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• Letették a Civilek háza
alapkövét (3. oldal)

• Szemfényvesztés a Kogartban
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• Interjú Mihályi Jeromos új perjellel
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Új sportcsarnok épül
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A költségvetési rendelet össze-

állítása során a képviselők érvénye-

sítették az idei évre vonatkozó

költségvetési törvény számait és

szabályozásait, figyelembe véve az

államháztartásról szóló törvény és

annak végrehajtási rendeletének

2018. január 1-től hatályos rendel-

kezéseit.

A képviselő-testület mint min-

den évben, idén is két fordulóban

tárgyalta meg a részletesen előké-

szített rendelet tervezetet.

A tárgyalás során számba vették

a várható bevételeket és ehhez iga-

zították a kiadásokat, továbbá be -

építették a költségvetési marad-

ványt terhelő kötelezettségeket.

A rendelet szöveges része tartal-

mazza többek között az intézmé-

nyek költségvetésének főbb számait

és a meghatározott létszámkerete-

ket, a mellékletek mutatják be a be-

vételek és kiadások összegét külön-

böző felosztásban.

Az önkormányzat 2018. évre szá-

mított bevételi és kiadási főösszege

1.461.976.087 forint. Ebből a

Visszhang Óvoda kiadásai

69.652.000, a Falugondnokság ki-

adásai 109.798.000, a Németh

László Művelődési Ház kiadásai

23.774.000 forintot tesznek ki.

Ezek az összegek tartalmazzák a

személyi juttatásokon felül a dologi

kiadásokat és a kisértékű tárgyi esz-

közök beszerzését is.

Az Önkormányzat előrelátha-

tóan beruházásokra 541.920.000

forintot, felújításokra pedig

71.485.000 forintot fordít ebben az

évben.

Az általános tartalék összege

52 millió forint. 

A költségvetés fedezetet nyújt a

költségvetési szervek működésére,

és szigorú, takarékos gazdálkodással

megteremti a rendeletben jóváha-

gyott felhalmozási kiadások fede-

zetét, melynek feltétele a tervezett

bevételek beszedése és a költségve-

tési rendeletben megfogalmazott

gazdálkodási szabályok szigorú és

következetes betartása. A 2018. évi

gazdálkodás legfontosabb célja,

hogy az önkormányzat a költség-

vetési egyensúlyát megőrizze,  lik-

viditását biztosítsa, az intézményi

feladatellátást finanszírozza, végül

és nem utolsó sorban pedig a  költ-

ségvetésben tervezett fejlesztési fel-

adatokat, és a támogatott projek-

teket megvalósítsa.

NÉMETH TÜNDE

Elfogadták az idei költségvetést 
A képviselő-testület a márciusi ülésén elfogadta az ez évre vonatkozó
bevételeket és kiadásokat tartalmazó rendeletét. A közel másfél milliárdos
költségvetés összeállítása során jelentős összeg jutott fejlesztésekre is.

Az április 8-ára kitűzött ország-

gyűlési képviselők választásán a te-

lepülésen rendkívüli esemény nem

történt, a Helyi Választási Bizottság

közreműködésével a szavazás zök-

kenőmentesen lezajlott. 

Községünkben a szavazókörben

lakcímmel rendelkező választópol-

gárok száma 1048 fő volt, melyből

795 fő (75,8 %) adta le szavazatát.

A választáson megjelentek száma

országos átlagban 70,22 % volt.

A választópolgároknak lehetősé-

gük volt átjelentkezéssel szavazni,

abban az esetben, ha a választás

napján lakóhelyüktől távol tartóz-

kodnak. Tihanyban 101 fő vette

igény be ezt a lehetőséget, az ő sza-

vazataikat nem helyben dolgoztuk

fel.

Az első négy helyen a választási

eredmények az alábbiak szerint ala-

kultak az egyéni választókerületi

képviselőjelöltek és a pártlisták ese-

tében:

• Dr. Kontrát Károly (Fidesz-

KDNP): 442 szavazat

• Kepli Lajos ( Jobbik): 262 szavazat

• Deák Istvánné (DK): 41 szavazat

• Kiss László (Momentum):

20 szavazat

• Fidesz-KDNP: 432 szavazat

• Jobbik: 125 szavazat

• LMP: 66 szavazat

• MSZP-Párbeszéd: 62 szavazat

A szavazatok végleges összesítése

után Veszprém megye 02. számú

egyéni választókerületében Dr. Kontrát

Károly szerzett mandátumot.

A választással kapcsolatos to-

vábbi adatok, statisztikák a valasz-

tas.hu honlapon megtekinthetőek.

Ezúton szeretném megköszönni

a Helyi Választási Bizottság tagjai -

nak és a Választási Iroda munka-

társainak a választás lebonyolításá-

ban elvégzett munkáját.

NÉMETH TÜNDE

HVI VEZETŐ

Összefoglaló az országgyűlési képviselők választásáról 
Tihanyban a választópolgárok
jelentős többsége az urnákhoz já-
rult, az országos átlagnál maga-
sabb volt a részvételi arány. 

