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Újra indul a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos Magyarország
verseny szervező bizottsága idén
is meghirdeti az ország legtöbb
lakosát megmozgató kezdeményezését. A Budapesten tartott
tájékoztatón lehetőséget kapott
a bemutatkozásra a Nemzetközi
Entente Florale Europe verseny
két magyarországi résztvevője,
Kaposvár és Tihany is.
A Virágos Magyarország verseny
1994 óta borítja virágba a fél országot,

a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig
több száz település vesz részt benne,
közel három millió embert mozgatva
meg – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Ebben az évben több újítással is készülnek a szervezők: elindult a verseny saját közösségi média platformja, hogy a vonzó, látványos posztok, a verseny és a pályázatok híre
minél több emberhez eljussanak.
Szintén újítás, hogy idén a már
megszokott díjak mellett a Magyar
Turisztikai Ügynökség alapított egy

Szemétgyűjtés a parton
Április elején a település több
pontján is gyűjtötték a hulladékot
a helyi civilekkel kiegészülve a Tihanyi Horgász Egyesület tagjai.
A három helyszínen mintegy
nyolcvanan gyűltek össze azzal a
céllal, hogy az idegenforgalmi sze-

zon kezdetére szebbé tegyék a település Balaton-parti részeit.
A közösségi település szépítő akciók folytatódnak: faültetésre készül
az önkormányzat képviselő testülete tihanyi iskolások és a nyugdíjas
klub részvételével.

újat is: A legvirágosabb úti cél kategória jelöltjeire bárki szavazhat
majd a verseny facebook oldalán.
A sajtótájékoztatón Kaposvárt
Borhi Zsombor alpolgármester képviselte, aki beszámolt arról, hogy
hol tart a város a versenyre való felkészülésben.
Tihanyt Tósoki Imre polgármester
mutatta be a jelenlévő újságíróknak.
Prezentációjában nem csak a versenyre történő felkészülés folyamatáról beszélt, hanem arról is, hogy

milyen út vezetett ahhoz, hogy a
település megnyerhette 2016-ban
a Virágos Magyarországért versenyét. Kitért a fejlesztésekre, a település megújulására is, és arról is
beszámolt, hogy milyen eredményeket ért el Tihany az elmúlt években, milyen hozadékai lettek a fejlődésnek. Kiemelte: Tihany mindent megtesz azért, hogy idén,
június 30-án a legszebb arcát láthassa a nemzetközi zsűri.
R.É

Részvételi felhívás!
Lakossági fórum!
Az új Nemzeti Építészet Politika
különös figyelmet szentel a települések környezetének és megjelenésének szépségét kialakító – az építészeti minőségen alapuló -– korszerűsített építésügy kialakítására.
Ehhez kapcsolódóan a közelmúltban lezajlott jogszabályi változások
két új településképet érintő műfajt
is bevezettek: a településképi arculati kézikönyvet, valamint a telepü-

lésképi rendeletet. Mindkettő megalkotását minden magyarországi településen kötelezővé tették a kormányzati döntéshozók.
A jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve Tihanyban is elkezdődött a két dokumentum létrehozása, amely a helyiek széles társadalmi bevonásával kell, hogy megtörténjen, két lakossági fórum keretében.

Tájékoztatom a lakosságot, a vállalkozói, civil és egyházi partnereket,
hogy a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet előzetes
tájékoztató egyeztetését (adatgyűjtési, és szándékfeltárási céllal) 2017.
május 12-én pénteken 15 órától tartjuk, melyre minden – település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk a tihanyi
hivatalban.
TÓSOKI IMRE POLGÁRMESTER

Az önkormányzati ASP-rendszer bevezetéséről
A jó közigazgatás és a közszolgáltatások hatékony működése
meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak.
Ennek a célnak az elérése nem
lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások fejlesztése, egy ügyfélközpontú,
szolgáltató hozzáállású állam
kialakítása nélkül. Mindennek
feltétele, hogy a közigazgatási
szolgáltatások bárki számára
elektronikusan is igénybe vehetők legyenek.

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik fontos eleme
az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő
közigazgatási munka informatikai
eszközökkel történő támogatása.
Az önkormányzati feladatellátás
egységességének biztosítása, az ország és az önkormányzatok pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam támogatást biztosít. Tihany
község önkormányzata a csatlakozás zavartalan lebonyolítása érde-

kében pályázatot nyújtott be a miniszterelnökséghez. A pályázatot a
kiíró megvalósításra alkalmasnak
találta és az önkormányzatot
6.981.085,- Ft támogatásban részesítette az ASP központhoz való
csatlakozás elősegítése érdekében.
Az ASP jelentése (Application
Service Provider): egy alkalmazásszolgáltatást nyújtó infrastruktúra,
melynek keretében a felhasználók a
központ által nyújtott alkalmazásokat
vehetik igénybe úgy, hogy az adatbázisok a központban találhatóak.

