihanyi Tájházak:
10.00 Tájházi fabulák Legeza-Csizmazia Csönge meseládájából

14.00–18.00 A fakanáltól a nyenyeréig…
Ismerkedés a magyar népi hangszerekkel Tóth László segítségével

Az ország önkormányzati és ál-

lami főépítészei saját kezdeménye-

zésükre 1996-tól évente más és más

- főként – városokban rendezik

meg nagy sikerrel az Országos Fő-

építészi Konferenciájukat. Ez évben

2019. szeptember 4–6. között
Tihanyban tartják meg immár 24.

alkalommal. A konferencia hely-

színe – a rendezvény helyszínként

most debütáló – új sportcsarnok

lesz, ahol több építészeti kiállítás

valamint több építőipari anyag- és

szerkezetgyártó cég is bemutatko-

zik szponzorként. 

A konferencia arra keresi a vá-

laszt, hogyan biztosítható a helyi

és a nemzeti érdekek összhangja a

különleges, ikonikus – ma már –

kifejezetten turisztikából élő üdülő

településen, hogyan kell az értéke-

ket felelősséggel megőrizni úgy,

hogy közben a település is élhető

legyen és kiszolgálja az itt lakók

korszerű igényeit. A főépítész egyik

legfontosabb feladata ebben, hogy

mindkét oldal érdekeit tisztán át-

lássa és képviselje az érzékeny

egyensúlyt a helyi és a szakmai ér-

dekek között, miközben hidat ké-

pez a nemzeti szintű értékek meg-

őrzése felé is. 

A konferenciára várjuk a főépíté-

szeket és családtagjaikat, valamint a

szakma más képviselőit, a tervező-

ket, a hatóságok munkatársait, az

örökségvédőket, a régészeket, a mi-

nisztériumok, főhatóságok, kor-

mányhivatalok munkatársait, önkor-

mányzati szövetségeket, a helyi és

országgyűlési képviselőket, szocio-

lógusokat, közgazdászokat, a szak-

mai, társadalmi szervezetek veze-

tőit/munkatársait egyaránt. 

Rendezők: Magyar Főépítészek –

Or szágos Főépítészi Kollégium –

Egyesület, Tihany Község Önkor-

mányzata 

Társrendezők: Magyar Építő-

művészek Szövetsége, Magyar Urba-

nisztikai Társaság, Magyar Építész

Kamara, Tihanyi Legenda Közhasznú

Nonprofit Kft., Tihanyi Bencés Apát-

ság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Vállalkozók f igyelmébe!!!
Várhatóan mintegy 250–300 fő

lesz jelen a településen ebben a kora

őszi, hétköznapi időpontban, ezért

a helyi vállalkozóknak is lehetősé-

get biztosítunk többlet marketing

megjelenésre (szórólap, logó, egyéb

reklámanyag formájában), a csalá-

dosok felé programhosszabbító fel-

hívások elhelyezésére, szponzorá-

cióra, reklámra, támogatásokra. 

További információ:
Petróczi Orsolya

+36-30/749-7186

tdm@tihany.hu

XXIV. Országos Főépítészi
Konferencia

Kíváncsi rá, hogy miért jelennek

meg olyan gyakran Kondor Béla

festményein macskák vagy, hogy

honnan került elő a kiállításon be-

mutatott tabernákulum, amelynek

a létezéséről ezidáig még a művé-

szettörténészek sem tudtak? 

Ha a válasz igen, és még ennél is

több izgalmas információra kíván-

csi a magyar festőzseni művésze-

tével és életével kapcsolatban, au-

gusztusban két tárlatvezetésen is

fény derül majd a legérdekesebb té-

nyekre.

Augusztus 10-én, szombaton

18 órától Marosvölgyi Gábor mű-

vészettörténész mesél, augusztus

18-án, vasárnap délelőtt 11 órától

pedig Szalay Ágnes művészettörté-

nész vezeti körbe az érdeklődőket

a kiállításon. 

