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Idén májusban kerültek ünnepélyes átadás-
ra a Tihanyi Legenda Projekt keretén belül 
megújított közterületek. A beruházás részét 
képezték Ófalu utcái (Batthyány utca felső 
szakasza, Visszhang utca felső szakasza, 
Halász köz), a balatoni panorámát nyújtó 
Pisky sétány, a Borsos Miklós tér, a Mádl Fe-
renc tér (eddigi Posta köz), valamint a Kálvá-
ria. A beruházás az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával, kiemelt pro-
jektként valósult meg. 

A beruházás előzményei évekre nyúlnak 
vissza, Tihany fejlesztési lehetőségein több 
tervezőcsapat is dolgozott. A Pagony Táj- és 
Kertépítész Iroda 1995-ben kezdte meg te-
vékenységét a településen. A Borsos Mik lós 
tér első átépítése mellett a tervezési mun-
káink elsősorban az apátság területéhez 
kapcsolódtak.  A hosszú távú fejlesztés célját 
szem előtt tartva meghatároztuk a későbbi 
tervek kialakításának stílusjegyeit és anyag-
használatát. 

A Legenda Projekthez közvetlenül kap-
csolódó területek kertépítészeti engedélye-
zési és kiviteli terveit a Pagony Kft. készí tette. 
A tervek előéletéhez tartozik egy 1996-ban 
készített településképi tanulmány, amely-
nek építészeti részébe Varga Csabát (Axis 
Kft.) vontuk be. Csaknem 10 év után, 2007-
ben a Kálvária engedélyezési terveinek el-
készítésébe kapcsolódtunk be Martin Gábor 
megkeresésére, aki az építészeti terveket 
készítette. Ezt követte 2008-ban az Ófalu, 
2009-ben pedig a Borsos Miklós tér és Posta 
köz kertépítészeti engedélyezési terve. (Itt 
jegyeznénk meg, hogy utóbbi két helyszín-
re előzetesen is készült engedélyezési terv, 
de a tervezők visszalépése miatt ezek átdol-
gozásra kerültek 2009-ben.)

A kezdetektől sok év telt el, míg 2010-re 
összeállt a Legenda Projekt végleges tartal-
ma. A polgármester úr Herczeg Ágnest 
bíz ta meg a beruházás generáltervezési 
feladatával.  A szakágak összefogása mellett 
a munkát szoros határidők nehezítették. 

Egy tervező életében ritkán adatik meg, 
hogy egy helyszínen több éven keresztül 
folyamatosan jelen lehessen, alkothasson. 
Főképp, ha ez Tihany, a Balaton és az ország 
egyik legcsodálatosabb természeti, táji és 
műemléki öröksége.  Ez a történet a Tihanyi 
Bencés Apátság belső udvarának, kvadru-
mának tervezésével kezdődött 1996-ban.  
Dr. Korzenszky Richárd atya bízott meg a 
feladattal, amelyet a templom és rendház 
kertjeinek és tereinek megújítása követett. 
Az alkotási folyamatban a megbízóval és a 
kivitelezésben dolgozókkal szoros kapcso-
lat alakult ki, amelyről az Országépítőben 
beszámoltunk. Időközben egyre mélyebb 

kapcsolatba kerültem a hely szellemével, 
amely a megfigyeléseken, az észleléseken 
és a tájban működő atmoszféra átélésén 
keresztül megnyilvánul. A tervezés során 
ettől kezdve a „hely”, önmagával azonosan, 
a tervezőt közös alkotásra hívja. Egy-egy 
munka befejeztével az öröm mellett a 
helytől való elszakadás nehézségével talál-
kozik az ember. Szerencsémre Tihany min-
dig visszahívott. Az apátság szép, szakrális 
terei mellett a falu profán, mai életre áthan-
golódott köztereinek újjáélesztése, örök-
ségbe helyezése lett a feladat. A mai inter-
nacionális kertépítészeti tervezési trend 
világában a legnagyobb kérdés számomra 

az, hogyan lehet a helynek megfelelően 
tervezni. Amitől például Tihany Tihany. Ma 
Barcelonától Bukarestig más és más gon-
dolati címkékkel feliratozott tervek alapján, 
ugyanazon gesztusok jelennek meg, és 
ugyanazokon az utcabútorokon üldögél-
hetünk a „szabadtereken”. A pályázati világ 
kényszerűen az értelmetlenségeknek meg-
feleltető rendszerében, lehetetlenül rövid 
tervezési és kivitelezési határidők mellett, 
hogyan van, hogyan lehet időnk arra, hogy 
napokig, hetekig, hónapokig üldögéljünk, 
szemlélődjünk, hangolódjunk a helyre, és 
beszélgessünk az emberekkel, akik itt élnek 
vagy ide látogatnak?             Herczeg Ágnes

