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A látott hal fesztiválja
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Tájékoztatom a lakosságot, a gaz-

dálkodó-, a civil-, és az egyházi

szervezeteket, hogy Tihany Köz-
ség településképi arculati kézi-
könyve és településképi rendelet
tervezete elkészült. A településképi

dokumentumok társadalmi vitáját,

véleményezését egy új módszerrel

levezetett fórum keretében tartjuk

meg. 

Ha van véleménye a település ké-

péről, vagy érintettnek érzi magát

a dokumentumok tartalma kapcsán

• az örökség helyi védelmében, ösz-

tönző rendszerének kialakításá-

ban,

• a településképi követelmények tel -

jesülésében (épületek, kertek, köz-

területek külső megjelenésében),

• a reklámok, vagy utcai árusítások

elhelyezhetőségében,

akkor Önre feltétlenül számítunk.

Jöjjön el és tartson velünk!

TÓSOKI IMRE POLGÁRMESTER

Településképi arculati nyitott fórum SZERETETTEL
VÁRJUK ÖNT IS

2017. november 30-án
17.00 órakor

a Hivatal nagytermébe,
a településképi szabályo-

zással  kapcsolatos
nyitott fórumunkra!

Az eseményen szó esett arról is,

a legtöbb tragédiát – jóllehet jelen-

tős összeg, 120 millió forint jutott

a fürdőzők biztonságának szavato-

lására – képtelenség lett volna rend-

őri eszközökkel megelőzni.

A balatoni vízi mentők jelezték,

a fürdőzési szezont követő horgász -

idény is számos veszélyt jelent. Mi-

vel ősszel korábban sötétedik, és a

tóra gyakran egyik óráról a másikra

leereszkedik az átláthatatlan köd,

horgászladikkal nem tanácsos több

száz méterre eltávolodni a parttól

– emelték ki. Ajánlatos mentőmel-

lény viselése, és felkészülve az eset-

leges segítségkérésre, fontos, hogy

feltöltött és vízálló tokban tartott

mobiltelefonnal induljon mindenki

horgászni.

A Balatoni Vízirendészeti Rend-

őrkapitányság vezetője a nyár végén

számolt be arról, hogy idén mint -

egy háromszázszor mentettek ki

embereket a Balatonból. Horváth

László ezredes hozzátette, idén pél-

dátlanul felelőtlenek voltak a bala-

toni fürdőzők: sokan figyelmen

kívül hagyták a viharjelzést, a vízi-

biciklit közlekedési eszköznek te-

kintették, gyakran előfordult, hogy

arról vagy csónakból, vitorlás hajó-

ból felhevült testtel a vízbe ugrot-

tak, és hogy gumimatracukkal

gyak ran a mély vizet jelző bójákon

túlra merészkedtek.

A nyári szezonban óriási volt a

Balaton terhelése, rengetegen láto-

gattak el a tóhoz, hétvégenként

kiváltképp szembetűnő volt a für-

dőzők száma, bizonyára ez is hoz-

zájárult, hogy tavalyhoz képest több

baleset történt a térségben – tette

hozzá a balatoni vízirendészet ve-

zetője.
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Sok áldozatot szedett idén a Ba-
laton, mintegy háromszázszor
kellett menteni. Tavaly tizenegy,
idén már csaknem kétszer annyi,
21 halottja volt a Balatonnak,
ami elsődlegesen az emberi fele-
lőtlenségnek tulajdonítható –
hangzott el a vízi mentők tanács-
kozásán. 

Sok mentés, sok baleset

A Művészetek palotájában októ-

ber 16-án megtartott eseményen az

ágazat jelenét és jövőjét befolyásoló

jelenségek mellett a Magyar Tu-

risztikai Ügynökség bemutatta a

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stra-

tégiát, amely 2030-ig biztosít hosz-

szú távú keretrendszert a hazai tu-

rizmus számára. Szó esett a deszti-

náció-fejlesztés kérdéseiről, a meg-

újuló hazai és nemzetközi turiszti-

kai marketingről éppúgy, mint a

bor- és gasztronómia szerepéről,

valamint a divatipar és a turizmus

kapcsolatáról is.

A rendezvényen beszédet mon-

dott Orbán Viktor miniszterelnök,

aki hangsúlyozta, hogy a turizmus

nemcsak pénzkereseti forrás, a ma-

gyar gazdaság saját erején felül tel-

jesítő ágazata, hanem a hazaszeretet

egyik formája, tehát egyfajta misz-

szió. Kijelentette azt is, hogy már a

2016 is rekordév volt, de az eddigi

adatok alapján az idei még ezt is

meghaladja majd. Jó esély van arra,

hogy a most bemutatott stratégiával

Magyarország elfoglalja méltó he-

lyét a világ turizmusában - jelen-

tette ki a miniszterelnök, aki hozzá -

tette:  a stratégia mellé 828 milliárd

forint fejlesztési forrást rendeltek.

Az esti gálaműsoron átadták

a 2017-es Pro Turismo díjakat.

A turizmus legmagasabb szintű

kormányzati elismerését idén hat

szakember vehette át Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési minisztertől. 

Díjazottak: Erdei Bálint, az egyik

legsikeresebb beutaztató iroda,

a CITYRAMA tulajdonos-ügyve-

zetője, a Magyar Utazási Irodák

Szövetsége elnöke, Gerendai Károly,

a Sziget Kulturális Menedzser

Iroda Kft. alapító-ügyvezetője,

Kovács Dóra Katalin, a Brain Bar

Budapest, Európa egyik legna-

gyobb tudásfesztiválja ügyvezető

igazgatója, Széll Tamás és Szulló

Szabina, Magyarország egyik leg-

ismertebb séfpárosa, valamint Zoób

Kati divattervező. 

Az est folyamán Guller Zoltán,

a Magyar Turisztikai Ügynökség

vezérigazgatója és Borbás Marcsi

televíziós műsorvezető elismerő ok-

levelet adott át az Entente Florale

Europe környezetszépítő verseny-

ben eredményesen szereplő két te-

lepülésnek, Kaposvárnak és

Tihany nak. A két települést rövid

imázs filmben mutatták be a tu-

risztikai szakma megjelent képvi-

selőinek. Az elismerést Tihany ré-

széről Varró János alpolgármester

vette át. 

RÓZSA ÉVA

A Pro Turismo díjak átadásával
fejeződött be az a nagyszabású
rendezvény, melyet a Magyar
Turisztikai Ügynökség a hagyo-
mányteremtés szándékával ho-
zott létre, az idén első alkalom-
mal megrendezett Turizmus
Summit konferencián.

A turisztikai szakma
országos találkozója
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A hagyományok szerint a prog-

ramsorozat (november 3–6.) első

napja szoboravatással kezdődik: a

Vinitores Tychonienses borrend

kezdeményezésére a szüreti menet

útvonalán, a Major utcában, új fa

szoborral gazdagodik a település.

Beretvás Csanád alkotása egy bo-

rászt ábrázol.

Szintén ezen a napon adják át a

Pro Tihany díjakat azoknak, akik

sokat tettek és tesznek Tihanyért.

Majd Tóth Zoltán fotói segítségével

a tetőtéri galériában az érdeklődők

megismerkedhetnek egy másik vízi

világgal.

A szombat látványhalászattal kez-

dődik: idén is a régi halászok mód-

szerével, kézzel húzott hálóval mu-

tatják be a Balatoni Halgazdálkodás

szakemberei a garda halászatát.

