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Juhász Gyula: Consolatio
- részlet –

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

2022. június 28-án elhunyt Parragi Fe-
rencné, született Kapcsándi Magdolna
életének 91. évében. 

Parragi Ferencné 1931-ben született
Szentantalfán. A négy elemi elvégzése
után, tíz évesen került a pápai Református
Nőnevelő Intézet bentlakásos, polgári is-
kolájába, ahol 1951-ben végzett a Tanító-
képző Líceumban. Tanulmányait Pécsett, a
Pedagógia Főiskolán folytatta. 1954-ben
történelem-földrajz tanárszakos diplomát
kapott. 1953-ban a tihanyi iskolába helyez-
ték. 1954 októberében kötött házasságot
Parragi Ferenccel. Két lányuk született. A
tantárgyi tudás átadása mellett szigorú
szeretettel nevelte a rábízott tanulókat,
példát mutatva nekik felkészültségben,
emberi magatartásban. Fontosnak tartotta,

hogy a gyerekek megismerjék hazánkat,
így sokfelé szervezett többnapos osztályki-
rándulásokat szerte az országban. 

Közel 40 éven keresztül tanította a falu
gyerekeit, 1990-ben ment nyugdíjba. Utána
is állandó kapcsolatban állt egykori iskolá-
jával, rendszeresen részt vett a tanári ösz-
szejöveteleken. 2019-ben vette át a vas
díszoklevelet- és emlékdiplomát, annak
emlékére, hogy felsőfokú tanulmányait 65
éve fejezte be. A pályáján követték lányai,
Parragi Magdolna óvónőként, dr. Tátrainé
Parragi Eleonóra a tihanyi iskolában peda-
gógusként dolgozott.

Az évtizedeken át tartó munkásságáról
és pedagógiai hitvallásáról így vallott: „Már
egészen kicsi koromban elhatároztam, hogy
tanítónő leszek. A szülőfalumban végig jár-
tam az összes kisgyereket, és tanítgattam
őket.” Sokan emlékezhetnek rá, hiszen Ti-
hany lakosságának háromnegyed részét ta-
níthatta. Véleménye szerint a jó tanár, elhi-
vatott, de ugyanilyen fontos a gyerekszere-

tet- és a tisztelet. A színes előadásmód és a
tárgyi tudás mellett az érdekességek is
megfogják a gyerekeket - tartotta.

Tanárként és egész életében végtelen
szeretetet és derűt sugárzott. Békesség-
ben, nyugalomban teltek napjai, örömet
lelt családjában – lányaiban, unokáiban,
dédunokáiban –, virágos kertjében.

A szülők, gyerekek, kollégái tisztelete és
szeretete övezte életében, utolsó útjára is
sokan elkísérték a tihanyi temetőben.

Somogyi Judit 

A Magyar Falu Program keretében megújult az önkormányzati

hivatal épülete. A felújításra mintegy 50 millió forint, vissza

nem térítendő támogatást nyert Tihany önkormányzata.

A projekt keretében az épület új hőszigetelő alapvakolatot ka-
pott, megtörtént a lábazat vakolása, egyes közfalakat elbontottak,
kicserélték a kültéri ablakokat, fa hőszigetelt nyílászárókra. Egy
bejárati ajtót is kicseréltek, a felső szinten új laminált padlót fek-
tettek le, és megtörtént a belső oldalfalak valamint mennyezetek
javítása, festése.

Kazáncserével korszerűsítették a ház fűtését és napelemes
rendszert telepítettek.

A fejlesztés hozzájárult a településen élők illetve a településen
második otthonnal rendelkezők ügyintézésének javulásához, va-
lamint a hivatali dolgozók munkakörülményeinek javításához, és
az épület költséghatékony üzemeltetéséhez.

A Magyar Falu Program keretében felújították a körzeti

megbízott önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati

lakását. A munkálatok 15,7 millió forint vissza nem

térítendő támogatásból valósultak meg.  

Új homlokzati hőszigetelést kapott az épület, felújították a
belső falburkolatokat, kijavították, lefestették a belső oldalf-
alakat és mennyezeteket. Laminált padlót helyeztek el, komp-
lett klímarendszer telepítettek és kazáncserével korszerűsí-
tették a ház fűtését. A felújítás során szempont volt a meg-
újuló energia használata is, így napelemes rendszert is tele-
pítettek.

A fejlesztés hozzájárul a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó
szakmák elismertségének visszaállításához és az épület költ-
séghatékony fenntartáshoz.

ELHUNYT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
NYUGALMAZOTT TANÁRA

FELÚJÍTOTTÁK 
AZ ÖNKORMÁNYZATI
HIVATALT

SZOLGÁLATI LAKÁS
KORSZERŰSÍTÉSE
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Hosszú előkészületek és egyeztetés után, több szervezet

bevonásával megalakult a Tihanyi Levendula Tanács. A cél egy

új brand, a tihanyi levendulaolaj létrehozása, amely egy tisztán

helyi termék, eredete ellenőrzött, minősége garantált. Az egyre

inkább kaotikussá váló levendula-termék piacon egy átlátható

forgalmazású, Tihany nevét méltán viselő készítmény

előállítását az önkormányzat is támogatja, néhány helyi

termelő pedig már jelezte: szívesen csatlakozik a

kezdeményezéshez. Ideális esetben még ebben az évben

forgalomba kerülhet a saját logóval ellátott új termék. 

Július elején tartották azt az alakuló ülést, amelyen megfogal-
mazták a tanács legfontosabb alapelveit. A védjeggyel ellátott tihanyi
levendulaolaj csak Tihanyban termelt és a településen feldolgozott
levendulából készülhet. A kritériumoknak megfelelő termelők egy
évig használhatnák termékükön az eredetiséget jelölő logót. A ké-
szítmények ellenőrzött, szervezett formában kerülnének az árusí-
tóhelyekre, így a félszigetnek végre lenne egy hiteles brand-je.