A közbeszerzés nehézségeit és várható el-
húzódását a projekt idejébe kalkulálva a 
nyolc érintett helyszín kiviteli terveinek el-
készítésére alig két hónap állt rendelkezésre.   

Tihany, az egykori halászfalu a XX. század 
végére Magyarország egyik leglátogatot-
tabb turisztikai célpontja lett, az itt található 
természeti, táji, kulturális és szakrális örök-
ségnek köszönhetően. A település évről 
évre növekvő turisztikai igénybevételnek 
van kitéve. A parkolási igény, a kereskedelmi 
és szolgáltató egységek nagy száma mind 
a városias jelleget erősítik, melynek a tele-
pülés infrastruktúrája egyre nehezebben 
felelt meg. A tervezés célja olyan felújító, 
funkcióbővítő fejlesztés előkészítése volt, 
amely egységes arculatot ad a településnek. 
Megőrzi annak falusias jellegét, alkalmazko-
dik a ma jelentkező igényekhez, és az új 
funkcióknak európai színvonalú környezet-
ben ad helyet. A település központjának 
legnagyobb funkcionális nehézségét a ve-
gyes – gyalogos és gépjármű – forgalmú 
úthasználat okozta. A faluközpontban elhe-
lyezkedő parkolók forgalmat generáltak, 
ami kis kapacitásuk, az utcák keskeny ke-
resztmetszete, és a jelentős gyalogos turista 
forgalom miatt nehézkes közlekedést 
eredményezett. Ennek megoldására 2010-
ben a település szélén, gyalogosan is jól 
megközelíthető helyen nagy parkolót ala-
kítottak ki. Mostanra a központi utcákban is 
szabályozták a forgalmat. Hosszú távon ki-
zárólag a helyi lakosok behajtásának enge-
délyezése a cél. A legnagyobb változás a 
Borsos Miklós téren történt. A település 
belső parkolójának megszűntetésével a 
helyi lakosoknak és a turistáknak átadott 
reprezentatív tér alakult ki, szökőkúttal és 
díszburkolatokkal. A szezon alatt rendszere-
sen kapnak itt helyet különböző rendezvé-
nyek, koncertek és vásárok, növelve a tele-
pülés kulturális vonzerejét. A beruházást 
megelőzően ezeknek nehéz volt helyet 
ta lálni, de mára a főtér mellett több kisebb 
és nagyobb rendezvénytér valósult meg. A 
település egységes arculatát az egymástól 
független helyszíneken visszatérő anyag-
használattal, egységes köztéri bútorcsalád 
megtervezésével, és azonos stílusban, a 
tájkarakternek megfelelően kialakított nö-
vényalkalmazással erősítettük. Tihany törté-
neti múltját és a hagyományokat figyelem-
be véve kizárólag olyan építőanyagok jö-
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hettek szóba, melyek kapcsolódnak a helyi 
építészeti hagyományokhoz, és anyagukból 
adódóan maradandóságot sugároznak. 

Az egykori vulkanikus tevékenységnek 
köszönhetően a település arculatát jelen-
tősen meghatározza a helyi kő (bazalttufa), 
ami szinte minden régi ház homlokzatán és 
kerítésén visszaköszön. Mára a természet- és 
tájvédelmi oltalom alatt álló Tihanyban és 
környékén bányászati tevékenység nem 
folytatható. Varga Csaba tervei alapján a fel-
használt anyag nagy részét a Pisky sétány 
támfalának bontásából kikerülő, megfele-
zett és tisztított kövek adták. Mivel helyi kő 
a projekt volumenéhez képest csekély mér-
tékben állt rendelkezésre, a térburkolatok-
hoz más anyagok alkalmazására volt szük-
ség. A burkolatok jelentős része andezit és 
bazalt különböző formában történő felhasz-