A közigazgatás minőségi színvonalának emelése érdekében cél az
adminisztratív terhek komplex
csökkentése, az átláthatóság növelése, a hatóságok és más érintett
szervek intézményi kapacitásának
javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás. Ennek
keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli
megoldások bevezetése országos
szinten, az ASP-technológia lehetőségeivel élve.
NÉMETH TÜNDE
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Ürge mozi a Belső tónál
Az országban kuriózumnak számító új szolgáltatást indít el a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park.
Bekamerázták a Belső tó partján
élő ürgék lakóhelyét, a kamerák
révén bepillantást kaphatnak az
érdeklődők az állatok életébe.
Van mit nézni, hiszen élénk és
veszélyekkel teli mindennapjaik
vannak az ürgéknek. Az igazi
szórakozást ígérő ürge mozi júniustól működik.
– A Belső-tónál lakó ürge kolónia életét szeretnénk közönségbarát
módon bemutatni. Négy speciális
kamerát helyeztünk ki, a turisták
megválaszthatják majd, hogy melyik képét nagyítják ki. Az élőképek
mellett korábban rögzített videó
felvételeken is meg lehet lesni az
ürgéket, miként bújnak el például
egy kutya elől. Terveink szerint a
teszt üzemmód május közepén elindul, a szezonra mindenképp szeretnénk átadni a rendszert – így
Vers József, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park tájegységvezetője.

– Nagyon bízunk benne, hogy
népszerű lesz ez az új látványosság, ilyen megoldás Magyarországon még nincs. Eddig is közkedveltek voltak az ürgék, sokan jönnek ide miattuk. Annyira meg-

figyelhető a viselkedésük – folytatta Vers József.
A kamerák képei három kültéri
monitoron lesznek láthatók, kettőt
a Belső-tónál, egyet a Levendula
Látogatóközpont udvarán helyeztek
el, de a látogatóközpontban is nyomon lehet majd követni az ürgéket
szintén egy monitoron. A videók

szokták már egyébként az emberek jelenlétét, hogy bátran mutatkoznak a mezőn. A felvételek
révén persze sokkal jobban meg-

mellett számos érdekességet, információt lehet olvasni majd az állatokról, a gyerekek egy foglalkoztató
kiadványt is kapnak. Az uniós tá-

Új megállóhely a kilátó látogatóinak
Elkészült a 80–100 darab autó
befogadására alkalmas murvás
megállóhely, amely elsősorban
az Őrtorony kilátó miatt idelátogatók igényeit hivatott kiszolgálni. A Tihany központjába
bevezető út illetve a 71-es főút
kereszteződésében lévő megállóhely használata ingyenes.
Mint arról korábban beszámoltunk a Bakonyerdő Zrt. által épített
kilátó üzemeltetése ellen a Sajkodért Egyesület kifogást nyújtott be,
mondván az Apáti-hegyen épített
kilátó miatt zavaróan megnöveke-

dett a térség gépkocsiforgalma. Ezt
a problémát hivatott orvosolni az
újonnan kialakított megállóhely,
amelyet azonnal birtokba is vettek
az autósok, a hétvégéken rendre
megtelik az új placc. Az önkormányzat tervei szerint a jövő évben
további fejlesztések várhatók a területen, amelyen a hatályos rendezési terv alapján alakíthatták ki az
autók parkolására alkalmas felületet.
Az ígéretnek megfelelően a Levendula Látogatóközponttól is kitáblázták a kilátó megközelíthetőségét, a 71-es főútra pedig tájékoz-

tató táblákat helyeztek ki. A sajkodi
terület védelme érdekében a Romkápolna és a Kárász utcákba is kikerültek a behajtani tilos táblák, ide
csak a sajkodi háztulajdonosok
kaptak ingatlanonként kettő darab
behajtási engedélyt.
– A sajkodi üdülőtulajdonosoktól
több visszajelzést is kaptunk, örülnek a változásoknak, hasznosnak
tartják a forgalmi rend átalakítását.
Egyedi kérelmek esetén, indokolt
esetben, további behajtási engedélyt
adunk ki a sajkodiaknak – tette
hozzá Tósoki Imre polgármester.
mt

mogatási forrásból telepített kamerák éjjel-nappal filmezik a kolónia
életét, az érdekesebb jeleneteket
rögzítik is, sőt az Időkép oldalán
már most is látható egy kamera kép.
Kétezerre szinte teljesen kihalt a
területen őshonosnak számító ürge
Tihanyban, így 2003-ban a Nemzeti Park 220 egyeddel létrehozott
egy kolóniát a Belső tó partján.
A telepítés olyan jól sikerült, hogy
mára több ezer ürge lakik a területen, úgy, hogy közben több helyre
is telepítettek a kolóniából. A fokozottan védett állatok nagy kedvvel bővítik a lakóhelyüket, gyakorlatilag az egész tó környékén kialakították az alagútrendszerüket. Természetes közegükben a ragadozó
madarak jelentik számukra a legnagyobb veszélyt, a Belső-tó partján azonban a jelentős turista forgalom miatt erre viszonylag kisebb
az esély, viszont a házi macskák előszeretettel és nagy hatékonysággal
vadásszák őket. Nem kis kárt téve
ezzel a Nemzeti Parknak és mindannyiunknak, hiszen egyetlen ürge
eszmei értéke 250 ezer forint.
mt