Tóth József, a 15 éve működő Tihany Fejlesztéséért Alapítvány el-
nöke volt a tanács létrehozásának szorgalmazója, sőt az alapítvány
felkérésére Vertel Beatrix grafikus és az Árgyélus Grafikai Stúdió
révén elkészült a leendő termék logója is, amely az apátság két tor-
nyát illetve magát a növényt szimbolizálja. A tanácsot a Bencés Apát-
ság, a Tihanyi Levendula Klub, az önkormányzat, a Tihanyi Legenda
Közhasznú Nonprofit Kft és az alapítvány egy-egy delegáltja alkotja.
Egyetértés volt abban, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park is fel-
tétlen vegyen részt a munkában, hiszen a tevékenységük jelentősen
hozzájárult ahhoz, hogy Tihany országosan ismert levendulater-
mesztő hely lett az utóbbi évtizedben. Megépítették a Levendula Lá-
togató Központot, elindították a Szedd magad akciót, amit azóta az
ország számos településén igyekeznek másolni, egyáltalán felélesz-
tették a Bittera Gyula 1920-as ültetvényeivel kezdődő hagyományt.
A felkérést örömmel nyugtázta a nemzeti park igazgatója, de egye-
lőre nem csatlakoztak a tanácshoz, mert előbb meg kell vizsgálni,
hogy a működésüket szabályozó államháztartási törvény erre lehe-
tőséget ad-e. Az ülésen elhangzott, ha másképp nem, tanácsadó-
ként mindenképp vegyenek részt majd a tanács működésében.

Puskás Zoltán igazgató hangsúlyozta,
évek óta minőségi fejlesztések történnek Ti-
hanyban, elindult egy együtt gondolkodás,
ezért örömmel vennének részt a levendula
tanács munkájában is. Ugyanakkor az még
kérdés, hogy a nemzeti park saját levendula
lepárlójában készült olaj, védett terméknek
minősíthető-e, hiszen nem helyben, Tihany-
ban végzik a lepárlást.

- Azt szeretnénk, hogy minél több szereplő vegyen részt a tanács
munkájában. Minél több helyi termelő, manufaktúra csatlakozzon, hi-
szen mindannyiunk érdeke, hogy tisztuljon a jelenlegi piac és legyen
egy hiteles, minőségi, Tihanyhoz méltó termékünk. Nem üzleti alapon
akarunk működni – fogalmazott Tóth József a frissen megalakult ta-
nács kuratóriumának elnöke, aki kérdésünkre elmondta: bízik benne,
hogy még ebben az évben az új terméket is be tudják mutatni.

Czégai László a Tihanyi Levendula Klub képviseletében azt
hangsúlyozta, fontos, hogy valóban tihanyi levendulából készüljön
a tihanyi termék, csak így lehet garantálni a minőséget, csak így
lehet ellenőrizni a termesztést. 

Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy támogassa egy hite-
les, helyi termék létrejöttét- vélekedett Tósoki Imre polgármester,
aki emlékeztetett rá, hogy a levendula hozzátartozik a település kul-
túrtörténetéhez, amelyhez már nemcsak Bittera Gyula százéves ül-
tetvényei, hanem az elmúlt tíz-húsz év törekvései is hozzájárulnak. 

– A helyi vállalkozókat, termelőket be kell vonni ebbe a folya-
matba, ez a település egyértelmű érdeke is. Egyrészt náluk van a
tudás, ők tudják, milyen termék lehet piacképes, másrészt minél
többen csatlakoznak, annál több termék jut majd az üzletekbe –
mondta Tósoki Imre.

A Tihanyi Levendula Tanács tehát megtette az első lépéseket, a
leendő brand jogilag védve van, a szándékok egyszerűek, de hatá-
rozottak, van elképzelés és jövőkép is. Jelenleg úgy tűnik, a helyi
termelők is nyitottak a kezdeményezésre, néhányan már jelezték
a csatlakozási szándékukat, az sem elképzelhetetlen, hogy idővel
rangot jelent majd eredet védett tihanyi levendulaolajat előállítani.

mt
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ÜTÖTT AZ ÓRÁNK
Tihanyt már rég felfedezte a filmipar. Sok filmet forgattak itt;

közülük is kiemelkednek az olyan alapfilmek, mint a Pogány Ma-
donna és más Csöpi-filmek, vagy a Bűbájosok, amelyet 2019-ben
a Levendula klubban is láthattak a tihanyiak. Érthető izgalommal
csaptam hát le a „Tíz perc múlva három” címet viselő, új magyar
filmre; joggal gondolván, hogy helyben műsorra tűzhetnénk, és egy
könnyed esti találkozót, beszélgetést is szervezhetnénk rá.

Aztán megnéztem a filmet, és feladtam az elképzelést.
A film semmitmondó. A figurák 2D-sek, papírból vágták ki őket,

teljességgel élettelenek. Egy-két villanástól eltekintve szinte sem-
mit nem tudunk meg róluk; nem derül ki, kik ők, hogyan élnek, mi
mozgatja őket. Ez a megállapítás különösen igaz a főhős esetében,
aki a filmben egy harmincas író, és egészen biztos, hogy nem úgy
él, mint ahogy azt a filmben ábrázolják: bőséges kiadó előleggel a
tárcájában járja az országot, hogy témát találjon új művéhez,
ügynöke folyamatos sürgetése mellett. A párbeszédek ügyetlenek,
mesterkéltek, legfőképpen pedig vajmi csekély szerepük van a tör-
ténetben. A főhős ráadásul nemcsak elmondja nekünk a gondola-
tait, hanem narrálja is saját magát – aminek célja, értelme rejtve
marad a néző előtt. A nézői élményről csak annyit még, hogy film-
nézés közben belealudtam, pedig ehhez rendszerint elég sok fel-
tételnek kell együtt állnia, és még akkor sem biztos az eredmény.
Kurta szundikálásomból felébredvén azt hittem, hogy átaludtam a
cselekmény javát és a slusszpoént, ezért visszatekertem a filmet
az ismerős pontig. Hiába. Nem volt dramaturgiai csúcspont, nem
volt slusszpoén, nem volt semmi, amit elmulaszthattam volna. 