A megszokott programok- a hal és

az újbor megáldása, borrendi avatás,

látványsütés- mellett bemutatkoz-

nak az idei díszvendég, Szerencs vá-

rosának művészeti csoportjai, a Táj-

ház udvarán pedig nagyszabású fa-

műves bemutató lesz a rendezvény

mindkét napján. A szín padon Fa-

tima és a Fiesta együttes egykori

tagja Csordás Tibi szórakoztatja a

közönséget, az este pedig a Bówly

Roll együttes húzza majd a talpalá-

valót.

Vasárnap igazi gyerekparadi-

csommá alakul át a Mádl Ferenc-,

és a Borsos Miklós tér. Óriás társas-

játékok, mesefal, aranymosás, boszor-

kányképző és tündér nevelde várja a

gyerekeket, de itt lesz az ország leg-

nagyobb twister játéka, a Borsos

Miklós téren közel száz négyzetmé-

teren lehet összegabalyodni.

Míg a gyerekek játszanak, a

Visszhang dombon a felnőttek fő-

zik a halászlevet, rengeteg csapat

készül a megmérettetésre.  Vasár-

napra is jut sztárvendég: Nagy Feró

lép fel a Visszhang dombi színpa-

don utána Rakonczai Imre zenél,

majd Dj. Aaron Wise nosztalgia

disco jával zárul a Garda Fesztivál. 

R.É.

November első hétvégéjén is-
mét vendégek ezreit várja Ti-
hany a tizenhatodik alkalommal
megrendezendő Garda Feszti-
válra. Színes programok, kira-
kodóvásár, neves fellépők és
persze gasztronómia.

Gardália előtt

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési

Ope ratív Program keretében 250

millió forintos támogatást nyert Ti-

hany és térsége. A térségi szemléletű

program részeként az érintett tele-

püléseken legalább tíz közművelő-

dési szakember jut majd munkához.

Tihany 72-, Csopak 60-, Balaton -

akali 30-, Aszófő és Balatonudvari

15–15-, míg Örvényes  7 millió

forint támogatásban részesült.

A tihanyi önkormányzat már

együttműködési megállapodást kö-

tött a családsegítő szolgálattal il-

letve a balatonfüredi szociális köz-

ponttal. A pályázati támogatás sok-

rétű, Tihany 72 milliós keretének

egyik markáns része a különböző

kulturális és egyéb helyi rendezvé-

nyek finanszírozása. A cél az, hogy

a meglévő programok kínálatát bő-

vítsék, illetve új rendezvényeket

szervezzenek. A település három

kiemelt nagyrendezvénye, a Gar-

dália, a Levendula Fesztivál illetve

a Szüreti Napok is részesül a tá-

mogatásban, hiszen az egyik a hal-

fogyasztás népszerűsítésével az

egészséges életmód propagálásához

járul hozzá, a fesztivál pedig a

gyógynövény-kultúra szélesebb

körű megismerését teszi lehetővé. 

A program keretében számos in-

gyenes szűrővizsgálatot lehet majd

igénybe venni, előadások lesznek az

egészségmegőrzés témakörében, de

lesz tanácsadás álláskereséshez, in-

formatikai és idegen nyelvi képzés,

a munka világába való visszaillesz-

kedést segítő program. Külön

támogatást kap a nyugdíjas klub,

jut pénz nyári táborok szervezésére

valamint az oktatási ösztöndíjak

megerősítésére. Nordic walking út-

vonalat kell létrehozni, a helyi

sportegyesületek pedig nyílt napot

tartanak, hogy felhívják a figyelmet

a testmozgás fontosságára.

mt

250 millió forint pályázati tá-
mogatást kapott Tihany öt má-
sik térségi településsel együtt a
humán szolgáltatások fejleszté-
sére. A két évre szóló program
keretében egyebek mellett több
helyi rendezvény jut többletfor-
ráshoz, képzések indulnak,
egészségmegőrző programok
valósulnak meg.

Pályázat térségi szemlélettel

Az önkormányzat további két
pályázata vár elbírálásra. Az ön-
kormányzati épületek korszerű-
sítését célzó program keretében
a Civilek Háza teljes energetikai
fejlesztésére kért 85 milliós tá-
mogatást a település. Kicserélnék
az épület nyílászáróit, megtör-
ténne az épület hőszigetelése,
a fűtés-hűtés rendszer korszerű-
sítése, a napelemek biztosítása.
75 milliós pályázati támogatást
remél az önkormányzat egy új, a
jelenlegi óvoda kiscsoportos he-
lyiségében létesítendő bölcsődére.
Eredmény mindkét pályázat ese-
tében jövő év elején várható.  

A Széchenyi program keretében

180 millió forint pályázati támo-

gatást nyert el az önkormányzat,

ami több fontos beruházást is fedez.

A biztonságosabb közlekedés érde-

kében az egészségház és a temető

között egy új gyalogátkelőt alakí-

tanak ki, a zebra a tervek szerint

már a jövő évi szezonra elkészülhet.

A program részeként felújítják, a

település valamennyi gyalogátkelő-

jét valamint felfestik és kitáblázzák

a kerékpárral is járható utakat. 

A több ütemben zajló beruházás

legnagyobb munkálata a Major

Az utóbbi évek legjelentősebb
közlekedés-fejlesztése kezdőd-
het el a településen. Pályázati
forrásból egy összetett program
valósul meg: felújítják a gyalo-
gos átkelőket, felfestik a kerék-
párutakat, új zebrát alakítanak
ki és megújul a Major utca.

Százmilliós fejlesztés

utca felújítása lesz. Az utca egyes

szakaszait teljesen felújítják, új asz-

faltot kap a felület. A Képzőművé-

szeti Egyetem épületei fölötti ré-

szen a légkábeleket a föld alá he-

lyezik, az elöregedett fákat kivágják

és újakat ültetnek a helyükre.  Járdát

alakítanak ki és rendezik a parko-

lókat is. 

– A beruházás részeként, a DRV-

vel közösen, kicseréljük az utca

alatti gerincvezetéket. Rengeteg

probléma volt az utóbbi időben a

vezetékes vízzel itt, évente 10-20

csőtörés volt a területen, nem ritkán

ötméterenként kellett javítani a ve-

zetéket. Ezt mindenképpen meg

kell oldanunk. Természetesen a

munkálatok miatt megbontott út-

felületet, járda szakaszokat is hely-

reállítjuk – nyilatkozta lapunknak

Tósoki Imre, polgármester, aki hoz-

zátette: a pályázattól függetlenül az

önkormányzat saját forrásból to-

vább folytatja a település útjainak

felújítását.

A tervek szerint a Major utcai

vízvezeték cseréje jövő év szeptem-

berében kezdődik, az utca felújítá-

sával pedig 2019. tavaszra szeret-

nének végezni.

mt
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– Fontosak az ilyen szakmai na-

pok, minden érintett szembesülhet

az aktualitásokkal. Az idei év kie-

melt feladata volt a közérthető, köz-

megegyezésen alapuló településképi

arculati kézikönyvek megalkotása,

ami egyben nagy lehetőség is arra,

hogy a települések újragondolják

fejlesztési terveiket és hagyomá-

nyaik őrzését. Nem véletlenül va-

gyunk Tihanyban, itt példaértékű

munka zajlott e tekintetben az el-

múlt években, több rangos elisme-

rést is kapott a település – mondta

Polgárdy Imre.