Két vasárnapon, augusztus 4-én

és 11-én reggel 9 órai kezdéssel pe-

dig az elcsendesedni vágyó művé-

szetkedvelőké a terep: a galéria

kertjében, egy hatvan perces jóga

keretén belül szabadulhatunk meg

a mindennapok fáradalmaitól, Tóth

Judit oktató segítségével. 

A foglalkozáson 1500 forintos

belépővel lehet részt venni, amivel

az állandó és az időszaki tárlatra is

biztosított a belépés.

További információk és regiszt-

ráció a galéria Facebook oldalán

(facebook.com/kogarttihany) és el-

érhetőségein.

t-v

Jóga és tárlatvezetések
a Kogart Galériában
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A Tihanyi Szabadtéri Játékok

2019. évi programja

Augusztus 1. csütörtök  19.00 Pán Péter mesemusical

Augusztus 2. péntek  20.00 Hatan pizsamában vígjáték – Játékszín
(Hajdú Steve, Vándor Éva, Csonka András, Lévay Viktória ...)

Augusztus 3. szombat 20.00 Valódi hamisítvány vígjáték – Orlai
produkció (Kern András, Hernádi Judit)

Augusztus  4. vasárnap  20.00 Neoton Família sztárjai koncert

Augusztus  8. csütörtök  19.00 Vuk gyermekmusical

Augusztus 9. péntek   20.00  Ártatlan vagyok vígjáték – Turay Ida
Színház (Szilvási Judit, Nyírő Bea, Győri Péter, Benkő Péter, Pásztor

Máté)

Augusztus 10. szombat  20.00 Hitted volna vígjáték – Orlai
produkció (Kern András, Hernádi Judit ...)

Augusztus  15. csütörtök 19.00 Pöttyös Panni zenés mesejáték

Augusztus 16. péntek 20.00 Férj nélkül tökéletes vígjáték – Turay
Ida Színház (Xantus Barbara, Sztárek Andrea, Nyírő Bea ...)

Augusztus 17. szombat  20.00 Riviéra vígjáték – Orlai produkció
(Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás, Schruff Milán ...)

Augusztus 18. vasárnap 20.00 Budapest Bár koncert (Behumi Dóri,

Németh Juci, Keleti András, Kollár-Klemencz László, Szűcs Krisztián,

Tóth Vera)

Augusztus 19. hétfő 20.00 Esőember – Veszprémi Petőfi Színház
(Oberfrank Pál, Szilágyi Tibor ...)

Augusztus 23. péntek 20.00 Legyen a feleségem vígjáték – Játékszín
(Gálvölgyi János, Nagy Sándor, Kovács Patrícia, Tóth Enikő ...)

Augusztus  24. szombat  20.00 A nők is a fejükre estek zenés vígjáték
–Turay Ida Színház (Détár Enikő, Xantus Barbara, Sztárek Andrea ...)

A Veszprém Megyei Rendőr-fő-

kapitányság Bűnmegelőzési osz-

tályának munkatársai a nyári tu-

risztikai szezonban kerékpáros

bűnmegelőzési szolgálatot látnak el

a Balaton-parton, melynek során a

szakemberek prevenciós tanácsokat

adnak a biciklizőknek. A kerékpá-

rutakon közlekedve a kerékpáros

pihenőkben szólítják meg a bicik-

lizőket, felhívják a figyelmüket

azokra a praktikákra, amelyekkel

elkerülhető az áldozattá válás. Be-

mutatják a kerékpárok biztonságos

rögzítésének módját és az arra al-

kalmas zárat, valamint tájékoztatást

adnak a BikeSafe országos regiszt-

rációs programról is. Ezeken túl is-

mertetik a kerékpárok kötelező tar-

tozékait, és hangsúlyozzák, hogy a

bicikliket minden alkalommal zár-

ják le, bármilyen kis időre is hagyják

azt őrizetlenül. 