Lezárult
az iskolai
beiratkozás
Tihanyban is befejeződött az általános iskola első osztályába
való beiratkozás a 2017/2018-as
tanévre. Ebben az évben a Tihanyi Bencés Iskola szeptemberben induló első osztályába tíz településről húsz tanuló jár majd.
Népszerű az iskola a Balaton-felvidéken, hiszen most is érkezik diák
Pécselyről, Vászolyról, Dörgicséről
és a környező településekről. A bejárás a helyközi autóbuszjárattal és
Tihany önkormányzatának iskolabuszával történik, illetve többeket
a szülők hoznak autóval.
Ettől a tanévtől kezdődően megújul az alsó tagozaton a nevelő-oktató munka. Ezután az úgynevezett
„nagyfelmenő” rendszerben egy
osztálytanító, Takácsné Csóka
Gabriella tanítja elsőtől a negyedik
évfolyamig ezt az osztályt. Ennek
a módszernek nagy előnye, hogy
négy évig ugyanaz a pedagógus
tanítja az osztályt, hiszen az alsós
korosztálynak szüksége van a kötődésre, biztonságot jelent nekik az
állandóság.
S.J.
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Tihany újabb beruházások előtt – Százmilliárdok balatoni fe
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb fejlesztéséhez kaphat mintegy
félmilliárd forintos támogatást Tihany. A Balatoni program részeként
újulhat meg a település meghatározó épülete, az egykori apátsági magtár illetve a templomhoz felvezető lépcső. A fejlesztéshez kapcsolódva
az önkormányzat, a régi pékség, jelenleg igen rossz állapotban lévő
épületének átalakításával saját beruházásból megépíti a Civilek házát.
A 365 milliárd forintos balatoni
fejlesztési program tartalmaz egy
3,5 milliárdos elkülönített keretet
a világörökség várományosai számára. Az elsősorban a műemléki
épületek rekonstrukciójára szánt
keretből azokat a településeket támogatják, ahol átgondolt, a programhoz illeszkedő fejlesztési célt
határoztak meg. Így nyerhet Tihany
jelentős, 460 millió forintos vissza
nem térítendő támogatást, ráadásul
az összeg a munkálatok teljes költségét fedezné.

Készen vannak a látványtervek,
a beruházást lebonyolító Nemzeti
Turisztikai Ügynökséggel megtörtént az egyeztetés, így sikeres pályázati elbírálás esetén várhatóan a
jövő év végén elkezdődhet a nagyszabású fejlesztés.
A program keretében felújítanák
az Apátsághoz vezető, rendkívül
nagy forgalmú lépcsőt, az önkormányzat tulajdonában lévő murvás
területek díszburkolatot kapnának.
A jelenleg művelődési házként
funkcionáló, egykori apátsági magtár 19. századi műemléki épülete
pedig visszakapná eredeti formáját,
rehabilitálnák az értékes ingatlant.
A tervek szerint az akadálymentesített épület földszintjén turisztikai fogadóteret alakítanak ki, ide
költözik majd a Tourinform iroda
és itt kap helyet az új kávézó, amely
a Mádl Ferenc tér felé is nyitott
lesz. Az emeleten nagyobb kulturális rendezvények, különböző események befogadására is alkalmas
előadó termet létesítenének, a tetőtérben pedig kiállító tér lesz.
A beruházás alapfeltétele, hogy kulturált körülmények közé költöztessék
a házban jelenleg működő intézményeket. Erre szolgál a Civilek háza
kialakítása, lásd keretes írásunkat.
Elbontanák a jelenlegi vizes blokkot, az egykori magtár tekintélyes
épülete pedig körbejárható lesz.
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ni fejlesztésekre

– Eredetileg egy széles fahíddal
szerettük volna ezt megvalósítani,
de végül a hatósági egyeztetések során ez nem kapott engedélyt. De
így is nyitottabb lesz a terület, körbe
lehet majd járni az épületet. Igazán
impozáns műemléki épületről van
szó, amely pazar kilátást is biztosít
a tájra, ezért lenne fontos, hogy az
amúgy is jelentős forgalmat bonyolító Mádl Ferenc téren újabb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a turistáknak. Itt méltón tudnánk kínálni a települést. A beruházás második ütemében a már felújított
épület fedett terasza alatt egy látványpince kialakítását tervezzük fogalmazott Tósoki Imre polgármester.
A borkóstolásra és a balatoni minőségi borok bemutatására is alkalmat adó épület, illetve az új kávézó

az elképzelések szerint egész évben
nyitva lesz, hiszen elemi érdeke Tihanynak, hogy a nyári szezonon
kívül is érkezzenek a településre turisták.
– A látványpincét uniós forrásokból építenénk meg. A régi hagyományokra visszatekintő borgasztronómiát élesztenénk vele újjá,
arról nem beszélve, hogy a kávézóval együtt reményeink szerint
bevételt is termelne, ami fontos
segítség lenne az önkormányzati
tulajdonú épület hosszú távú működtetéséhez – magyarázta a polgármester, aki hangsúlyozat: a régóta várt sportcsarnok megépítésével, a Civilek háza kialakításával
illetve a Balaton programon belüli
fejlesztésekkel ismét figyelemreméltó lendületet kapna a település.
mt