A Magyar Építészek Megyei Ka-

marája, a Magyar Urbanisztikai Tár-

saság, a megyei önkormányzati hi-

vatal, a Bencés Apátság illetve a helyi

önkormányzat rendezte szakmai

konferencián számos település veze-

tője, jegyzője, főépítésze vett részt.

A rendezvényen előadást tartott Tó-

soki ImreTihany polgármestere. Mint

hangsúlyozta: jó tíz évvel ezelőtt egy

megkopott infrastruktúrájú, helyi

munkalehetőséget csak csekély szám-

ban kínáló, hosszú távú fejlesztési

stratégiával nem rendelkező település

volt Tihany, ráadásul évről évre fo-

lyamatosan csökkent a látogatók

száma is, egyre kevesebb vendégéj-

szaka számot regisztráltak a szállá-

sadók. Hiába a rendkívüli adottságok,

az ismertség, a szolgáltatások minő-

ségének emelése, új turisztikai attrak-

ciók létrehozása, a közterületek át-

alakítása elengedhetetlenné vált.

– Egy település soha nem éri el a

befejezett állapotot, mindig van

hová fejlődni.  A kérdés ezért in-

kább az, hogy a változtatásoknak

milyen irányt adunk. Ez volt tehát

az első feladat: víziót adni a telepü-

lésnek. Stratégiát meghatározni,

amihez aztán hosszú éveken keresz-

tül ragaszkodik a település. Világos

volt, hogy a turizmust kell fejlesz-

tenünk, de úgy, hogy közben meg-

őrizzük a hagyományainkat, és véd-

jük Tihany meghitt hangulatát –

fogalmazott Tósoki Imre.

Egységes arculat, rendezett köz-

területek, megújított illetve az új kor

igényeinek megfelelő szolgáltatások

kialakítása, vonzó és tartalmas prog-

ramok létrehozása mindezt úgy,

hogy ne csak látogatóként legyen

érdekes Tihany, hanem az itt lakók

is találják meg örömüket a fejlesz-

tésekben. – Egyértelműen látszik, a

települések arculata ma már fontos

attrakció, komoly vonzerővel bír, ha

egy település kialakítja a sajátos és

egységes imázsát. Ezt tartottuk szem

előtt a legjelentősebb projekteknél.

2007-óta 35 nyertes pályázatunk

volt, a maga módján természetesen

mindegyik fontos volt, de egyértel-

műen kiemelkedik a sorból a Mádl

Ferenc tér és a Borsos tér kialakítása,

a Pisky sétány felújítása, a két mo-

dern látogatóközpont létrehozása és

a kerékpárút kiépítése. És itt áll előt-

tünk az új feladat, a sportcsarnok

megépítése – vélekedett a polgár-

mester, aki kiemelte: nagyon fontos,

hogy a településfejlesztést a helyiek

is magukénak érezzék, a döntések

előkészítésénél elmondhassák ész-

revételeiket. Nem lehet hatékony és

eredményes fejlesztést elérni a helyi

civilszervezetek, vállalkozók, egyál-

talán a lakosság támogatása nélkül,

sőt nemcsak az egyetértésük, de a

hathatós közreműködésük is szük-

séges a sikerhez.

- Mára már érzékelhető a gazda-

sági fejlődés, a helyi vállalkozók is

bekapcsolódtak a fejlesztésekbe,

egyértelműen nőtt a turisták száma

is. Szerencsére az utóbbi időben

több, jeles szakmai elismerést is

kaptunk, a Hild díjtól, az Európai

Falumegújítási elismerésen keresz-

tül, a nemzetközi virágosítási ver-

seny díjáig, amelyek fontos vissza-

jelzések, hogy jól végezzük a dol-

gunkat – folytatta Tósoki Imre.

A konferencián elhangzottak a

további legfontosabb fejlesztési cé-

lok. Kiemelt figyelmet kell fordítani

a parkolási gondok megoldására,

akár a frekventált területekről ki is

tilthatják az autókat, további turisz-

tikai attrakciókra van szükség,

amelynek fontos része lehet például

a barátlakások látogatásának meg-

oldása. Folytatni kell a félsziget kör-

nyezeti megújulását, és bővíteni kell

a kerékpárutat, ami a Major utca

komplex felújításával meg is való-

sulhatna. 

A konferencián Bujdosó Judit, fő-

építész Tihany harmonikus, tájba

illő fejlődéséről beszélt, majd a je-

lenlévők részletesen megismerked-

hettek a település arculati kéziköny-

vével is. 
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Tihany fejlesztése figyelemre-
méltó és példaértékű, pontosan
tudják, mit akarnak megőrizni az
értékeikből, milyen hagyomá-
nyokat éltetnek tovább és étgon-
dolt víziójuk van a település fej-
lesztéséről is – ezzel a szavakkal
nyitotta meg a Porta Pacis-ban
rendezett Városépítészeti kon -
feren ciát Polgárdy Imre, a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés elnöke.

Arculat nélkül nincs siker

Első alkalommal rendezték meg

az ingatlangazdálkodás a közfeladat

ellátás szolgálatában című konfe-

renciát a fővárosban. A Nemzeti

Közszolgálati Egyetem Lőrincz La-

jos Közigazgatási Jogi Intézete és a

Budapest Főváros Vagyonkezelő

Központ Zrt. szervezte október kö-

zepén tartott rendezvényen az in-

gatlangazdálkodás állami, önkor-

mányzati, ágazati szakemberei és

tudományos képviselői vettek részt. 

A közfeladat ellátásához kapcso-

lódó ingatlangazdálkodás jogi és

gyakorlati kérdéseiről, problémáiról

és legjobb megoldásairól szóló kon-

ferencián több nagyváros (Kaposvár,

Miskolc, Debrecen) elöljárói mellett

Tihany polgármestere is tartott elő-

adást. Tósoki Imre a település kilá-

tásairól, a közterületi fejlesztések a

helyi gazdaságra illetve az ingatlan-

piacra gyakorolt hatásáról beszélt. 

Az önkormányzatok esetében

meghatározó feladat az ingatlan-

gazdálkodás, amelynél nagyon fon-

tos szempont az előre gondolkodás,

a precíz tervezés. Az ingatlanok ér-

tékesítésénél az ingatlanpiac hely-

zete meghatározó szempont,

ugyanakkor a lakosok érdekeit is

képviselni kell. Nemcsak a profit-

maximalizálás a lényeg, hanem fi-

gyelembe kell venni, hogy egy adott

ingatlan mennyire illeszkedik a vá-

rosképbe – hangzott el a konferen-

cián, ahol a résztvevők egyetértettek

abban, hogy a közszférában nehe-

zebb jól gazdálkodni az ingatlan-

vagyonnal. Hangsúlyozták azt is,

hogy az önkormányzati ingatlan-

gazdálkodásban fontos megkülön-

böztetni a vagyonkezelést és a va-

gyongazdálkodást.  Míg előbbi ese-

tében például a tulajdonosi jogok

szinte teljes átruházása történik, ad-

dig az utóbbinál ezek nagyrészt

megmaradnak a tulajdonosnál. 