A Veszprém Megyei Rendőr-fő-

kapitányság munkatársai tanácsol-

ják, hogy a rögzítés során egy, az

arra kialakított kerékpártartóhoz

vagy arra alkalmas szilárd tárgyhoz

rögzítsék a kétkerekűt.

police.hu

Balaton-parti kerékpáros
bűnmegelőzés    

A Veszprém megyei rendőrök ki-
emelt figyelmet fordítanak a ke-
rékpárral közlekedők biztonsá-
gára az idegenforgalmi szezon-
ban. Tihany több pontján is fel-
tűnnek majd a nyáron, hogy fi-
gyelmeztessék a biciklizőket az
esetleges veszélyekre.

Közúti ellenőrzések az ittas
vezetők kiszűrésére 
Az első nyári hónapban a Balatonfüredi Rendőrkapitányság egyenru-
hásai több tucat esetben intézkedtek a járművezetőkkel szemben
alkoholfogyasztás miatt, holott zéró tolerancia van érvényben. Ittas
vezetés miatt több esetben büntető feljelentést tett a rendőrség, több
autósnak elvették a jogosítványát. 
Aki alkoholt fogyaszt járművezetés előtt vagy alatt annak veszélyérzete
csökken, reflexei tompulnak, reakcióideje megnő, ezek a tényezők
önmagukban vezethetnek közúti balesethez, illetve összeadódva tragé -
diához.
Az ittas vezetésen túl legalább akkora felelőtlenség biztonsági öv hasz-
nálata nélkül, vagy kézben tartott mobiltelefonnal gépjárművet vezetni. 
A bekövetkezett sérüléses balesetek számának, illetve az állampolgári
morál negatív alakulására tekintettel a nyári időszak folyamán az ittas
vezetők kiszűrése érdekében több szervezett és szúrópróba-szerű közúti
ellenőrzés várható a Balatonfüredi Rendőrkapitányság illetékességi
területén.
Tegyünk együtt azért, hogy a nyári időszak a kulturált nyaralásról, pi-
henésről, szórakozásról, és közlekedésről szóljon, ne pedig értelmetlen
közúti balesetekről vagy tragédiákról.
Figyeljünk egymásra, alkalmazkodjunk egymáshoz, legyünk türelemmel
a mindennapok útjain, hiszen ne feledjük:  Mindenkit épségben haza-
várnak!

SZEKERES KORNÉL,  ISKOLAI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSADÓ

Megújult a füredi Széchenyi strand  
170 milliós európai uniós támogatásból, két ütemben modernizálták
a Füred Kemping területén lévő, bárki által látogatható strandot. A fej‐
lesztés révén minőségi szolgáltatásokat alakítottak ki a sportos és gyer‐
mekbarát strandon.
A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával 170 millió forintból újult meg a kemping területén lévő strand.
A régóta várt fejlesztést a balatonfüredi önkormányzat szoros együttmű‐
ködésben hajtotta végre a település turisztikai vállalkozóival, szálláshe‐
lyadókkal és a helyi turisztikai egyesülettel.
Az elnyert támogatásból megtörtént a mederkotrás, a mederhomokozás,
felújították és megemelték a partvédőművet, új burkolatot kapott a parti
sétány, és hét új vízi lejárót helyeztek ki.
A strand területén közlekedő utakat alakítottak ki, megújultak a zöldfelüle‐
tek, és az öltözők. A fenntartható fejlődést szem előtt tartva új napkollek‐
toros strandi zuhanyzókat telepítettek. A kisgyermekes családokat árnyékolt
vízi játszópark, a már meglévő mini lídó, és további gyerekbarát szolgálta‐
tások várják. A családi élmények fokozása érdekében kibővítették a meglévő
vízi csúszdát, és egy új, többfunkciós homokos sportpálya is létesült.
A kemping területén elhelyezkedő, bárki számára látogatható strand üze‐
meltetője továbbra is a Balatontourist Füred Club Camping Kft.
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