Pedig az ötlet lehetett volna akár jó is. A sztori egyfajta értel-
mezési lehetősége hosszas gondolkodás után világosodott meg
előttem. Szóval, amit leírok, csak feltevés, de annak értelmes: a
készítők egy új tihanyi legendát akartak létrehozni egy rég elhunyt
festőnőről, aki az év egy időszakában megjelenik, hogy az adott
időpontban – három előtt tíz perccel – minden évben újra és újra
lefesse az Apátságot. A fiatal író találkozik a festőnővel, és elbűvöli
őt az estélyi ruhában (tényleg!), felékszerezve (komolyan!) feste-
gető jelenés, annál is inkább, mivel a kép, amelyet a nő fest – már

1938 – óta a családjuk tulajdonában van. A főhős magyarázatra vá-
gyik, és elhatározza, hogy kinyomozza a rejtélyt, de aztán inkább
megbízza egy barátját a munkával. Végül a titok nyitját saját nagy-
anyja fedi fel előtte. Misztikum, titok nem volt soha, csak egy új-
ságcikket kellett volna elolvasni, amelyet a nagyi – tényleg rejtélyes
okból - megőrzött. A cikk szerint a réges-rég elhunyt festőnő meg-
ígérte, hogy - kikelvén sírjából és újra emberi alakot öltve -, min-
den évben visszatér majd Tihanyba, és ugyanabból a szögből,
ugyanúgy lefesti az Apátságot. 

Ennyi a történet. Sajnálatos módon a helyi vállalkozók nem kap-
ták meg azt, amire befizettek. Akik támogatták a film készítését,
megérdemeltek volna egy professzionális filmet, amely legalább
technikailag hozza az elvárható minőséget. Tényleg csak sajnálni
tudom, hogy a végeredmény egy vállalhatatlan film lett. 

Ez a filmes pénzgyűjtés azonban nem az egyedüli eset: újságok,
műsorok, kulturális intézmények, rendezvények, térképkészítők,
idegenforgalmi hirdetők rendre megkeresik a vállalkozókat. Ilyen-
olyan kézműves, sport és egyesületi táborok keresnek támogató-
kat; köztük színvonalas és fontos munkát végzők, de jelentéktele-
nek és feledhetők is. Annyi haszna azonban lehet még a feledhető
filmnek, hogy az egyenként könnyen megnyerhető vállalkozók új
támogatási stratégiát alakítanak ki. Elhatározzák például, hogy a
jövőben nem külön-külön, hanem közösen döntenek arról, hogy
kit, milyen projektet támogatnak. Előtte azonban kikérik az erre
hivatott szakértők, a terület ismerőinek véleményét az ajánlatról.
A művelődési ház igazgatója és a TDM vezetője elég információval,
tudással rendelkezik ahhoz, hogy felderítsék a kérés hátterét, fel-
becsüljék annak hasznosságát, és segítsenek a döntés meghoza-
talában. Ki tudják szűrni a megfelelő referenciákkal, adott esetben
jogosultsággal sem bíró ajánlattevőket. Így a rendelkezésre álló
erőforrásokat, marketingbüdzsét a jövőben mind a céges imázs-
építésben, mind a marketingmunkában sokkal hatékonyabban le-
hetne felhasználni. Ez is csak egy ötlet, de legalább élet- és nem
izzadságszagú.

(K.M.)

IFJÚSÁG A KÖZMŰVELŐDÉSBEN
Ez év áprilisában az Agóra Veszprém Kulturális Központban
alakult meg a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére
egy igazgatói munkacsoport, melynek célja, hogy a Veszprém
megyei közművelődési intézményvezetők alkalmanként együtt
gondolkodjanak a közösségi élet, a művelődés feladatainak,
kihívásainak megoldásán. A csoport megalakulását követő első
találkozónak Tihany adott otthont, a nemrég felavatott
Alkotók Házában.

Az áprilisi alakuló összejövetelen talán kivétel nélkül minden in-
tézményvezető a legnagyobb kihívásként az ifjúság közösségi akti-
vitásának növelését jelölte meg, nem véletlen tehát, hogy a tihanyi
találkozó témája is ez volt. A megjelenteket Baloghné Uracs Mari-
ann, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei igazgatója kö-
szöntötte. A műhelymunka során kiderült: szomorú tapasztalat,
hogy a fiatalok- a tízen, huszonévesek- gyakorlatilag elvesznek a
helyi közművelődés számára. Az óvodás, alsó tagozatos gyerekek
még kiválóan aktivizálhatóak, a felső tagozattól egészen a fiatal fel-
nőtt korosztályig azonban szinte semmilyen tevékenységben nem
vesznek részt. Később, ha már maguk is családossá lesznek, vissza-
tér nagyrészük a helyi közösségi életbe, de igazán az lenne jó, ha si-
kerülne megtalálni a fiatalok helyét a települések közösségeiben. 

A Nemzeti Művelődési Intézet egyik legfontosabb törekvése az,
hogy a közművelődési jó gyakorlatokat minél szélesebb körben meg-

ismertesse. Ezért is lett a tihanyi találkozó két meghívott vendége
Kandikó Rita, a nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület elnöke,
és Szendrei Szilárd, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület vezetője. 

A nagyvázsonyi egyesület 1997-ben alakult. A szervezet célja,
hogy a nagyvázsonyi és a környékbeli fiataloknak hasznos szabadidő
eltöltést biztosítsanak, felkarolják a csellengőket, valamint támo-
gassák alulról jövő kezdeményezéseiket faluban és minden olyan
fórumon, ahol lehetőségük adódik. Feladatuknak tekintik a fiatalok
érdekképviseletét is. A tótvázsonyiak is sikeresen működtetnek if-
júsági klubot, vesznek részt a település rendezvényein, szerveznek
nyári táborokat, vásárokat – hangzott el a találkozón. Egyértelmű,
mindenki számára használható receptet nem tudtak ők sem adni,
de sok jó ötlettel szolgáltak a jelenlévők számára. A munkacsoport
következő találkozója szeptemberben lesz Devecserben. 

R.É.