– Az állam a legnagyobb ingatlan-

tulajdonos az országban és ez a va-

gyon folyamatosan növekszik-

mondta előadásában dr. Boros Anita

egyetemi docens. A Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium vagyongazdálko-

dásért felelős helyettes államtitkára

szólt arról is, hogy az elmúlt években

az állam egyre kevésbé adja ingatla-

nait ingyenes tulajdonba az önkor-

mányzatoknak. Erre ugyanis a leg-

több esettben nincs szükség, hiszen

a vagyonkezelésbe adás is biztosítja

az önkormányzatok feladatellátását. 

tv

Konferencia az ingatlangazdálkodásról

Tihany magas színvonalon és
alapos, gondos munkával elké-
szült településképi arculati kézi-
könyvét a Miniszterelnökség
Építészeti és Építésügyi Helyet-
tes Államtitkársága a magyaror-
szági mintaértékű kézikönyvek
referencia kiadványában is meg-
jelenteti. Egyben elismeri, hogy
a település felelősségteljesen gon-
doskodik a természeti illetve az
épített környezetéről.
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Az Apátság átfogó fejlesztési ter-

vekkel rendelkezik, újragondolják a

vendéglátást, korszerűbb, az igé-

nyekhez alkalmazkodó szolgáltatá-

sokat szeretnének kínálni. Fejlesz-

tenék a kiállításokat, és új ötleteik

vannak a látogatók megszólítására.

Nem kérdés, hogy az Apátság a te-

lepülés szellemi, kulturális köz-

pontja, amely egyre inkább nyitott

a turisták fogadására, a kor szelle-

mének megfelelő tartalmas kiszol-

gálására. 

– Három részre osztanám a fej-

lesztési terveinket. Egyrészt korsze-

rűsítjük a vendégfogadást, másrészt

spirituális téren is szeretnénk új él-

ményeket nyújtani az irántunk ér-

deklődőknek, harmadrészt az inti-

mitást megtartva, szeretnénk bőví-

teni az életkörülményeinket, ami

részben érintené a látogatókat is.

Az elvonultság és a nyitottság, az el-

mélyülés és a vendégszeretet egyaránt

fontos jellemzője a szerzetesrendünk-

nek. Szívesen fogadjuk a vendégeket,

évről évre tapasztaljuk az érdeklődést,

igyekszünk megmutatni minél többet

a rendből, a szerzetesek életéből –

válaszolta kérdésünkre Mihályi Jero-

mos OSB, akivel a Porta Pacis-ban

rendezett településépítészeti konfe-

rencián beszélgettünk. 

Százmilliók a vendégekért

Egy nyertes hazai pályázat révén

200 millió forintból megújítják az

Apátság egykori gazdasági udvarát,

a Rege-udvart, amely az átalakítás

után a vendégfogadás centruma

lenne. Modernizálnák az 1996-ban

épült negyven férőhelyes vendég-

házat, a szűk szobákat és berende-

zésüket átalakítják. A Rege cukrász-

dában olyan konyhát hoznak létre,

amely alkalmas az itt megszálló

vendégek étkeztetésére is, de kicse-

rélik a nyílászárókat és az igények-

nek megfelelően átalakítják a belső

tereket. A cukrászdát egy szezon

alatt 50-60 ezer vendég látogatja,

sokan itt találkoznak az apátság sa-

ját termékeivel, ezért fontos az igé-

nyes vendéglátás további erősítése.

A beruházásokra megvan a fede-

zet, a tervek szerint a munkálatok

jövő év tavaszra, de legkésőbb a sze-

zonra elkészülnek.

Az Apátság keleti oldalán fekvő,

a Pisky sétányhoz kapcsolódó, eddig

a közönség elől teljesen elzárt ud-

varrészt is szeretnék látogathatóvá

tenni. Itt egy úgynevezett napváró

teraszt alakítanának ki, egy sajátos

közösségi teret, ahol különleges

helyszínen együtt lehetne megélni

a napfelkeltét. 

– Ez a spiritualitás tere lenne. Kü-

lönleges hangulatot kínálnánk ezzel

a látogatóknak, csatlakozva a már

most is működő Csend hangjai él-

ménytúráinkhoz, lelkigyakorlata-

inkhoz. Az irántunk érdeklődők

sokfélék, különböző mélységben

igénylik a velünk való találkozást.

Sokan csak nézelődők, akik meg-

elégszenek a templom és az innen

nyíló panoráma látványával, vannak,

akik kíváncsiak a múzeumra és a

kiállításainkra és vannak olyanok is,

akik mélyebben szeretnék megis-

merni a rendet. Mi minden érdek-

lődő számára szeretnénk impulzu-

sokat adni – így Mihályi Jeromos.

Majorság

A világörökségi helyszínek fej-

lesztésére kiírt program keretében

a múzeumot is fejlesztenék és újra-

gondolnák a templom egykori pin-

céjében álló kettős kiállítást, amely

a szerzetesek étkezési kultúráját,

életét mutatja be.  

250 millió forintos támogatásra

számítanak a program keretében.

Kedvező döntés esetén jövő ősszel

kezdődnének az említett átalakítások. 

Tihany hosszú távú fejlesztési

koncepciójához szervesen illesz-

kedne az apátsági major kiépítése.

A Belső-tó partján egy héthektáros

területtel rendelkezik a bencés rend,

itt alakítanák ki a majorságot, ami

munkát is adna a szerzeteseknek és

egyben lehetővé tenné számukra,

hogy a templom adta szűkös élet-

terüket bővítsék. A területen már

elkezdődött a levendula ültetvény

kialakítása, negyvenezer tövet tele-

pítenek majd ide, de egy gyógynö-

vény kertet is létesítenek, mintegy

tízezer növény kapna itt helyet.

Pajta és gyógynövény

A fejlesztési tervek szerint a ma-

jorságban építenének egy nyitott

pajtát. A művésztelep épületéhez

hasonló pajtában történne a gyógy-

növények feldolgozása. Épülne egy

fogadóépület is, itt a látogatók

megtekinthetnék a gyertyaöntést, a

teafeldolgozást, egyáltalán, bepil-

lantást kapnának a szerzetesek

mindennapi életébe. 

– Az imádság mellett fontos fel-

adatunk a közösségi munka. A ma-

jorságban erre ideális körülmények

lennének. Jelenleg tíz szerzetes al-

kotja a tihanyi rendet, a templom

az otthonunk, ami ráadásul egy

frekventált turisztikai központ is

egyben. Jó lenne, ha a szerzetesek

életterét bővíteni lehetne, ha jutna

egy kis intim tér, a majorság kitűnő

megoldás volna, hiszen élni, dol-

gozni is tudnánk ott. Ez azonban

egyelőre csak terv, még nem látjuk

rá a fedezetet, bár, az önkormány-

zattal már egyeztettünk erről, és tá-

mogatták a szándékunkat, hiszen

jól beleillene a településfejlesztési

koncepcióba. Addig is az említett

növénytelepítést már elkezdtük, lesz

levendulánk és gyógynövényeink –

vélekedett Mihályi Jeromos.
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Többszáz millió forintból sze-
retné fejleszteni az Apátság az
infrastruktúráját és szolgáltatá-
sait. A bencés szerzetesek évente
mintegy 120 ezer látogatót fo-
gadnak, a turisztikai szezon már
nemcsak a település, hanem a
rend számára is egy viszonyulási
pont.  Nyertes pályázat révén fej-
lesztik a vendégfogadást, az ál-
taluk üzemeltetett Rege Cuk-
rászda kínálatát, de az életkörül-
ményeiken is javítanának, egy
majorság létrehozása a cél.