Civilek háza
A Belső-tó közelében, a Levendula Látogatóközpont mellett álló
régi pékség épületébe költözik majd a könyvtár, a művelődési ház
igazgatósága, a TDM iroda illetve a Tihany tévé stúdiója. A jelenleg
kihasználatlanul álló, rossz állapotú épületet a tervek szerint összesen
220 millió forintból újítanák fel illetve tennék alkalmassá arra, hogy
egyfajta civil házként működjön.
Az épület földszintjén egy százmilliós magánberuházás révén levendula lepárló és bemutatótermet hoznak létre, ezen a szinten kap
helyet a körzeti megbízott irodája is. A tetőtérbe költöznek a már
említett, az egykori magtár épületéből kiköltöző intézmények.
A beruházás idén ősszel kezdődik, az ehhez szükséges 120 millió
forintot az önkormányzat a jövő évi költségvetés terhére biztosítja.
– Nemcsak azért fontos a Civilek házának kialakítása, mert enélkül nem
indulhat el az egykori magtár átalakítása. Régi vágyunk, hogy rendezett, a
működési feltételeket biztosító körülmények közé kerüljenek az említett
kulturális intézmények. Ráadásul felújítunk egy rossz állapotú épületet a
település egyik leglátogatottabb részén. A Bujtor István Szabadtéri Színházzal és a Látogatóközponttal együtt a Civilek háza úgy gondolom hangulatos kulisszát ad majd az egyre népszerűbb településrésznek.
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Fagyos-szeles Kecskeköröm Ünnep
A szeszélyes áprilisi időjárás sokakat eltántorított attól, hogy a
Belső-tó partján töltsék el a hétvégéjüket a hagyományos tihanyi szezonnyitó rendezvényen,
de akik végül eljöttek, nagyon
jól érezték magukat.

A rendezvény igazi sztárjai:
a kiskecskék
Az előzetesen jelentkező húsz
csapatból mindössze kilenc volt
annyira bátor, hogy a hideg szélben
kitelepüljön, és nevezzen a Magyaros Ízek elnevezésű pörköltfőző
versenyre. Akik mégis vállalkoztak
a feladatra, a szervezőktől kapott
egyen kötényekben kezdték el a
munkálatokat. A kevés nevező ellenére igen széles volt a paletta: a
csapatok bebizonyították, hogy
sokféle húsból lehet igazi magyaros
pörköltet főzni, hiszen készült csülök, kakas, vad, pacal, birka, pince-

pörkölt is. Ebben az évben is főzött
vendégcsapat a versenyben, a Városok, Falvak Szövetségének köszönhetően Hajdú Imre, a sárospataki önkormányzat képviselője
igyekezett elhozni a zempléni ízeket a Balaton partjára.
A hagyományok szerint a szezonnyitó eseményen rendezték meg
a Fülöp Ferenc Labdarúgó Emléktornát, a szervezők ezzel a kis házibajnoksággal emlékeznek meg évről
évre a tihanyi foci néhány éve elhunyt meghatározó alakjáról. Idén
három csapat indult a bajnokságon,
a nyertes a Keddi foci csapata lett,
második helyen az Öregfiúk végeztek, harmadik a Tihany csapata lett.
Míg a csapatok a szorgoskodtak,
Toma és csapata játékparkja segítségével a kisebbek szekérkerekes
népi-történeti játékokkal, gondűző
gondolkodós talányokkal múlatták
az időt, jelmezbe öltözött játékmesterek segítségével, akik a tihanyi
kecskeköröm legendájához kapcsolódó fondor-talányokkal és társas
interaktív játékokkal szórakoztatták
az apróságokat.
Kövecses-Varga Dániel ásványgyűjtő segítségével sokan megismerkedhettek a kecskekörömmel,
a rendezvény igazi sztárjai azonban
minden kétséget kizáróan a kiskecskék voltak. A két kisgida fittyet