egyik leglátványosabb eleme. A me dence 
hossztengelyében helyezkedik el a Garda 
kút. A bronz gardából kifolyó víz kes keny 
csa tornán át érkezik a medencébe. A csator-
na köveinek felületébe marva a víz természe-
tes áramlásának rajzolata jelenik meg. Lát-
ványos kőmunkák valósultak meg a IV. Ká-
roly Kálvária területén is. Martin Gábor tervei 
alapján készültek a sziklába épített kő kápol-
na monumentális kő ajtói. Helyreállítás ra 
kerültek az egykori Kálvária kő keresztjei is, az 
eredeti szobrok bronz másolatával. A ke resz-
tek előtti teret tömbkő lépcsősor keretezi.

A lakók gyorsan birtokukba vették a meg-
újult közterületeket, a kávézók és az éttermek 
kitelepültek. Az utcákat turisták lepték el, 
akik ezentúl nemcsak a természeti és épített 
értékekben, de a megújult közterületekben 
is gyönyörködhetnek.

nálásával készült. Ófalu utcái kockakő bur-
kolatot kaptak, ami visszaköszön a falu al-
sóbb területein fekvő Borsos Miklós tér, és a 
Mádl Ferenc tér járdáinál. A rendezvényte-
reken és az intenzív gyalogos forgalmú Pisky 
sétányon vágott lapokat használtunk. Míg 
a település alsóbb részein a burkolatok je-
lentős része mészkő, Ófalu területén ugyan-
ez az anyag kiegészítő, dekorációs elemként 
jelenik meg. A támfal fedlapjában – a figyel-
mes látogatókat megcélozva – szentírási 
idézetekkel ellátott köveket is elhelyeztünk. 
Az utcákat végigkíséri a település egyik jelké-
pe és címerállata, a garda. A burkolt felületek 
mellett mészkövet használtunk a település 
több pontján elhelyezett, tömbkőből kiala-
kított egyedi tervezésű ivókutak, és a Borsos 
Miklós tér vízjátékának kialakításához. Az itt 
megépült kút és díszmedence a be ruházás 

BESZÉLGETÉS TÓSOKI IMRÉVEL, 
TIHANY POLGÁRMESTERÉVEL
Herczeg Ágnes, Edvi Bettina

Ez év májusában került sor 
a Tihanyi Legenda Projekt keretén belül 
megvalósult közterület-megújítási munkák 
átadására. Hogyan tekint vissza a kezdetekre?

Tihanyi vagyok. Megválasztásom után első 
feladatomnak tekintettem, hogy Tihany 
gondjait, fejlesztési lehetőségeit megvizs-
gáljam. Ebben segítségemre volt a Sugár 
Péter, Szerémi Győző, Földes László alkotta 
építészcsapat. Megkerestek, hogy átfogó 
tanulmányt készítenének a félszigetre. A terv 
2008-ban készült el, körvonalazódtak a 
legfontosabb fejlesztési területek. Hangsúlyt 
kapott a közlekedési rendszer korszerűsíté-
se, a parkolás átgondolása, az épített és 
természeti örökség védelme és a történelmi 
központ közterületeinek megújítása. Ezzel 
párhuzamosan készültek a Pagony Kft. ta-
nulmánytervei a Batthyány utca megújítá-
sára. A sok feladat elvégzéséhez a forráste-
remtés jelentette számomra a legnagyobb 
feladatot. Mindenki tudja, hogy Tihany az 
ország egyik leglátogatottabb pontja a 
belföldi és a külföldi turisták számára egy-
aránt. Ezért a közterüle tek megújítására 
elindítottuk a tervezési munkát, és elindultak 
a pályázatok. A Bala ton-régióban azonban 
nagyon sok a fejlesz tendő helyszín, így nagy 
a forrásigény. Ilyen körülmények között sok 

munkára, kitartásra volt szükség, hogy Ti-
hany elnyerje a kiemelt támogatást. 

Milyen hatással van a megvalósult 
beruházás a település életére? 
A közterületek minőségi változása eredmé-
nyezett-e színvonaljavulást a kereskedők, 
a szolgáltatók részéről? 