Apátság: vendéglátás és spiritualitás 

Az Apátság már évek óta azon
dolgozik, hogy korszerűsítse a
vendégeknek szóló szolgáltatá-
sait. Egyes felmérések szerint
évente több mint 2 millió ember
látogat el a templomhoz illetve
a mellette fekvő panoráma te-
raszhoz, 120 ezren pedig magát
a templomot és múzeumait is
megnézik. A szerzetesek szán-
déka az, hogy az itt megforduló
turisták egy széles skálán választ-
hassák ki, mennyire érdekli őket
a bencés rend. Minden csak a lá-
togatók affinitásán múlik. Van,
aki megelégszik egy szelfivel a
templom előtt, van, aki spirituális
élményt keres, esetleg gasztro-
nómiai kalandot, van, aki a vallás
iránt érdeklődik, vagy éppen a
kiállítások kötik le a figyelmét,
és egyre többen akadnak olya-
nok, akik a szerzetesek életébe
szeretnének betekintést kapni.
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„A múlt idegen ország”- ezzel az

idézettel kezdte beszédét a polgár-

mester- a történelmi múlt is lehet

Terra Incognita, ismeretlen föld.

Valóban, nap, mint nap látjuk, hogy

a múlt sok ember számára idegen

ország, amelyről nincs tudása, nincs

ismerete, amelyben nem tud tájé-

kozódni. Sokaknak fogalmuk sincs

az államalapításról, a mohácsi vész-

ről, 1848-ról, de még a hozzánk

időben jóval közelebb álló 1956-

ról vagy a rendszerváltásról sem.

Valóban ilyen távol állna tőlünk sa-

ját múltunk? Hogy ez ne így le-

gyen, azért mindenkinek tennie

kell – fogalmazott Tósoki Imre.

Nem felelünk elődeink cseleke-

deteiért, de felelősek vagyunk em-

lékük ébren tartásáért. Ha nem így

tennénk, akkor elfelejtenénk, hon-

nan jöttünk, és nem tudnánk, hogy

merre induljunk tovább – véleke-

dett a polgármester.

– A nemzet emlékezetét és an-

nak állapotát nem tisztem érté-

kelni, az azonban biztos, itt Ti-

hanyban mindent megteszünk

azért, hogy elődeink emlékét meg-

őrizzük. Akik minden évben eljön-

nek a helyi megemlékezésekre, mé-

csest gyújtanak a temetőben, akik

előveszik a családi fotókat, fella-

poznak egy könyvet, hogy emlé-

kezzenek 1956 eseményeire, azok

számára múltunk sosem lesz ide-

gen ország – folytatta Tósoki Imre,

aki elmondta: a tihanyi iskola ün-

nepi megemlékezései, olyan meg-

értésről és átélésről tanúskodnak,

hogy biztosak lehetünk abban: az

ünnepségek résztvevői és nézői

tudják, mit jelent nekünk, magya-

roknak a nemzeti ünnepünk. 

– Reméljük, hogy a szabadság szó

és 1956 utódaink számára is mindig

fontos jelentéssel bír majd, és hogy

nem csak tudást, ismeretet hordoz,

hanem lesz érzelmi tartalma, fon-

tossága is a jövőben. A múlt nem

egy ismeretlen, elveszett föld lesz

számukra, hanem cselekedetre és

tettre sarkallja majd őket, amikor

szükség lehet rá, mindaddig, míg

magyarok élnek a világban – zárta

beszédét Tósoki Imre. 

Az ünnepi beszéd után a hagyo-

mányokhoz hűen a Tihanyi Bencés

Iskola tanulóinak műsora mutatta

be a közönségnek ’56 októberének

vészterhes, feszültségekkel teli nap-

jait. A színpadon megelevenedett a

híres „melbourne-i vérfürdő”, vagyis

az 1956-os nyári olimpia magyar-

szovjet vízilabda mérkőzésének

hangulata. Az elgondolkodtató és

megható előadás méltó zárása volt

a megemlékezésnek. 

RÓZSA ÉVA

A kedvezőtlen időjárás ellenére
megtelt a Németh László Mű-
velődési Ház színházterme az
1956. október 23-i forradalmi
események tiszteletére rende-
zett ünnepi megemlékezésen.
A Nemzeti ünnep alkalmából
Tósoki Imre polgármester mon-
dott emlékező beszédet.

A szabadság jegyében 

Az október közepén rendezett

találkozón részt vett Halász János

országgyűlési képviselő, a szövetség

elnöke,  Závogyán Magdolna, kul-

túráért felelős helyettes államtitkár

és Kárpáti Árpád, az NMI Műve-

lődési Intézet ügyvezető igazgatója.

Vezetésükkel beszélték meg a jelen

lévő kulturális szakemberek a kö-

zösségi művelődés aktuális kérdé-

seit.  Závogyán Magdolna előadást

tartott a kulturális alapellátásról

szóló törvény tervezetéről, mely új

alapokra helyezi az önkormányza-

tok kötelező közművelődési fel-

adatellátását.

A beszélgetést követően a pol-

gármesterekkel kiegészült szakmai

tanácskozáson Tósoki Imre, Tihany

polgármestere tartott rövid előadást

az elmúlt időszak helyi fejlesztései -

ről, kiemelve az Entente Florale

Europe versenyen elért arany mi-

nősítést, valamint az új települési

arculati kézikönyvet, amit minden

önkormányzatnak december végéig

el kell készítenie. Tihany kézi-

könyve már elkészült, hiszen, mint

a polgármester hangsúlyozta: a tu-

rizmusból élő település számára egy

ilyen kiadvány nélkülözhetetlen.

A találkozó folytatásaként Halász

János elnök értékelte a szövetség

idei munkáját, kiemelve, hogy az

alapításkor kijelölt célt elérték: egy

olyan kulturális hálózat alakult ki

és működik sikeresen,  amely lehe-

tővé teszi egymás kulturális értéke-

inek megismerését és megismerte-

tését, valamint  ennek kap csán kö-

zös projektek kidolgozását a kultúra

különböző területein.

A három napos program alatt a

vendégek meglátogatták az Őrto-

rony Kilátót, sétát tettek a faluban,

ahol a Bencés Apátság, a Tihanyi

Tájházak és a Kogart galéria várta

őket, a szakmai találkozó zárása-

ként hajókiránduláson csodálhatták

meg a félsziget páratlan szépségét.

A Városok falvak Szövetségének

következő találkozója jövő év már-

ciusában lesz Debrecenben. 

RÓZSA ÉVA

Tihany volt a helyszíne a Váro-
sok, Falvak Szövetsége kultu-
rális régió őszi szakmai találko-
zójának. A több mint harminc
magyar és határon túli telepü-
lést tömörítő  szövetség három
napos találkozóján közel hetven
polgármester és kulturális szak-
ember vett részt.

Polgármesterek találkozója

Tihany és intézményei, civil szer-

vezetei, köszönhetően a Városok

Falvak Szövetsége létrejöttének,

évek óta nagyon jó kulturális és ba-

ráti kapcsolatot ápol Kőszeggel.

Legutóbb egy kis létszámú, de an-

nál lelkesebb főzőcsapat járt a Vas

megyei település egyik legnagyobb

rendezvényén, a Natúrpark ízei Or-

solya-napi Vásáron. A Varró János

alpolgármester által főzött szarvas-

pörkölt borrendi módra, igen nagy

sikert aratott a szép számú látogató

körében, de jól fogytak a tihanyi

borok is. Legközelebb Tihanyban,

a Garda fesztiválon találkozhatunk

kőszegi barátainkkal, akik minden

évben nagyon készülnek erre a

programra és mindig érdekes szín-

foltjai a fesztivál halászlé és halétel

főző versenyének. 