A leglelkesebb csapat

hányva hidegre, szélre jókedvűen és
lelkesen ugrándoztak anyjuk körül,
kicsik és nagyok nagy örömére.
A zsűri tagjai – Halász János
Oscar-díjas mesterszakács, Perger
József a Bakony Gaszt Zrt. életműdíjas mestere, Végh Endre Balatonfüredi Borút elnöke, Kántás József,
a tihanyi Benczés Apátság mesterszakácsa, valamint Punk Ferenc
a Ferenc pince tulajdonosa, éttermi
mester- az elkészült ételek értékelésénél gratuláltak a főzőcsapatoknak. Az eredményhirdetésen elhangzott, hogy igazán finom, valódi
magyaros ízek kerültek a tányérokba.
A különdíjat és aranyminősítést az
Incognito csapata, azaz a sárospataki
vendég kapta, a zempléni vaddisznó
pörköltért petrezselymes krumpli

gombóccal. Harmadik helyezett a
Hupákoló gazemberek marhapörköltje lett, második helyen az „Itthon
van az Imi” csapat végzett számadó
juhász levessel, míg a versenyt a
mindig aktív és jókedvű Tihanyi
Asszonykórus nyerte, sertéspörköltjüket ítélte a legjobbnak a zsűri.
Idén adták át először a leglelkesebb csapat különdíjat, amelyet Kopasz és csapata érdemelt ki.
Az eredményhirdetés után többen
kisvonattal utaztak fel a Visszhang
dombra, hogy ellenőrizzék a tihanyi
visszhangot. Próbálkozásuk sikeres
volt: a szeles idő ellenére gyönyörűen
válaszolt a Visszhanglány.
Bár az esti szalonnasütés a szeles
idő miatt elmaradt, a Belső-tó partján így is finom falatokkal, jó hangulattal és jókedvű emberekkel
találkoztunk.
R.É.

Az „Itthon van az Imi” csapat

A főzőverseny győztes csapata, a Tihanyi Asszonykórus a zsűrivel

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT

A Fülöp Ferenc Labdarúgó Emléktorna résztvevői

Hajdú Imre Sárospatakról tihanyi segítőivel
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Erdőbirtokosság: újabb fejlesztések
Új üzemeltetővel működik tovább az Akasztó-dombi parkolóban helyet kapó piac, amitől
a szolgáltatások minőségének
javulását, a kínálat bővülését
várják. Az Erdőbirtokossági
Társulat közgyűlésén a Fogas
parkoló fejlesztéséről is döntöttek. Hamar Lászlót, a társulat elnökét kérdeztük az idei fejlesztési tervekről és feladatokról.
– A korábbi bérlőnek lejárt a
szerződése, így újra meghirdettük
a piac területének bérbeadását. Három jelentkező volt, végül az elnökség szerint a legjobb ajánlatot tevővel, Czingel Mihály tihanyi vállalkozóval kötöttünk egy plusz két
évre szóló szerződést. Márciustól
már ő a piac üzemeltetője.

– Milyen változásokat várnak az
új bérlőtől?
– Az új bérlő más üzletkört és
árusokat is megkeresett, persze a
helyi vagy a közelben élő kistermelők továbbra is kínálják portékáikat,
ezzel reményeink szerint bővül
majd a piac kínálata. Egyébként is
nyitottak vagyunk arra, hogy a korábbinál több árus kapjon helyet a
piacon. Az Erdőbirtokossági Társulat saját beruházásban felújítja az
illemhelyet a területen, ennek kivitelezése a szezon után kezdődik el,
vagyis a jövő szezonra biztos elkészül. A vizes blokk átépítése mintegy 10 millió forintba kerül majd.
A piac továbbra is szombatonként
üzemel, hétköznapokon viszont az
új illemhely illetve a parkoló lesz
elérhető.
– A közgyűlésen egy jelentős beruházásról, a Fogas parkoló bővítéséről
is döntöttek.
– Igen, a Fogas parkolóban jelenleg 96 autó és tíz busz parkolására van lehetőség, ezt nagyjából a
duplájára szeretnénk emelni.
A Nemzeti Park már hozzájárult a
beruházáshoz, azonban még több
kérdés tisztázásra vár, ezek közül a
legfontosabb a Nemzeti Földalappal való megállapodás a területek
cseréjéről. A tervek, engedélyek beszerzését követően a munkálatok
várhatóan a jövő szezon után kezdődhetnek el.
– Komoly gond a parkolás a településen, mennyiben enyhítheti ezt a
Fogas parkoló bővítése?