INTÉZMÉNYVEZETŐKET
VÁLASZTOTTAK
A képviselő-testület a júliusi ülésén úgy döntött, hogy újabb öt éves
időtartamra meghosszabbítja a Németh László Művelődi Ház valamint a
Visszhang Óvoda intézményvezetőjének lejáró szerződését.

A képviselő-testület mindkét pályázat esetében szakértői ad-
hoc bizottságot hozott létre a pályázatok értékelésére, sőt a pályá-
zatokat előzetesen közművelődési illetve köznevelési szakértővel
is véleményeztette az önkormányzat.

Mindkét ad-hoc bizottság a pályázók meghallgatását követően tá-
mogatta azok kinevezését, így a képviselő-testület a Németh László
Művelődési Ház vezetésével ismételten Rózsa Éva Esztert, jelenlegi
intézményvezetőt, bízta meg újabb 5 éves időtartamra, 2027. au-
gusztus 31-ig. A Visszhang Óvoda intézményvezetői feladatának el-
látásával pedig Leidlné Szabó Judit balatonfüredi lakost bízta meg
5 éves időtartamra, az ő megbízatása 2027. augusztus 15-ig szól. 

t-v
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DRÁGÁBB LETT A PARKOLÁS
Életbe lépett az új parkolási rend, amely jelentősen emeli a
településen a parkolási díjakat. Az új tarifákkal arra szeretnék
ösztönözni az autósokat, hogy ne a falu centrumában tegyék le
járműveiket, hanem válasszák a kissé távolabbi olcsóbb
parkolókat. Az önkormányzat három éve nyúlt hozzá utoljára a
parkolási díjszabáshoz, igaz ebben közrejátszottak a Covid
miatti országos korlátozások is, most a forgalomirányítás
mellett a költségvetés miatt is elkerülhetetlen volt az emelés.

A központi költségvetés elvonásai miatt a település bevételei je-
lentősen csökkentek. Az idegenforgalmi adó elvonása, az iparűzési
adók elfelezése, a közterület-foglalási díjak elmaradása és a mi-
nimálbér emelése összességében éves szinten mintegy 160-180
milliós bevételi hiányt eredményez Tihanyban. Ráadásul a közvi-
lágitásért fizetett kedvezményes tarifát is megvonják az önkor-
mányzatoktól.

A parkolási díjak fontos részét teszik ki a település bevételeinek,
így ebben a helyzetben elkerülhetetlen volt, hogy a három éve vál-
tozatlan díjszabást emeljék, többletbevételhez juttatva ezzel a te-
lepülést. Az új parkolási rendszer éves szinten 40 millió forintos
többlet bevételt hozhat, igaz költségekkel is jár a változtatás, hi-
szen a jelenlegi alkalmazotti létszámmal nem lehet ellátni a par-
kolók felügyeletét.

- Komoly gondjaink vannak, hiszen jelentősen csökkennek a te-
lepülés bevételei – válaszolta lapunk kérdésre Tósoki Imre, pol-
gármester, aki hangsúlyozta: a bevételek mellett természetesen
fontos szempont volt a település centrumának a tehermentesítése

is, hiszen elsősorban a nyári szezonban, az autók teljesen ellepik
ezt a részt, muszáj volt a vendégforgalmat szabályozni. 

- Természetesen folytatjuk a helyi közlekedés fejlesztésének az
előkészítő munkáit, azokat, amelyekhez nem kell anyagi forrás.
Módosítjuk a helyi építési szabályzatot például, hogy a jövőben meg
tudjuk majd valósítani azokat a beruházásokat, amelyek elenged-
hetetlenek ahhoz, hogy Tihany autós közlekedése normalizálódjon
– így Tósoki Imre, aki hozzátette: 2022-2023-as időszakban az ön-
kormányzat nem is pályázhat hazai forrásból származó fejleszté-
sekre.

A parkolási rendszer átalakítása egyértelműen az idelátogató
turistákat érinti érzékenyen. A tihanyi állandó lakosok továbbra is
2540 forinttért válthatják meg az éves parkolási bérletüket, amely
korlátozás nélkül bármelyik parkolóban használható. Ezzel szem-
ben a parkolási jegyek ára a település több pontján is nagyságren-
dekkel emelkedett. 

A Révnél 300 forint helyett 400 forintot kell fizetni óránként egy
személyautó után, míg az önkormányzati hivatal előtt, a Visszhang-
dombon illetve a Levendula étterem mellett óránként 300 forinttal
kell többet fizetni, 500 helyett 800 forintba kerül egy óra parkolás.
A temető melletti és a Halászati múzeum parkolóban 200 forinttal
lett drágább a parkolás, Sajkodon és a hajóállomásnál 150 forinttal
kell többet fizetni, míg a gödrösi és a somosi standon csak 50 fo-
rinttal emelkedett a díj. A Belső-tónál viszont új parkoló létesült,
amelyet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park működtet, ott 400 fo-
rintos óradíjért lehet parkolni.
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SZEPTEMBERBEN ÍRJÁK KI A LAKÁSPÁLYÁZATOT
Várhatóan jövő év tavaszára készülnek csak el az óvodával
együtt épülő lakások, mert a beruházó a jelentősen
megnövekedett költségek miatt szerződés-módosítást kért az
önkormányzattól. A készülő 11 darab önkormányzati lakásra
vonatkozó pályázati feltétel rendszer, a lakossági kérdőívek
összegzése után, gyakorlatilag kész, a kiírással azonban meg
kell várni, hogy a pluszköltségek miatt miként változnak a
lakások négyzetméter árai. 

Az építkezést lebonyolító cég szerződés-módosítást kért az ön-
kormányzattól, mondván az energia válság és az építőipar árainak
jelentős emelkedése miatt a tavalyi költségvetéssel nem tudja
megépíteni az ingatlant. Az eredeti árhoz képest 15 százalékos
emelést kér a beruházó, az ügyet az önkormányzat gazdasági bi-
zottsága már tárgyalta is. A bizottság úgy döntött, jelenleg annyi
az építkezés költségeit befolyásoló bizonytalansági tényező van,
hogy a végső döntést szeptemberre halasztják. A legnagyobb több-
letköltséget a közmű bekötések jelentik, például az ingatlant ellátó
elektromos trafónak a tervezetthez képest új helyet kell keresni,
illetve a földmunkák is jelentős többletköltséggel járnak.