R.É

Tihanyi csapat Kőszegen 

FOTÓ:  SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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A Hidrobiológus Napokon több

olyan előadás hangzott el, ahol a

különböző szakterületek képviselői

mutatták be eredményeiket. – Ezek

felvetik, hogyan lehet közös kuta-

tásokat végezni, és ez által jobban

megérteni a Balatont. Úgy sosem

fogjuk megismerni, ha valaki csak

egy élőlénycsoportot vizsgál, a me-

teorológusok csak a hullámzás és a

szél hatásait elemzik, a hidrológusok

pedig a víz áramlástani viszonyait.

Mindezeket meg kell próbálni egy-

begyúrni. A Magyar Tudományos

Akadémia Nemzeti Víztudományi

Programjának ez a célja – fogalma-

zott Báldi András. 

Örök kérdés, hogy vajon meny-

nyire megismerhető a Balaton?

A fő igazgató az orvostudományt

hozta példaként. – Milyen régóta

próbáljuk megismerni önmagunkat,

s messze állunk még ettől. Sose lesz

vége a kutatásnak, de a Balatonról

elég sokat tudunk már ahhoz, hogy

lássuk a fontos tudáshiányokat. Épp

a szálak összefűzése, a különböző

ismeretek egységes rendszerbe fog-

lalása igen nagy kihívás: különböző

hátterű és mentalitású emberek, tu-

dományterületek tradícióit és mód-

szereit kell összehangolni – véleke-

dett Báldi András.

Erősödő környezeti változások

A légkör fizikai állapot-változói-

nak vizsgálatát, illetve a légkör ké-

miai összetételére vonatkozó kuta-

tásokat, mint a legnagyobb figyel-

met érdemlő eredményeket emelte

ki Bozó László akadémikus, az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálat

főtanácsadója, a Szent István Egye-

tem professzora. 

– Különösen nagy figyelemmel

kísérjük azokat a jelenségeket, ame-

lyek környezeti változások eredője-

ként jelennek meg az időjárásban

és az éghajlatban is. Az időjárási

szélsőségek száma és intenzitása is

változott, ami természetesen nem-

csak balatoni jelenség, hanem glo-

bális jellemző. Gondoljunk csak az

Atlanti-óceáni igen intenzív hurri-

kán-tevékenységre a trópusi, szub-

trópusi területeken, Észak-Amerika

környékén. Magyarországon az esős

napok száma csökkent az elmúlt év-

tizedekben, de az ezekben megje-

lenő csapadék intenzitása növeke-

dett. A klímamodellek alapján el-

mondható, hogy az eddig megfi-

gyelt tendencia a jövőben is folyta-

tódik. A kontinens északi része csa-

padékosabb, a déli, mediterrán ré-

giók szárazabbak, aszályosabbak

lesznek. A Kárpát-medence, ezen

belül is Magyarország egy átmeneti

tartományban helyezkedik el, a két

szélsőség között. Ez azt is jelenti,

hogy a jelentős csapadék-, illetve a

hosszabb száraz, aszályos szakaszok

száma egyaránt megnövekedhet –

tette hozzá Bozó László.

Halak kontra üdülés

Bíró Péter akadémikus, az MTA

ÖK Balatoni Limnológiai Intézet

kutatóprofesszora 1967 óta kíséri

figyelemmel a Balaton változásai-

nak egész sorát. Ezen belül a halál-

lomány alakulásával kapcsolatban

elmondta: amikor nagyon kritikus

helyzetben volt a tó, akkor ez a hal-

állományon is nyomot hagyott.

Az egyre inkább szaporodó, töme-

ges halpusztulások jelezték, baj van

a tóval. A tihanyi kutatások lettek

az alapjai annak a biológiai és művi

beavatkozásnak, ami helyrehozta a

tó vízminőségét. Most is tiszta a víz.

Ennek azonban olyan biológiai ha-

tásai vannak, hogy kevesebb a hal-

táplálék, ezáltal ritkult a halállo-

mány. A meglévő fajok azonban

jobban érzik magukat.

A horgászok érdeke, hogy minél

több halat fogjanak, de a Balaton

haleltartó-képessége erősen meg-

változott – hívta fel a figyelmet Bíró

Péter. – Az állomány már csak mes-

terséges, tömeges telepítések révén

tartható fenn. Ez napjainkban is fo-

lyik, az elmúlt hetekben is jelentős

mennyiségű, különböző faj került a

tóba, ami elsősorban horgászcélokat

szolgál. A hal mennyisége kevesebb,

de ha abból indulunk ki, hogy a Ba-

laton elsődlegesen üdülőtó, akkor a

víznek tisztának kell lenni, kevesebb

haltáplálékkal. Az elmúlt évtizedek-

ben végzett kutatótevékenység egy

sikertörténet, ilyen kevés pénzből,

ilyen rövid idő alatt ilyen vizet még

sehol a világon nem sikerült meg-

tisztítani.

Az algáktól függ

A Balaton állapotát tekintve jó

hírekkel szolgált Tóth Viktor, az

MTA ÖK Balatoni Limnológiai

Intézet főmunkatársa.

– Az utóbbi két-három évben a

Balaton vízminősége visszatért arra

a szintre, amilyen a kutatások lege-

lején volt, a negyvenes-ötvenes

években. Nemcsak az algák meny-

nyisége csökkent, hanem az össze-

tételük is visszatért abba a régen

nem látott állapotba, ami a XX. szá-

zad elején volt jellemző. A hetve-

nes-nyolcvanas években nagy

ve szélyeket okozó kék algák lassacs-

kán visszaszorulnak, és teret enged-

nek a sokkal barátságosabb zöld

algák nak, amik hozzátartoznak a tó

természetes állapotához.

Lehetünk-e bizakodóak, és vár-

hatjuk-e a Balaton újabb aranyko-

rát? – erre a kérdésre Tóth Viktor

úgy fogalmazott, hogy a tudomány

nem jóslatokra alapul, abban lehet

reménykedni, hogy a kék algák

mennyisége nem növekszik majd. –

Ehhez a természetnek még renge-

teg hozzáfűznivalója lesz. Elsősor-

ban a klímaváltozás, ami egyelőre

túlságosan számottevően még nem

érezteti a hatását itt, de egy idő után

nyomatékosan érezzük majd. Gon-

doljunk bele, hogy az elmúlt száz

évben Magyarország és a régió hő-

mérséklete 0,8 fokkal emelkedett.

Létezik egy olyan megközelítés, ami

szerint egy fok klímaváltozás egy

adott területen körülbelül azt jelenti,

hogy a környező fauna és flóra közel

kétszáz kilométerrel délebbi állapo-

tot vesz fel. Ha csak a hőmérsékletet

vesszük figyelembe, akkor mi egy

észak-mediterránabb állapothoz na-

gyon közelítünk.

A kedvezőtlen hatások mérsék-

lése érdekében az egyén is sokat te-

het, legyen akár turista vagy helyben

élő. Elsősorban a szén-dioxid-kibo-

csátás csökkentése létfontosságú.

Törekednünk kell arra, hogy ezek a

kikerülhetetlen változások minél

enyhébbek legyenek – fűzte hozzá

Tóth Viktor. 