A turisták fogyasztási és vásárlási szokásai 
változtak, így kíváncsian várom az év végét. 
A Borsos Miklós tér esetében kaptam olyan 
visszajelzéseket, hogy amióta a parkoló 
megszűnt, a környező üzletekben keveseb-
ben vásárolnak, a súlypont visszahelyező-
dött a Batthyány utcára. A helyzet akkor 
változik majd, amikor a révtől a vonatok na-
gyobb számban hozzák fel a turistákat ide 
a központba. Mindent árusítanak itt, de azt 
is látni kell, hogy a világ minden városában 
ugyanezeket a termékeket láthatjuk. Kevés 
a helyi specialitás. Tihany esetében jó példa 
a Levendula Bolt, amely újabb, igényesen 
kialakított üzletet nyitott a főtéren. A termé-
kek szépek, a minő séget képviselik, a magas 
bérleti díj mellett is rentábilis a vállalkozás. 
Mégis egy-két év kell ahhoz, hogy erre a 
kér désre egyértelműen válaszolhassak.

Minden építkezés drámai folyamat, 
mi is sok belső és külső problémát megéltünk 
a tervezés és a kivitelezés során. Mennyire 
elégedett a kivitelezéssel?

Anank ellenére, hogy szakmabeli vagyok, 
ilyen volumenű be ruházás még nem futott 

át a kezem alatt. Nagyon sok mindent tanul-
tam, sok tapasztalatot gyűjtöttem arra vo-
natkozóan, hogy mire kell odafigyelni. Első-
sorban a közműszolgáltatókkal való együtt-
működésre és kapcsolattartásra gondolok. 
Ma Magyarországon a szolgáltatók még 
min dig nem látják el a tervezőket a szüksé-
ges információkkal. Ha a tervezés fázisában 
meg felelő lenne az adatszolgáltatás, sok 
nem várt költség előre kalkulálható lenne. A 
kivitelezés közben felmerülő feladatok ve-
szélyeztetik a projektek megvalósulását, mert 
nem minden önkormányzat tudja felvállal-
ni a pályázati forráson kívüli plusz költsége-
ket. Emellett hónapokkal hátráltatják a 
munkát, az egyébként is szűk határidők 
mellett.  Ez vonatkozik a régészeti feltárások 
menetére is. 

A mi munkánkat, és gondolom 
Polgármester úrét is sok esetben megkönnyí-
tette, hogy Németh Katalin műemléki 
felügyelő asszony következetesen és 
folyamatosan jelen volt, segítette a beruhá-
zás minőségi megvalósulását. 

Megtapasztaltam, hogy ha egy önkormány-
zat értelmes feladatokat tűz ki célul, akkor a 
hatóságok és szakhatóságok is az ügy mellé 
állnak. A Környezetvédelmi Felügyelőség, a 
Nemzeti Park és a műemlékvédelmi ható-
ság egyaránt segítette programunk megva-
lósulását. Végül a közműszolgáltatókkal is 
rendeződtek a dolgok. Csak pozitívan tudok 
nyilatkozni ezekről az együttműködésekről.

Fent: Borsos Miklós tér; lent a tér mészkő lépcsői
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hettek szóba, melyek kapcsolódnak a helyi 
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nálásával készült. Ófalu utcái kockakő bur-
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ket. Emellett hónapokkal hátráltatják a 
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tette, hogy Németh Katalin műemléki 
felügyelő asszony következetesen és 
folyamatosan jelen volt, segítette a beruhá-
zás minőségi megvalósulását. 

Megtapasztaltam, hogy ha egy önkormány-
zat értelmes feladatokat tűz ki célul, akkor a 
hatóságok és szakhatóságok is az ügy mellé 
állnak. A Környezetvédelmi Felügyelőség, a 
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ság egyaránt segítette programunk megva-
lósulását. Végül a közműszolgáltatókkal is 
rendeződtek a dolgok. Csak pozitívan tudok 
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Az egyik vonzerő Tihanyban maga az 
apátság. Vannak az önkormányzattal 
közös területeik is, mint például a Csokonai-
liget, amely a projektből kimaradva még vár 
a megújulásra. Milyen az apátsággal való 
együttműködés? 

Az apátsággal nagyon jó az együttműködé-
sünk. Bármit kérnek tőlünk, mi azonnal tel-
jesítjük, remélem Richárd Atyának is ez a 
véleménye erről. Az egyházzal való kapcsola-
tunknak volt köszönhető az is, hogy felvettük 
a kapcsolatot az apátsághoz kapcsolódó 
területeket tervező Pagony irodával. Az apát-
ság és környezete szerves egységben áll a 
faluval, így fontos volt, hogy itt is hasonló 
szemlélet jelenjen meg. 