Várhatóan három-négy hónapot csúszik így a beruházás, a ter-
vek szerint jövő év tavaszára készül el. 

- A többlet finanszírozásra nincs kerete az önkormányzatnak, így
ezeket a költségeket csak az értékesítendő lakások árának eme-
lésével tudjuk biztosítani. Hangsúlyozom, még így is lényegesen a
piaci ár alatt lehet majd a lakásokhoz hozzájutni, az önkormányzat
semmilyen nyereségre nem tart igényt a lakások értékesítéséből –
válaszolta lapunk kérdésére Tósoki Imre, polgármester. 

A lakások pályázati kiírásával tehát meg kell várni a beruházás
módosított költségvetését, és azzal egy időben, várhatóan ez év
szeptemberben erről is döntenek a képviselők.

A tervek szerint külön-külön lehet majd pályázni a lakásokra,
az elbírálás átlátható pontozási rendszer alapján történik, tehát
ebben az esetben nem a legnagyobb ajánlatot tevő veheti meg az
adott lakást. A képviselők egyébként többször egyeztettek arról,
milyen feltételekhez kössék a fiataloknak szánt önkormányzati la-
kások értékesítését, sőt kérdőív segítségével a lakosság vélemé-
nyét is kikérték. 

Mint arról korábban írtunk, a pályázatok benyújtásának egy
három millió forintos kaució lesz a feltétele, nyertes pályázat ese-
tén a lakásokat több részletben kell majd kifizetni. A húsz száza-
lékos foglaló után, várhatóan szeptemberben újabb 30 százalékot
kell befizetni, a maradék összeget pedig a használatbavételi en-
gedélyt követően. Az épület társasházként működik majd, benne a
lakások más-más paraméterekkel rendelkeznek, eltérő a tájolás,
a négyzetméter nagysága, lesz erkélyes és erkély nélküli.  A la-
kások modern műszaki paraméterekkel készülnek, a fűtést vala-
mint a klímatizálást gáz és hőszivattyú biztosítja majd, az épület
teteje növénybeültetéses lesz. A leendő tulajdonosoknak arra is
lesz lehetőségük, hogy a kivitelező tervezte belső burkolatokon
igényük szerint változtassanak.
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Az Aranyház utca elején lévő négyezer négyzetméteres önkor-
mányzati ingatlanon valósul meg az óvoda-bölcsőde építése, il-
letve a várva várt önkormányzati lakások kialakítása. Az eredeti
szerződés szerint 770 millió forintból készült volna el a 800 négy-
zetméteres épület, amelyhez 370 millió forint uniós támogatást
nyert a település. Az emeleten helyet kapó önkormányzati la-
kások elsősorban a helyi fiatalok megtartása érdekében épülnek,
hogy az elszabadult ingatlan árak mellett a fiatalok is hozzá tud-
janak jutni egy új építésű ingatlanhoz.
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Tihany lakossága együtt veheti birtokába a megújult faluközpontot augusztus 18-19-20-án.
Ízelítő a három nap programjaiból: 

- Interaktív gyerekelőadás
- Használd a lépcsőt! Festő és fotóiskola, kézműveskedés, játékok-lépcsőfokonként
- Múltbamerengő teraszmozi - régi Művelődési Házas események, előadások vetítése

az egykori Magtár udvarán
- A megújult lépcső, a Pünkösdi liget és a Magtár bemutatása csoportoknak.
- Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának koncertje a Mádl Ferenc téren
- Zsíroskenyér-party
- Dj. Aaron Wise nosztalgia discoja
- Ünnepi műsor
- Tihanyi ünnepeink- open-air fotókiállítás
- Ízek a Kincses félsziget éléskamrájából- tihanyi termékek kóstolója

Részletek: a település honlapján (www. tihany.hu)

TIHANY ÜNNEPE,
AVAGY MIÉNK 
ÚJRA A TÉR!
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A TŰZKERTNEK VOLT VÍZIÓJA, DE LESZ-E JÖVŐJE?
A Tűzkert vendéglő Tihany egyik ikonikus vendéglátó helye;
többet jelent, mint egy éttermet a sok közül. A tulajdonosok
saját erőből hozták létre, erőfeszítéseikből emelkedtek a
legjobb szolgáltatók közé; tudták, hogy mit is akarnak. A szó
nemes értelmében szolgálták és szolgálják vendégeiket. De
vajon meddig még? A Tűzkert tulajdonosai a váltáson
gondolkodnak. Mi áll a háttérben? – kérdeztük Hidasi
Györgyit az okokról és a jövőről. 

Hidasi Györgyi és párja, Károly a Tűzkert tulajdonosai. Ennek el-
lenére – vagy éppen ezért – mindketten fáradhatatlanul dolgoznak
az üzletben: Györgyi a konyhában főz, kitalálja és megtervezi az ét-
lapot, túl ezen pedig – ahogyan fogalmaz –ő a mindenes az üzlet-
ben. Károly is mindenben besegít, kertészkedik, gondozza a virág-
okat, gondoskodik az italkészletről. A vendéglátás teljes spektru-
mának intézése mellett még jut energiájuk a kultúrára is.  Milyen
cél lebegett a szemük előtt, amikor vállalkozásba fogtak? – kér-
dezem Hidasi Györgyitől.

- 2002-ben indítottuk a Tűzkertet, leginkább azért, hogy legyen
egy nem gyorsétterem jellegű, magyaros konyha Tihanyban. Úgy
láttuk, hogy egy ilyennek van helye itt. Törekvéseink jelképe le-
hetne az udvaron álló kemence - ez egyszerre jelzi a hagyományo-
kat, amelyeket továbbviszünk, és egyben a konyha jellegét is,
amely a kemencés ételeken alapul.

- Az étterem belső helyiségeiben létrehoztatok egy tradicio-
nális, polgári középosztályos belső teret, amely nagyon otthonos,
és elüt a kinti, népies fapados-asztalos világtól. 