MÓROCZANIKÓ

A Balaton minden tekintetben
nemzeti kincsünk – szögezte le
Báldi András, az MTA Ökoló-
giai Kutatóközpont Főigazga-
tója a LIX. Hidrobiológus Na-
pokon Tihanyban. Nagyon sok
és sokféle embert érdekel a Ba-
laton, mindenki kicsit mást vár
tőle. Ma már alapvető az elvá-
rás: a maga komplexitásában
kell kutatni és megérteni a tavat
– hangzott el a rendezvényen,
amelyen felvonult a hidrobio-
lógusok színe-java. 

Észak-mediterrán állapothoz közelítünk

A Hidrobiológus Napok elő-
adói között idén is több díjat
osztottak ki. Az Aranyponty Kft.
különdíját Körmendi Kitti, a
Pannon Egyetem munkatársa
nyerte el. Tihany önkormányzat
különdíját a balatoni témájú elő-
adásáért Boross Nóra, az MTA
ÖK Balatoni Limnológiai Inté-
zet munkatársa kapta. A Nem-
zeti Kulturális Alap legjobb
poszterért járó díját a Debreceni
Egyetem Hidrobiológia Tanszé-
kének munkatársa, Szanyi Kál-
mán vehette át. A BME Vízépí-
tési és Vízgazdálkodási Tanszék
hallgatója, Fleit Gábor pedig a
Nemzeti Kulturális Alap legjobb
előadásért járó díját kapta meg. 



8. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

A Tihanyi Hajós Egyletnél idén

sorra rendezték a nemzetközi és

hazai versenyeket, így aztán fiatal

sportolóik szorgosan edzettek, sok-

felé jártak, versenyeztek. A vitorlás

szezon egyből egy Európa Kupával

kezdődött még májusban, amit itt

Tihanyban, a földrész 15 országá-

ból érkező, több mint 80 Finnes vi-

torlázó részvételével rendeztek meg. 

A három nap alatt megtartott öt

futamban a német Andre Budzien

diadalmaskodott az ukrán és a dél-

afrikai vitorlázó előtt. A legjobb

magyar, Székely Antal az ötödik he-

lyen végzett.  A díjakat Tósoki Imre

polgármester adta át a nyerteseknek,

köztük a legjobb és  egyetlen 80-

on felüli Finnesnek Walter Mai-nak,

aki az egész mezőny csodálatára ve-

zette hajóját összetettben az 59-ik

helyen a célba. 

Vitorlás táborok

Szokás szerint az egylet minden

tábora megtelt már május végére,

idén tíz táborban 190 gyerek ismer -

kedhetett meg a vitorlázás alapjai-

val.  A helyieknek is megtartották

az öt napos napközis tábort, így sok

környékbeli és távolról csak ezért

érkezett  fiatal került közelebb a

Balatonhoz.

A táborok mellett folytatódtak

az edzések is, a THE-YKA vitor-

lázó fiataljai folyamatosan nagy el-

ánnal készültek a versenyekre. Kö-

zel hatvanan sportolnak két hely-

színen Tihanyban és Agárdon már-

ciustól november elejéig hat edző

irányítása alatt. Legjobbjaink a ma-

gyar válogatott színeiben több kül-

földi versenyen is indulhattak, töb-

ben előkelő helyezést értek el a ha-

zai bajnokságokon, de ami a leg-

fontosabb, jó csapatban, jó sport-

szellemben töltötték szabadidejü-

ket, erősödtek, okosodtak vízen és

szárazon egyaránt.

Nagy versenyek 

Aki a legnagyobb vitorlás ver-

senyt szeretné a Balatonon rendez -

ni, belevág az  Optimist országos

bajnokság rendezésébe, ezt tettük

mi is idén.  140 kishajó, 140 vitor-

lázó gyerek és közel ennyi edző és

szülő vette birtokba a THE telepet

a nyár végén. Nagy küzdelemben a

BYC versenyzője Nagy Bendegúz

lett a Magyar bajnok idén, klubunk

legjobbja Benyó Máté nem sokkal

mö götte ezüstérmet szerzett.

Még ki sem hajtott az utolsó Op-

timistet szállító utánfutó a kikötő-

ből, már érkeztek az eggyel idősebb

ifjúsági korosztály legjobbjai a

THE-be, folytatódott a versenyso-

rozat a 420-as és Laser Országos

Bajnoksággal. Ezekben a hajókban

a 14-21 éves versenyvitorlázók mé-

rik össze tudásukat, 420-as, páros

és Laser egy személyes hajókban. 

A Laser 4,7 osztályban a THE-

YKA agárdi versenyzői hozták el

az első három érmet: Vida Péter,

Bagonyi Bálint és ifj. Majthényi

Zsombor. A verseny négy napján tíz

futamban mérték össze tudásukat

a vitorlázók. Egy ilyen viadalon a

versenyzőknek a rajthajó és egy

rajtbója közötti képzeletbeli vona-

lon kell áthaladniuk a duda pilla-

natában. Ezután egy  trapéz alakú

bójákkal jelzett pályán kell végig-

haladniuk egészen a célvonalig. Egy

futam 50–60 percig tart, ebből hár-

mat, maximum négyet tartanak na-

ponta. Persze a Balaton szeszélyes

szélviszonyai miatt sokszor várni

kellett a kikalakuló szélre, vagy mó-

dosítani a pályajeleket, mozgatni

a bójákat, visszahívni a versenyző-

ket, új rajtot indítani. Ez átlagban

minimum 6-8 óra vízen töltött időt

jelentett a vitorlázóknak és a ren-

dezőknek naponta.

Ahogy lezajlottak a versenyek és

szeptemberre fordult a naptár új

nagy feladat adott munkát a kikötő

dolgozóinak. Az épületeket három

hét alatt teljesen kipakoltuk, a mű-

helyt és az őrszobát átköltöztettük

ideiglenes konténerekbe. Szeptem-

ber végén a helyszínt átadtuk az

építő brigádnak, akik jövő májusig

új, korszerűbb és tágasabb kikötői

kiszolgáló helységeket valamint

épületet építenek majd.

RUTAI ANDREA

Tihanyi Hajós Egylet – Sűrű volt a versenynaptár 

FOTÓ:  RUTAI ISTVÁN

FOTÓK:  PATAKI GYÖRGYI
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A Balaton-felvidéki Aktív Sza-

badidő Egyesület szervezte verse-

nyen az 5 kilométeres bulifutam, a

11 km-es negyedmaraton illetve a

21km-es félmaraton között választ-

hattak a versenyzők. A nagyok előtt

futhattak a kicsik is, ugyanis az

óvodásoknak is rendeztek futást,

17 apróság gyürkőzött neki a szá-

mukra kijelölt távnak. Az iskolás

futamon 21 diák versengett.  

A bulifutam egy kisebb kör volt,

ami érintette az Aranyház alatti

mezőt, a Szarkádi-dűlőt és a Tiha-

nyi Levendula Erdei Iskolát. Itt

északnak fordult a pálya, a Farkas-

verem irányába, majd a szőlőket el-

hagyva, a Lapi-dűlő után értek

vissza a Belső-tó partra a futók. 

A negyedmaratonon indulók

szintén egy kört tettek a félszigeten.

A bulifutamos pályától az erdész-

háznál tért el a nyomvonal. Innen

ereszkedtek le a Balaton partra, Saj-

kodon át az Apáti templom mellett

futottak el, majd a Kiserdő-tetőn

át érkeztek vissza a Belső-tóhoz a

futók. Aki félmaratonra nevezett,

annak két kört kellett teljesítenie a

félszigeten.  