Az átadás óta szakmai és baráti körökből 
sok pozitív visszajelzés érkezik hozzánk.

A munkák megkezdése előtt sokan fordul-
tak hozzám kérésekkel és ötletekkel, hogy 
az ország egyik legfestőibb faluját ne a 

bóvli, és az ízléstelen reklámok tömege lep-
je el. Most elmondhatjuk, hogy elindult a 
pozitív változás. Az elmúlt években több 
sufnit elbontattunk, ezek helyére a műem-
léki környezetbe illő berendezési tárgyak, 
üzlethelyiségek kerültek. Egészen más lett 
a külalakja így az ingatlannak és az utcafront-
nak is. Az is igaz, hogy van még mit tenni 
ezen a területen, ami nem fért bele ebbe a 
megújítási projektbe. 

Melyek a legközelebbi célok 
a település fejlesztésében? 

A sétáljunk és bringázzunk Tihanyban projekt, 
amire 350 millió Ft-ot nyertünk. Ez egyrészt 
a kerékpárút harmadik ütemének a befeje-
zését, másrészt a hajóállomáson a parti sé-
tány és az ottani kő támfal megépítését, 
valamint a hozzá kapcsolódó park rehabili-
tációját tartalmazza, amelynek befejezése 
jövő júniusra várható. A hajóállomáson két 
épület felújítását tűztük ki célul. Ne héz fel-
adat lesz a mára teljesen lepusztult sportét-

terem hasznosítása. Kérdés, hogyan lehet 
ma egy, a tulajdonos által elhanyagolt helyet 
rendbe tenni, hogyan lehet esetleg kisajátí-
tással vagy más jogi eszközzel a helyzetet a 
holtpontról kimozdítani. Rengeteg elvég-
zendő feladat van ebben a ciklusban, amit 
mindenképpen szeretnék megvalósítani. 
Idén a rendezési terv módosításával indul a 
komp környékének és az egykori kenderföl-
dek területének a fejlesztési programja, hogy 
2014–2015-ben érdemben lehessen tovább 
lépni. A Csokonai-liget felújítása is várat 
magára. Január elsejétől a törvény értelmé-
ben műemléki területen az önkormányzat 
kötelezheti a szolgáltatót a kábelek földbe 
helyezésére. Óriási lehetőséget jelentene ez, 
mert a teljes költségnek durván fele meg-
spórolható így, csak a másik felét elő kellene 
teremteni valahonnan. Egyszóval sok az 
ötlet, a feladat, csak győzze erővel az ember.

Sok erőt kívánunk a megkezdett 
és a tervezett munkákhoz!

Építtető: Tihany Település Önkormányzata, Tósoki Imre polgármester • Engedélyezési terv: 2007 – 2009 • Kiviteli terv: 2010 • Gene-
rál tervező: Herczeg Ágnes (Pagony Kft.) • Tájépítész munkatárs: Edvi Bettina, Rahna ma Azadeh, Tikk Dóra (Pagony Kft.) • Épí tészet: 
Varga Csaba, Vavrik Ferenc (Axis Kft), Martin Gábor (MS-Műtermek Kft.) • Sta tika: Cséfalvay Gábor, Ther Antal • Közlekedés, közmű: 
Fábri László (Észak-Budai Zrt.), Szabó Gábor (Váczium Mérnökiroda Bt.), Tász ler László (Tónus Kft.) • Épületgé pé szet: Fenyves Tamás 

• Épületvil la mosság: Levek István • Vízgépészet: Rudó Endre (Rudó Stúdió Bt.) • Műemléki felügyelet: Németh Katalin (KÖH) • Kivitelezés: 
2011-13 • Projektmenedzsment: Szabó József (Arte mis Kft.) • Műszaki ellenőr: Koch Péter (VeszprémBer Zrt.) • Ge nerálkivitelező: Laki Zrt.