– Az önkormányzat üdvözölte a fejlesztési terveinket.
A parkoló a szezonban olyan
napi forgalmat bonyolít le,
ami sokszor kezelhetetlen állapotokat eredményez. A beruházással az új területen
további 125 autó tudna parkolni, ezzel talán tehermentesíteni tudjuk a Csokonai és
a Major utcákat, hiszen ezeket is ellepik az autók. Az új
parkoló részt a jelenlegi parkoló fölötti területen, egészen
a murvás útig, alakítanánk ki.
Az ingatlant szeretnénk elcserélni a Nemzeti Földalappal. Megkapjuk az említett
területet, mi pedig cserébe az
Sötéttel jelölve a Fogas parkoló új része
új kilátó környékén adunk át nekik
földterületet.
zettségeink vannak a Bányakapi– Mennyibe kerül majd a beruhá- tányság felé. A Somosi parkolóban
zás?
megszüntettük a büfére kötött szer– Nem tudok még pontos költ- ződést és igyekszünk elbontatni a
ségvetést mondani, az biztos, hogy rendkívül rossz állapotban lévő építjelentős pénzforrás kell majd hozzá, ményt, a helyén parkolókat alakítade abban bízunk, hogy a rendkívüli nánk ki. Évek óta húzódik az ügy,
parkolási igények miatt viszonylag várjuk a bíróság döntését. A felújított
gyorsan megtérül a beruházás. régi Gépházban működő kávézót
– Aktuális feladatok ebben az évben? üzemeltetjük tovább, igyekszünk az
- Áprilistól fizetjük ki a tagoknak egyre növekvő igényeket kielégíteni.
a tavalyi sikeres év utáni osztalékot,
– Milyen a kapcsolat az önkormintegy 15 millió forintot. A So- mányzattal?
mosi strand illetve a yacht kikötő
– A település fejlesztése érdekéközötti úgynevezett fehér partok ben is együttműködünk az önkorfölötti szikla mozgását műhold se- mányzattal, erre jó példa, hogy a
gítségével figyeljük, mert két éve Club Tihannyal szembeni területet
megmozdult a szikla. Egyelőre úgy bérbe adjuk számukra, itt jelentős
tűnik nincs további mozgás, de ez fejlesztésbe kezdenek.
még azért nyitott kérdés. Kötelemt

A tihanyi erdőbirtokosság 1907-ben alakult. A mintegy háromszáz tagot számláló társulat jelenleg hetvenhektárnyi területet használ, az erdők
mellett a rétek és a legelők közös birtoklása is megmaradt. 1871-ben kötelezték először a községeket törvénnyel arra, hogy – a volt úrbéresek számára
kihasított, közösen kezelendő erdőterületen – az erdők fenntartásának módját rendelettel biztosítsák. 1898-ban a közösen használt erdők és kopár
területek gazdasági ügyvitelének szabályozása miatt erdőbirtokosságokat szerveztek. 1935-ben megtörtént az erdőterületek és a legelők elválasztása,
amiből később sok probléma származott, mert egyes legelőterületeket visszahódított az erdő. Ennél is nagyobb gondot jelentett azonban az erdő- és
a legelőtársaságoknál is – a pénzhiány. Elsősorban ez volt az oka a fával való üzérkedésnek.
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Esendő aktok
a Kogart
Galériában
Szenvedély, naturalisztikus testek, az esendőség ábrázolása.
Női alakok, akik nem elsősorban
az erotikát, hanem a testre irányuló figyelmet jelenítik meg.
Csernus Tibor az egyik legjelentősebb magyar festőművész modell és aktrajzaiból nyílt kiállítás
a Kogart Galériában.
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány a festőművész halála után
egyben tartotta és haza hozta a Párizsban készült fél évszázados anyagot. A közel ezer alkotást felölelő hagyaték a
művész egész életművének jelentős részét is kiteszi.
Csernus Tibor 1980
körül újra fordulóponthoz ért munkásságában
és számos aktkompozíciót készített, amelyek
később az egész életmű
meghatározó képei lettek. Ezekből a naturalisztikus, az emberi testeket modellező alkotásokból válogatott az
alapítvány tihanyi kiállítása.
– Csernus képeit
mély lélekábrázolás, humánum jellemzi. Bár
rendkívüli módon érdekelték a formák, egyfajta nyelvfilozófusnak mondanám, mindig a lehető legkorszerűbb módon fogalmazott a képeivel, ez a képesség ráadásul egy virtuóz rajztudással párosult. Olyan szenvedély és feszültség van a képein, ami letaglózza az
embert – e szavakkal ajánlotta a né-
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zők figyelmébe a kiállítást Takáts
Márton grafikusművész, aki Csernus tanítványnak vallja magát.
Mint elmondta, még képzőművészeti főiskolásként találkozott
először Csernus festményeivel,
amelyek ugyan akkor még nem
gyakoroltak rá nagy hatást, de valamiért mélyen elkezdte foglalkoztatni maga a művész személye.
– Később meg is kerestem a párizsi műtermében, ahol szívélyesen
fogadott. Nem lettünk barátok, de
megértettem a művészetét – tette
hozzá Takáts Márton.
Csernust az emberi test érdekli,
a végletes, kicsavart mozdulatok,
ahogy meggyűrődik a bőr egy hátrahajtott nyakon, vagy, ahogy a háton gyűlnek a redők. A test esendősége van a képeken, Csernus
nyers naturalizmussal tárja elénk a

fényeknek és árnyékoknak kiszolgáltatott alakokat. Mindezt gyakran
sivár, fogódzkodók nélküli környezetben teszi, szó nincs erotikáról,
inkább a hús-vér test szenvtelen ábrázolásáról.
Az alakok tevékenysége többnyire megfejthetetlen, elnagyolt