- Igen, a berendezést inkább eklektikusnak mondanám. Egy
családias jellegű helyet akartunk. Olyat, hogy aki belép, úgy érezze
magát, mintha a nagymamáját jött volna meglátogatni. 

- Említetted védjegyeteket, a kemencét. Hogyan alakítja ez az
adottság az étlapot?

- A szándék az volt, hogy a hagyományos magyar konyha ételeit
vonultassuk fel, de modernizálva, megszabadítva súlyosságától. A
régi ízek is megjelennek az ételekben. Volt egy időszakunk, amikor
minden fogás kötődött a kemencéhez. Sajnos, elmúlt, mert a hozzá
tartozó technika külön szakma, és nem áll rendelkezésre hozzá-
értő munkaerő. A kemence jelenleg csak dísz, és bár a faanyag
megvan, ember nincs hozzá. 

- Azért az étlapon mindig szerepelnek különleges, helyi alap-
anyagokból készülő, szezonális ételek.

- Törekszünk a helyi beszerzési forrásokat kihasználni. Étlapunk
alapvetően téli és nyári kínálatot tartalmaz, amelyet kiegészít a
gyorsan változó, aktuális extra ajánlat. A szezonhoz igazodva he-
tente, kéthetente új ételeket kínálunk. Azért a „saját márkánknak”
tekinthető kemencés túrógombócot és a csípős paradicsomlevest
mindig étlapon tartjuk.

- Említsük meg, hogy sokáig működött nálatok egy tarokk-
klub. Több mint egy évtizede pedig már jazz-estéket rendeztek.
Mi ösztönzött titeket a profilbővítésre?

- Az üzlet nem minden. Társas, szociális térként is működünk. A
kártyapartik jó társaságot, elfoglaltságot jelentenek a résztvevők-
nek. Az összejövetelek tizennyolc éve folynak nálunk, sok országos
tarokkversenyeket is szerveztünk. Úgy gondoltuk, hogy a zene egy
plusz élményt jelentene a vendégeknek, és persze, nekünk is. So-

káig kerestük a megfelelő műfajt, míg végül a jazznél kötöttünk ki. 
- Hogy fogadták a vendégek?
- Nagyon szeretik. Itt a kicsit populárisabb, befogadhatóbb faj-

táját mutatjuk be, ami megmozgatja az embert. Több mint tíz éve,
a szezon alatt szombatonként zenés estét tartunk, amihez – bár
szerettük volna - semmiféle támogatást nem kaptunk.

- Megéri vállalni az ezzel járó anyagi terhet? 
- Hol megéri, hol nem. Nem ebből fogunk meggazdagodni. Ami-

kor szombaton este hétkor beülnek a vendégek és este tízig ott
maradnak zenét hallgatni, nem forog az asztal, így anyagi haszon-
ról sem beszélhetünk.

- Felmerül a kérdés, hogy akkor miért csináljátok?
- Nem utolsó sorban azért, mert nemcsak a vendégek, hanem

a férjem is szereti, ez a szíve csücske.
- Rengeteget dolgoztok az üzletben. Mi motivál titeket?
- A vendéglátás szeretete, az elismerésre való vágyakozás. Min-

dig motiváltak az új tapasztalatok is, amelyek a megújulás forrásai
voltak számunkra. 

- Hogyan képzelitek el a jövőt?
- Szeretnénk nyugdíjba menni, én hatvankilenc, Károly hetven-

hét éves. Vezetőként, tulajdonosként millió és egy dologra kell fi-
gyelni, közben az új dolgokat is észre kell venni. Ez nagyon fárasztó
már. Meglátjuk, mit hoz a jövő… Lát-e majd valaki fantáziát a foly-
tatásban? Gyerekeink egész más irányba fordultak. Nem nagyon
gondolhatunk arra, hogy besegítenek a jövőben. 

- Akkor mire számíthatunk?
- Még nem tudom. Nagy a teher rajtunk, főleg a személyzet miatt,

de egyre nehezednek a körülmények is, ezért egyre nehezebb meg-
felelni a vendég és az állam elvárásainak, miközben a saját magunk
kívánságait is szeretnénk beteljesíteni. Nehéz lenne az elválás, hi-
szen itt mindent mi csináltunk, a saját kezünkkel. De ma már sem
egészségileg, sem fizikailag, szellemileg sem azok vagyunk, akik
egykor belevágtak.  De reményeim szerint letettünk Tihany asztalára
valamit, amit érdemes folytatni. Szeretnénk, ha ez a hely egy maga-
sabb szinten megmaradna - ehhez keresünk partnert. 

A Hidasi Györgyi által említett gondok, például a munkaerő kér-
dése, évtizedes probléma a vendéglátásban. A helyzetet – a képzés
fogyatékosságain és a kedvezőbb osztrák, valamint a német fizeté-
seken túl – a szezonalitás és a munkásszállások hiánya is súlyos-
bítja. Ezért a helyi vállalkozók közül ma már sok munkaadó – anyagi
áldozatok árán is – igyekszik egész évben megtartani a személyze-
tet. A Covid évei jelentős károkat okoztak, és alaposan átrendezték
a korábbi viszonyokat. Megrendítették a vállalkozóknak a tervezhe-
tőségbe és a kiszámíthatóságba vetett bizalmát. A kedvezőtlen gaz-
dasági környezet, az energiaválság és az infláció pedig éppen most
alakítja át a vendéglátás teljes világát. E hatások kivédése egyéni
válságkezeléssel is történhet – mint ahogy eddig Tihanyban történt.
De talán eljött az ideje a településszintű megoldások keresésének,
az együttműködésnek. A turisztikai műhelymunkát lehetne a való
életben folytatni, közösen végiggondolni a lehetőségeket, közösen
keresni a megoldást. Erre pedig megvan a szándék, az akarat. 

Koncz Mária
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NÉPSZÁMLÁLÁS – LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A népszámlálási törvénynek megfelelően a természetes sze-

mélyekről és lakásokról nép- és lakásszámlálást tartanak Ma-
gyarország területén, 2022. október 1-jén fennálló állapotról. A
népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás - az egészségi
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a
nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével- kötelező.

Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten,
a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt
használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír
kérdőívek nélkül.

A népszámlálást 2022. október 1. és november 28. között tart-
ják, amely három időszakra tagozódik:

időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az inter-
netes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag inter-
neten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket,

időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik
a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszol-
gáltatási már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, szemé-
lyes interjúk által teljesíthető,

időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között
kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már
csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számláló-
biztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási
kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek

kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél (jegyző), akinek
gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálás végrehajtását megelőzően 2022. szeptember
15. szeptember 30. között a népszámlálás összeírási körébe tar-
tozó valamennyi címre megérkezik a népszámlálásról szóló fel-
kérő levél. A levél tartalmazza a népszámlálással kapcsolatos leg-
fontosabb információkat, az adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló tájékoztatást, a válaszadás módjának lehetőségeit, valamint
az internetes kitöltéshez szükséges belépési azonosítót.

Az adatszolgáltatási kitöltések a népszámlálás körébe tartozó
adatokat a valóságnak megfelelően kell megadni.

A kormány által megfogalmazott célkitűzés annak elérése, hogy
a kötelező adatszolgáltatást a megadott határidőben az internetes
önkitöltési időszakban, minél többen teljesítsék.

Ezt követően kerül sor a fennmaradó népesség összeírására
számlálóbiztosok közreműködésével.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a népszámlálás
eredményes lebonyolítása – a címek pontos beazonosítása – érde-
kében ellenőrizzék, hogy a házszámok kihelyezése a központi nyil-
vántartásban szereplő módon megtörtént-e, illetve azzal azonos
módon tüntették fel azokat az ingatlanokon. 

Várjuk a számlálóbiztosi feladat elvégzésére a jelentkezőket!

Dr. Percze Tünde
jegyző – népszámlálási felelős

KÓPÉK ÉS SAJTKUKACOK TÁBOROZTAK TIHANYBAN

A nyári vakációt sokan várták, elsősor-
ban persze az iskolás gyerekek számára
pihenés ez a pár hét. Fontos, hogy olyan él-
mények érjék őket az iskolai szünet alatt,
amiből erőt meríthetnek a következő tan-
évre. 

A Németh László Művelődési Ház könyv-
tára minden évben szervez táborokat, leg-
fontosabb cél az, hogy a kisiskolások hasz-
nosan, de érdekesen, korosztályuknak
megfelelő programokkal töltsék el az időt.
Idén két táborba vártá k Bencés Iskola
alsós tanulóit, a táborok a Kópé és Sajtku-
kac nevet kapták. 

Nehéz minden programot felsorolni, de
volt kézműveskedés, népmesekincstár-
foglalkozás, kalandpark látogatás, me-
dencézés, pantomim – és aerobik foglal-
kozás, pánsíp tanulás, előadás a bolíviai
indiánokról, ügyességi – és csoportverse-

nyek, könyvtárlátogatás, kalap-divatbe-
mutató, memória- és malomjáték, vízi-
bombázás és ami nagyon fontos: sok-sok
nevetés. A gyerekek szófogadásért,

ügyességért, figyelmességért, minden jó
cselekedetért minden nap más-más színű
karkötőt kaphattak, és egymásnak is
ajánlhattak. Ezekből ötnek össze kellett
gyűlnie a tábor végére ahhoz, hogy haza-
vihessenek egy kis emléket az önfeledt
napokról.

És hogy a gyerekek hogy érezték magu-
kat? Azt talán legbeszédesebben a követ-
kező kis üzenet mondja el, amit a szerve-
zők kaptak a tábor után:

„Luca vagyok, és szeretném megkö-
szönni azt a sok élményt, amit a táborban
szereztem Vince nevében is. Szeretnék kö-
szönetet mondani Ivett néninek, Marcinak
és Boginak is. Nagyon jól éreztem maga-
mat a táborban. Még a végén „csapatom”
is lett, Panna, Dorina, Lia és én. A tábornak
köszönhetően sok barátot szereztem, ezt
nagyon köszönöm! És köszönök minden
más segítséget!”

Horváthné Tóth Ivett



A 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa

(EKF) program bemutatta

BALATORIUM nevű

eseménysorozatát, amely az ország és

Közép-Európa legnagyobb tavát érő

ökológiai kihívásokat kívánja rendhagyó

módon, összművészeti és nevelési

eszközökkel bemutatni, tudatosítani. Az

EKF célja, hogy a következő másfél

évben a kultúra és a tudomány

eszközeivel egy hosszútávon

fenntartható összefogás alapjait

sikerüljön lerakni a Balaton és környező

táj érdekében. 

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kultu-
rális Fővárosa BALATORIUM programja kí-
sérletező közösségi események sorozata,
amelyben kreatív szakemberek és tudósok
közösen, az ökológiai művészet eszközeivel
indítanak párbeszédet a Balaton – mint tó
és mint táj – legfontosabb ökológiai kihívá-
sairól. A program a művészet és a kultúra
eszközeinek lehetőségeivel támogatja,
hogy láthatóvá váljanak a tó jövője érdeké-
ben fontos témák.

A koncepció készítésének folyamatában
részt vett többek közt a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, a Balatoni Limnológiai Ku-
tatóintézet és a Pannon Egyetem Limnoló-
giai Kutatócsoportja, valamint a PAD ala-
pítvány is 

A BALATORIUM rendhagyó sajtótájékoz-
tatója a Tihanyi kikötőből induló hajón egy
szakmai párbeszéddel indult, ahol a prog-
ram résztvevői saját szempontjaik szerint
világítottak rá a tavat érő hatásokra és a
megoldandó problémákra. Néhány fontos
idézet a hajón megkezdett párbeszédből: 

Can Togay János (művészeti főtaná-
csadó, Veszprém-Balaton 2023 Zrt.)

„A Balatorium célja, hogy a tudomány, a
művészet és az edukáció együttműködésé-
ben segítse elő a Balatonnal, mint össze-
tett ökológiai rendszerrel való ismeretek
terjesztését, és e sérülékeny, mindannyi-
unk által nagy becsben tartott nemzeti ter-
mészeti kincs megőrzését, ápolását, a Ba-
latonnal kapcsolatos össztársadalmi et-
hosz erősítését. A Balatorium a párbeszéd,
az együttműködés, a szükséges kompro-
misszumok társadalmi-ökológiai-kulturá-
lis laboratóriuma, a Balaton hangja.”