A LEGEND BORN ANEW
Landscape architecture developments inaugurated 
within the framework of the Tihanyi Legenda Projekt 
(Legend of Tihany Project)
By the end of the 20th century, Tihany, the former 
fishing village has grown to be one of the most 
visited touristic destinations in Hungary, attributable 
to the rich cultural, natural and sacral heritage of 
the landscape. The objective of the development 
project was to renovate and expand the existing 
structures and elements of landscape, giving a 
uniquely recognizable general aspect to the village, 
preserving its rural character while adapting to the 
requirements of a modern European settlement. 
The greatest challenge of contemporary architec-
tural design is to carry out comprehensive develop-
ment projects that are specifically adapted to the 
spirit of the location.  Today, similar vistas greet us 
from Barcelona to Bucharest and we sit on the same 
type of benches. Lost in the frustrating maze of 
tenders and impossibly short design and develop-
ment deadlines, it seems that it is getting more and 
more difficult to adjust to the local pace of life and 
have a chat with locals and visitors.

Szemközt: támfal a Pisky sétány mentén; 
a Halász köz;  fent: a Pisky sétány; lent: kálvária
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ma egy, a tulajdonos által elhanyagolt helyet 
rendbe tenni, hogyan lehet esetleg kisajátí-
tással vagy más jogi eszközzel a helyzetet a 
holtpontról kimozdítani. Rengeteg elvég-
zendő feladat van ebben a ciklusban, amit 
mindenképpen szeretnék megvalósítani. 
Idén a rendezési terv módosításával indul a 
komp környékének és az egykori kenderföl-
dek területének a fejlesztési programja, hogy 
2014–2015-ben érdemben lehessen tovább 
lépni. A Csokonai-liget felújítása is várat 
magára. Január elsejétől a törvény értelmé-
ben műemléki területen az önkormányzat 
kötelezheti a szolgáltatót a kábelek földbe 
helyezésére. Óriási lehetőséget jelentene ez, 
mert a teljes költségnek durván fele meg-
spórolható így, csak a másik felét elő kellene 
teremteni valahonnan. Egyszóval sok az 
ötlet, a feladat, csak győzze erővel az ember.

Sok erőt kívánunk a megkezdett 
és a tervezett munkákhoz!

Építtető: Tihany Település Önkormányzata, Tósoki Imre polgármester • Engedélyezési terv: 2007 – 2009 • Kiviteli terv: 2010 • Gene-
rál tervező: Herczeg Ágnes (Pagony Kft.) • Tájépítész munkatárs: Edvi Bettina, Rahna ma Azadeh, Tikk Dóra (Pagony Kft.) • Épí tészet: 
Varga Csaba, Vavrik Ferenc (Axis Kft), Martin Gábor (MS-Műtermek Kft.) • Sta tika: Cséfalvay Gábor, Ther Antal • Közlekedés, közmű: 
Fábri László (Észak-Budai Zrt.), Szabó Gábor (Váczium Mérnökiroda Bt.), Tász ler László (Tónus Kft.) • Épületgé pé szet: Fenyves Tamás 

• Épületvil la mosság: Levek István • Vízgépészet: Rudó Endre (Rudó Stúdió Bt.) • Műemléki felügyelet: Németh Katalin (KÖH) • Kivitelezés: 
2011-13 • Projektmenedzsment: Szabó József (Arte mis Kft.) • Műszaki ellenőr: Koch Péter (VeszprémBer Zrt.) • Ge nerálkivitelező: Laki Zrt.

A LEGEND BORN ANEW
Landscape architecture developments inaugurated 
within the framework of the Tihanyi Legenda Projekt 
(Legend of Tihany Project)
By the end of the 20th century, Tihany, the former 
fishing village has grown to be one of the most 
visited touristic destinations in Hungary, attributable 
to the rich cultural, natural and sacral heritage of 
the landscape. The objective of the development 
project was to renovate and expand the existing 
structures and elements of landscape, giving a 
uniquely recognizable general aspect to the village, 
preserving its rural character while adapting to the 
requirements of a modern European settlement. 
The greatest challenge of contemporary architec-
tural design is to carry out comprehensive develop-
ment projects that are specifically adapted to the 
spirit of the location.  Today, similar vistas greet us 
from Barcelona to Bucharest and we sit on the same 
type of benches. Lost in the frustrating maze of 
tenders and impossibly short design and develop-
ment deadlines, it seems that it is getting more and 
more difficult to adjust to the local pace of life and 
have a chat with locals and visitors.

Szemközt: támfal a Pisky sétány mentén; 
a Halász köz;  fent: a Pisky sétány; lent: kálvária