részletek, sehova nem mutató tekintetek, mégis szuggesztív hangulatot árasztanak a képek. A fény
megjelenése a képeken helyenként
Caravaggio-t idézi, a fény-árnyék

váltakozása feszültséget, egyfajta teátrális megjelenést kölcsönöz. A képek témája valójában maga a képalkotás. A feljegyzések szerint
Csernus többször előtanulmányokat rajzolt, vázlatokat és
fényképeket készített a
beállított, elképzelt
kompozíciókról. Amikor a kép megfogalmazódott képzeletében, a
modelleket újra lerajzolta és külön-külön
rögzítette bevilágított
alakjukat.
A megnyitón Gera
Gábor harmonikán idézte meg a párizsi művészvilág hangulatát, majd
Kosinsky Richárd művészettörténész tartott
tárlatvezetést.
A különleges élményt
ígérő tárlat június 27-ig
látogatható.
mt

Csernus Tibor (Kondoros, 1927–2007, Párizs) a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult Bernáth Aurél diákjaként. 1952-ben és 1963-ban
Munkácsy-díjat kapott, 1953-ban Derkovits-ösztöndíjat nyert. 1997-ben
Kossuth-díjjal tüntették ki. 1964-től Párizsban élt, ettől kezdve rendszeresen kiállít Párizsban és a világ nagy művészeti központjaiban. New
Yorkban három jelentős kiállítást jegyez. Haláláig Párizsban élt. Művei
megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és több
más kortárs múzeum gyűjteményében.
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VI. Bourdon zenei tábor Tihanyban
Hatodik alkalommal rendezik
meg a Dunántúli Bourdon Zenei Tábort a Belső-tó partján, a
Művésztelepen. Az előadókról,
programokról, hangszerekről,
támogatókról beszélgettünk
Legeza Márton szervezőjével, a
tábor egyik tanárával.
– Az idén július 24–30. között
zajló táborban Békefi Antal hagyatékából származó helybeli népzenei
gyűjtemény anyagával ismerkedhetnek meg a résztvevők. A Bakony
és a Balaton-felvidék népzenei
anyagának egy részét sajátíthatják
el országos hírű, elismert oktatóktól
a jelentkezők. Az oktatás magas
színvonalát jól szemlélteti, hogy a
háromévente megrendezett országos népzenei verseny idei döntőjében a szóló hangszer kategóriában
tíz díjat osztottak ki, ezek közül
hetet olyan diákok kaptak, akiknek
tanárai ebben a táborban is tanítanak majd – meséli büszkén Legeza
Márton.
Talán nem tudja mindenki, de a
bourdon a népzene régebbi rétegeibe tartozó hangszercsoport, amelyhez a citera, duda, és a tekerő tartozik. Ezekben a hangszerekben az
a közös, hogy végig szól egy kitartott hang. Sok ezer évvel ezelőtt, a
zenei élet kezdetén, szólt így az archaikus hangzás, amire ráénekeltek
egy dallamot.
– A bourdon hangszereken kívül
furulyára és énekre is tanítjuk a
résztvevőket. Legfőbb célunk, hogy
a helyieknek és a környékbelieknek

felmutassuk az itteni zene értékeit,
hogy ők is minél többet magukkal
vihessenek a helybeli népzenéből –
ezért is ingyenes a tihanyiaknak a
részvétel – nyilatkozta lapunknak
Legaza Márton. A korábbi években
és várhatóan idén is a 150 fős létszámú résztvevők a zenei anyanyelv
hagyományainak értékeinek bemutatásával és a megőrzésének igényével gazdagodik és távozik el a
táborból.

SOMOGYI JUDIT
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Visszhang magyarázat 1854-ben
1854-ben egy gazdagon illusztrált hetilap jelent meg Magyarországon, amely a széles néprétegeknek próbálta eljuttatni a közhasznú
ismereteket. Ez volt a Vasárnapi
Ujság (így, rövid u-val!). A cikkek
szerzői között megtaláljuk a korszak legismertebb íróit, tudósait:
Arany János, Jókai Mór, Szász Károly, Gyulai Pál, Vámbéry Ármin,
Herman Otto, Tompa Mihály, Mikszáth Kálmán, hogy csak néhányat
említsünk.
A kiadó-tulajdonos, Heckenast
Gusztáv vezetésével nagy népszerűségre tett szert az újság, amely a
közhasznú ismeretek terjesztésén
túl a magyar nyelvművelésben és a
nemzeti szellem ápolásában is kie-

A táborban Bese Botond, Dóra
Áron, Fábián Éva, Husi Gyula,
Juhász Dénes, Juhász Zoltán, Lipták
Péter, Navratil Andrea, Németh
András, Soós Réka, Szerényi Béla és
Legeza Márton tanítja a jelentkezőket, fejlettségi szintjüknek megfelelően, több csoportban. ( Jelentkezni a Tihanyi népzeneoktatás
Facebook oldalon lehet.)
A tábor programjában a hangszeres- és énekoktatás mellett szak-

mai előadások, kirándulás, népi játékok, kézművesség, esti mese, bábszínházi előadás, fürdőzés, és esti
mulatságok is szerepelnek. A Pisky
sétányon pedig kézműves kirakodó
vásár lesz.
A záró program részeként az
V. Visszhang Fesztiválon, nemcsak
a táborozók, és az oktatók, hanem
a szakma legjobbjainak számító
zenekarok is fellépnek. A gálaműsoron Berecz András és Navratil
Andrea is látható lesz.