Dr. Takács Péter (tudományos főmunka-
társ, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet)

„Felhívom a figyelmet a Balatonnál tíz-
szer nagyobb kiterjedésű vízgyűjtőn meg-
lévő környezeti problémákra, mint például
a balatoni vízrendszer, vízfolyások csök-
kenő, hektikusabbá váló vízhozama, ide-
genhonos fajok térnyerése.”

Vers József (tájegységvezető, Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)

„A Balaton térségében az elmúlt közel
száz évben jelentősen megváltozott a táj-
használat. Ezek a változások két fő cso-
portra oszthatók. Az egykor szinte kizáró-
lagos mezőgazdasági művelés visszaszo-
rult, a nyaralási, turisztikai célú hasznosí-
tás pedig egyre inkább előtérbe került. A
változások első csoportja a térség termé-
szeti állapotára, értékeire sok esetben
kedvezően hatott. Ugyanakkor a turisztikai
hasznosítás erőteljes hangsúlyozása már
számtalan kérdést vet fel. A Balaton tér-
sége sokak számára és sok szempontból
kiemelkedő értékű. Ám az egyszerre több
irányból érkező „hasznosítási igény”, a
régió iránt megnövekedett állandó kereslet
és az egyedülálló természeti környezet
megőrzése gyakran ellentétes egymással.”

Dr. Zlinszky András (ökológus)
„A Balaton természetes parti vegetáció-

jának területcsökkenése évtizedek óta zaj-
lik, de az utóbbi években felgyorsult az
építkezések, a nádasok irtása és a meg-
emelt, stabilizált vízszint miatt. Ez a tó jel-
legének alapvető megváltozását okozhatja,
akár láncreakció-szerű hirtelen változás-
sal, amely elsősorban a halak ívóhelyeinek
csökkenése és a természetes partvédelem
visszaszorulása miatt lehet hatással a tu-
rizmusra. Fontos és sürgős lenne tehát
korlátozni az építkezéseket, ellenőrizni és
érvényesíteni a nádasok károsításával kap-
csolatos jogszabályokat, és egy alacso-
nyabb, ingadozóbb vízszintet bevezetni.
Ezeknek a beavatkozásoknak a hatása a
Balaton és a vízgyűjtő teljes ökológiai rend-
szerén csökkentené a kihalások kockázatát
és az ember számára is vonzóbb, élhetőbb
tájat tartana fenn.”

Berecz Diána (kulturális antropológus,
PAD Alapítvány)

„A BALATORIUM kulturális eseményso-
rozat és tudománykommunikációs projekt
a Balatonhoz és térségéhez kötődő legfon-
tosabb ökológiai kihívásokat, folyamatokat
és az ezek megértését elősegítő kulcsfo-
galmakat mutatja be. Ezt egyedi, kifejezet-

ten a térségre reflektáló, széles körben
hozzáférhető és megtapasztalható kultu-
rális programokkal - performatív tájbejá-
rások, interaktív köztéri akciók, kiállítások,
beszélgetések, hangjátékok, művészeti re-
zidencia programok - segítségével teszi.”

Szentandrási Dóra (egyetemi oktató,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)

„A BALATORIUM eseménysorozatban a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
oktatási és kutatási projekttel vesz részt,
melynek célja a 14-18 éves korosztály érzé-
kenyítése a Balaton ökológiai problémáira.
Az eddig megvalósult négy kurzus és egy
diplomamunka eredményeit továbbfejlesztve
létrejön egy társasjáték prototípusa, mely a
Balaton ökológiai problémáira érzékenyíti az
érintett korosztályt, továbbá megvalósul egy
oktatói példatár és a hozzá kapcsolódó pe-
dagógus továbbképzés. A Balaton ökológiá-
jához kapcsolódó adatok elemzéséből és vi-
zuális feldolgozásából az adatvizualizáció
eszközeivel művészeti és design projekteket
hoztak létre a hallgatók. Megépül a MOME
Építészeti Intézet hallgatói által tervezett
installáció prototípusa a nyári építőtáborban,
Örvényesen, mely alternatív oktatási hely-
szín, kiállítótér és közösségi tér egyben.”

Markovits Alíz a VEB2023 Zrt. vezér-
igazgatója elmondta, hogy a régió értékes
és sérülékeny természeti értékei miatt fon-
tos, hogy az EKF témái közt szerepeljen az
ökológiai kérdéseket kulturális ezközökkel
megközelítő BALATORIUM program.

- Több partnerünk jelezte, hogy 2023
után is szeretnék folytatni az együttműkö-
dést. Reményeink szerint a következő
másfél évben a kultúra és a tudomány
egyesített erejével egy hosszútávon fenn-
tartható összefogás alapjait sikerül lerakni
a Balaton és környező táj érdekében.

Mára szinte az összes komplex kulturá-
lis program kikerülhetetlen témája a fenn-
tarthatóság és az ökológiai kérdések vizs-
gálata, ezért a Veszprém-Balaton 2023
EKF program ezt a téma súlyához méltóan,
kellő mélységben és szakmaisággal kí-
vánja megjeleníteni.
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REJTVÉNY
Mint egy kis ékszerdobozt, úgy ölelik körbe a Tihanyi-félsziget magasabb pontjai a Belső-tavat, amely tulajdonképpen
egy kráterhez hasonló horpadály, amit a vulkán kirobbanása és önmagába roskadása hozott létre. 

De milyen magasan helyezkedik el a Belső-tó?
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Augusztus 5. péntek:
19.00 óra: Molnár György Lyra-díjas tangóharmonika művész koncertje

Augusztus 12. péntek:
19.00 óra: A Swing-swing együttes koncertje

Augusztus 19. péntek: 
19.00 óra: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának koncertje

NYÁRESTÉK A FŐTÉREN
2022.  –  MÁDL FERENC TÉR
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