A három távon négy korcsopor-

tot díjaztak, külön az óvodásokat,

iskolásokat, így összesen 84-en áll-

hattak dobogóra.

MARSÓ BARNA

Negyedik alkalommal rendezték
meg idén a Tihany Xtreme Te-
repfutóversenyt és Félmaratont.
Az amatőr futóversenyen a viha-
ros szél ellenére 224-en álltak
rajthoz a Belső-tó partjánál.

Terepfutás amatőröknek

A munkavállalók majdnem két-

harmada szerint a gyermekük ész-

leli, ha valamilyen feszültség vagy

konfliktus éri őket munkahelyükön,

akkor is, ha erről nem beszélnek

otthon. Ennek ismeretében az őszi

időszak különösen kemény mind-

két fél számára, hiszen az állandó

dilemma ilyenkor még erősebben

érvényesül: hogyan lehet úgy gaz-

dálkodni a teendőinkkel, hogy jus-

son minőségi idő a gyerekre és a

munkahelyi feladatokat se hanya-

goljuk el?

Vállalati tréningek kedvelt témája

a jó idő- és feladatmenedzsment,

melynek gyakorlására a munkahe-

lyen kívül is bőven van alkalma a

gyakorló szülőnek. 

– Régi beidegződés a munkavál-

laló és a munkáltató részéről is,

hogy a feladatainkat kizárólag a

munkahelyünkön lehet hatékonyan

elvégezni, pedig ma már a munka-

körök túlnyomó többségében a napi

teendők bárhonnan elvégezhetők.

Elég hozzá egy mobiltelefon, egy

laptop és internetelérés  – mondja

Szigeti Nikoletta, a Profession Ser -

vi ces üzletágvezetője. – Szerencsére

egyre több munkaadó látja be, a lé-

nyeg úgyis az, hogy a feladatok idő-

ben készen legyenek – teszi hozzá

a szakértő.

A kultúránk része, hogy a segít-

ségkérést a gyengeség jelének te-

kintjük. Munkapszichológusok

egy értelmű véleménye azonban az,

hogy ez nemhogy nem szégyen, de

kifejezetten hasznos és szükséges

ahhoz, hogy hatékonyak legyünk.

Ha azt látjuk, hogy összecsapnak a

fejünk felett a hullámok, minden-

képp egyeztessünk a felettesünkkel

arról, hogy hogyan lehetne – hacsak

átmeneti időre is – átszervezni a

munkánkat, úgy, hogy minden te-

rületen helyt tudjunk állni.

– Vannak azonban olyan pozí-

ciók, vállalatok, felelősségi szintek,

amelyek nehezen összeegyeztethe-

tők a kisgyermekek nevelésével.

A kulcsszó itt is a rugalmasság, hi-

szen ma már egyre több munkál-

tatónál lehet projekt alapon szer-

ződni. Megoldás lehet a saját vál-

lalkozás indítása is. A lényeg, hogy

ne ragadjunk le egy munkakörben,

ha az kényelmetlenné vált szá-

munkra, hanem járjunk nyitott

szemmel a világban és ne féljünk

változtatni, ha eljön az ideje – ta-

nácsolja Szigeti Nikoletta.

Senki nem tökéletes. A család-

munka egyensúlyt megtalálni és tar-

tósan fenntartani szinte lehetetlen.

Az iskolakezdés gyakran új időbe-

osztás bevezetését vagy a műszakok

átszervezését igényli a munkahe-

lyen, egyúttal több toleranciát a kol-

légák részéről. Kezeljük higgadtan

az idővel és az állandó rohanással

folytatott szélmalomharcot és higy-

gyük el, más sem csinálja jobban.

t-v

Az iskola nemcsak a padba ülő
gyerekeknek megterhelő, de nem
kevésbé stresszes időszak a szü-
leik számára sem, hiszen úgy kell
átsegíteniük a gyereket a kezdeti
nehézségeken, hogy közben
munkahelyi feladataikat sem ha-
nyagolják el. Embert próbáló fel-
adat, melynek megoldásában
nemcsak a család, de a felelősen
gondolkodó munkaadók is érde-
keltek. A család és munka sok-
szor nehezen összeegyeztethető. 

Diákok és szülők nehéz időszaka 

Ovis futás:
Csizmazia Ágoston 3. hely
Déri Attila Hunor 5. 
Csizmazia Keve 7.
Kiss Rókus Pál 9. 
Kiss Ákos József 10.

Iskolás futam:
Lányok:
Szalontai Kincső 7. hely
Fekete Fruzsina 9. 
Kis Gréta 10. 
Nagy Tímea 12. 
Fiúk:
Standal Viktor 5. hely
Bende Viktor 6.
Kelli Bence 7. 

Tihany Xtreme 5km-es Buli
futam:
Ifjúsági korcsoportban a lányoknál:
Csizmazia Katinka 8. hely
Fiúknál:
Pál Dániel 2 hely.
Berry Benjamin 4. 
Szalontai Soma 5.

Felnőtt nők között:
Bakos Kinga 16.

Női Senior korcsoportban:
Bakos Péterné (Anci) 3. hely

Tihany Xtreme Negyedmara-
ton táv:
Ifjúsági korcsoportban a lányoknál:
Csizmazia Villő 3. hely
Férfi ifjúsági korcsoportban: 
Juhos Márton 2. hely
Szabó Márk 3. 
Női felnőtt korcsoportban:
Szivák Ildikó 15. hely
Felnőtt férfi korcsoportban:
Bakos Péter ifj. 4. hely
Büki Zoltán 21.
Női Senior korcsoportban:
Pető Mónika 1. hely
Férfi Senior korcsoportban:
Csizmazia Kenéz 6. hely
Női Veterán korcsoportban:
Vehovszky Ágnes 1. hely
Férfi Veterán korcsoportban:
Kántás Pál 3. hely

Tihany Xtreme Félmaraton
táv:
Felnőtt férfi korcsoportban:
Pradarics Tamás 7. hely
Dr. Kiss Domonkos 18. 

A tihanyi futók eredményei korcsoportos bontásban

Kirándulás a Zalában és azon túl
Igazi nagy csapat állt össze Tihanyban szeptember utolsó hétvégéjén,

hogy ismét útra keljen ez alkalommal a Zala felé. Több élmény is várta
a kirándulókat, elsőként még határon innen a Csömödéri Állami Erdei
Vasút, amely 109 kilométeres távjával a leghosszabb kisvasúti hálózat
Magyarországon. Természetesen csak egy kisebb darabon élvezhették a
tihanyiak a zalai kis települések látványát a zakatoló kisvonat ablakaiból.

Következő állomás a már Szlovéniában található Dobronak településen
működő Trópusi kert és orchidea farm volt. A vezetett túrán, amelyen
egyebek mellet kertté és élő fallá alakított növénykompozíciókat csodál-
hattunk meg, a trópusi növények sokaságát mutatta be az idegenvezető. 

Harmadik állomásként a szintén határon túl található Bakónak tele-
pülés mellett található energia parkhoz és tóhoz látogattunk. Lelkesen
kerestük fel sorra a kijelölt energiapontokat, hogy betöltekezzünk a
gyógyító energiákkal és megízlelhessük az élet vizének emlegetett forrás
hűvös cseppjeit. 

Az ötven fős kiránduló csoport a tihanyi könyvtár szervezésében uta-
zott Szlovéniába.

DOBOS DALMA
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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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