melkedő szerepet játszott. Az egyik
rovata „Közhasznú beszélgetések”
címen jelent meg, amelyben az egyszerű emberek számára magyaráztak el bizonyos ismereteket ügyes
párbeszéd formájában, ahol egy
tiszteletes beszélgetett az egyszerű
embert alakító Gábor gazdával.
Szó volt ebben a harmat, vagy a
köd keletkezéséről, jégesésről, hóesésről, csillaghullásról, a föld gömbidomúságáról, forgásáról, valamint
a tihanyi visszhangról is.
Gábor gazda azért fordult ismételten a tiszteletes úrhoz, hogy megfelelő tudásra tegyen szert, mert az
asszony rendszeresen molesztálta,
„fikcziózott” vele, s ő szeretne okosabb lenni, ha az asszonyszemély a

„tudálékosságot” feszegeti. A tihanyi visszhangról szóló részben Gábor gazda elmesélte, hogy amikor
Herslit Füredre fuvarozta, olyan
szörnyű dolog történt vele, hogy
máskor akkor sem vinné, ha „a
szeme úgy kopogna is, mint a foga”.
Út közben – Zamárdinál jártak, s
komppal mentek át Tihanyba –
olyat mondott neki a Hersli, hogy
vele a tihanyi templom szóba áll,
de ezt ő nem hitte el. Mikor Tihanyba átértek, ő rendesen beállt a
kocsmába „valami keveset kapatni”,
de Hersli kicibálta onnan, s egy
dombtetőre vezette. Gábor gazda
azt mondta neki: „Hersli! … aztán
lóvá ne tegyen ám, mert majd megúsztatom ebben a kis pocsétában!”.
„Ne fhéljen Ghábur szomszéd!” –
kiáltotta az, és rögtön újra hallatszott, hogy „Ne fhéljen Ghábur

szomszéd!”. Gábor gazda azt hitte,
hogy Hersli kétszer kiáltott, ezért
hangosan rászólt: „Kiálts még egyszer!”, de az ő mondata is megismétlődött. Ekkor elkiáltotta magát,
hogy „Jézus ne hagyj el!”, közben
nézte a társa száját, de az ki sem
nyitotta, mégis megismétlődött a
kiáltás a templom felöl.
A tiszteletes erre elmagyarázta
neki a hang visszaverődésének szabályát, s azt, hogy a templommal
ez alapján beszélt ő is és Hersli is.
Végül a tiszteletes azon kérdésére,
hogy „ugye hát, csak nem a Hersli
az ördög?”, Gábor gazda így válaszolt: „nem ám, tiszteletes uram,
hanem az ember tudatlansága”.
Ilyen történeteken keresztül oktatta olvasóit a Vasárnapi Ujság
1854-ben.
HÉJJAS PÁL
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Csillagozott strandok
Finomítják a Kék Hullám Zászló balatoni strandminősítő rendszert,
ezentúl a szolgáltatások színvonalát a korábbi három helyett ötfokozatú
skálán értékelik – döntött a Balatoni Szövetség a legutóbbi közgyűlésén.
Balassa Balázs, a balatoni önkormányzatokat tömörítő szervezet elnöke elmondta, hogy az idén egytől
öt csillagig terjedő zászlókkal jelzik
a strandok színvonala közti különbséget. Idén nem minősítik külön
kategóriában a szabad-, illetve a fizetős strandokat, mivel sok szabad

strand szolgáltatásai felveszik a versenyt a fizetősekkel.
Különdíjat az idén a leginkább
családbarát, illetve kerékpáros barát,
továbbá a legsportosabb strandok
kaphatnak, ezt a rangot kétévente
lehet elnyerni.
t-v

Húsvét nyuszibulival
A húsvéti hétvégén nyarat idéző
tömeg látogatott el a félszigetre.
A hagyományos Húsvéti Nyuszibulin a gyerekeket ügyességi játé-

kok, erőpróbák, kézműves foglalkozások várták. Titz Tibor vezetésével vidám hangulatban telt az ünnepi délután.

Óvodások a Föld körül
A Föld napját ünnepelték a nagycsoportos óvodások a tihanyi könyvtárban.
Világ körüli utat jártak be, repülőről, hajóról, bicikliről távcsővel
néztek körbe a Földön. A gyerekek nagyító alatt vizsgálták meg
Kövecses Varga Dániel ásványgyűjtő köveit, üvegbúra alatt csodálták
őskrokodil csontvázát, végül pedig elénekelték a föld dalát.

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.