A felújítás ideje alatt az ügyfelek

kiszolgálása a Kormányablak busz-

ban történik, amely a balatonfüredi

hivatali épület Bajcsy-Zsilinszky

utcai részén lévő parkolóban talál-

ható.

Az ügyfélfogadási idő a Kor-

mányablak buszban változatlan

menetrend szerint zajlik. 

A Földhivatal a földszinti 6-os

irodában változatlan ügyfélfogadási

időben fogadja ügyfeleit, megkö-

zelítése a Felső köz felőli bejáraton

biztosított.

A munkálatok alatt felmerülő

kellemetlenségek miatt mindenki

megértését és türelmét kéri a Bala-

tonfüredi Járási Hivatal.

t-v

Ideiglenesen bezár a Kormányablak 
A Balatonfüredi Kormányablak
ügyfélszolgálati helyiségét a
megnövekedett ügyfélforgalom
és új funkciók integrálódása mi-
att kibővítik. A munkálatok mi-
att április 16. és május 11. között
a Kormányablak zárva tart.
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– Ilyen léptékű sportfejlesztésre

még soha nem volt példa a telepü-

lésen. Öt évvel ezelőtt dolgoztuk

ki, hogyan képzeljük el a helyi sport

fejlesztését, milyen irányba indu-

lunk el. Azóta átadtuk a kis majd a

nagy műfüves sportpályát lelátóval

együtt, most pedig elkezdődik ez a

jelentős beruházás. Nemcsak a si-

keres sportklubunk talál majd itt

otthonra, hanem végre lesz egy

nagy közösségi terme Tihanynak,

ahol többféle rendezvénynek helyet

tudunk biztosítani – fogalmazott

Tósoki Imre, polgármester.

A Magyar Labdarúgó Szövetség

látvány-csapatsportok pályázatán

nyert támogatás révén valósulhat

meg az 540 millió forintos beruhá-

zás. 340 millió forint a társasági adók

felajánlásából gyűlt össze, 100 millió

forintot a kormány, és 100 milliót

az önkormányzat tesz hozzá.  Az is-

kola jelenlegi sportcsar nokát lebont-

ják, helyén építik meg a 150 fős le-

látóval, öltözőkkel, kiszolgáló helyi-

ségekkel, és egy kézilabdapálya mé-

retű játéktérrel ellátott új, 1400

négyzetméteres csarnokot. Mivel

ekkora csarnoka nincs a település-

nek, az új létesítmény az iskolai test-

nevelés mellett más

funkciókat is ellát majd,

különböző kul turális

rendezvények nek, sport-

eseményeknek adhat

otthont, és itt tartja majd

az edzéseit illetve a hazai

mérkőzéseit a helyi

sport egyesület.

– Több fontos célnak

is megfelel az új csarnok.

Biztosítja a diákok mindennapos

testmozgását, az utánpótlás-nevelés

és az élsport helyszíne lehet, bővíti

a település infrastruktúráját, illetve

versenyek helyszíneként szolgálhat.

Biztos vagyok benne, hogy minden

sportot kedvelő helyi lakos és diák

örömét leli majd benne – mondta

Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrá-

sok Minisztériuma nemzeti után-

pótlás-nevelésért és sportkapcsola-

tokért felelős helyettes államtitkára. 

Kontrát Károly a térség ország-

gyűlési képviselője, hangsúlyozta:

még 2016-ban kereste meg őt a te-

lepülés vezetője a sportcsarnok épí-

tésének tervével, amit szívesen tá-

mogatott, hiszen fontos kormány-

zati cél, hogy minden településen

legyen kulturált sportolási lehetőség. 

mt

Lerakták az új futsalcsarnok
alapkövét a Tihanyi Bencés Is-
kola udvarán. Az 540 millióból
épülő modern kivitelezésű, több
funkciót is ellátó sportlétesít-
mény, az idei év legfontosabb ti-
hanyi fejlesztése lesz. Az átadást
az év végére tervezik.

Az év végére elkészül a sportcsarnok

Veszprém megyében jelenleg két
futsal csapat működik, ebből az
egyik Tihanyban. A helyi csapat-
nak kitűnő lehetőséget biztosít
majd az új csarnok az edzésekre,
illetve a mérkőzések lebonyolítá-
sára egyaránt. A csapat eddig bérelt
helyszíneken rendezte hazai mér-
kőzéseit, az új sportcsarnok meg-
építésével végre otthonra találnak
a tihanyi futsalosok.

– Nagy öröm, hogy Tihany to-

vább fejlődik, jól pályázik a telepü-

lés és jó célokat tűz ki maga elé.

Tihanynak rengeteg értéke van és

erős közösségekkel is rendelkezik.

A beruházás révén a település életét

nagyban meghatározó intézmények

egy megújított épületbe költözhet-

nek, ez is hozzájárul Tihany fejlő-

déséhez – fogalmazott Kontrát

Károly a térség országgyűlési kép-

viselője az alapkőletételen. 

Öt pályázó közül végül a legked-

vezőbb ajánlatot tevő székesfehér-

vári cég, az NBU Építőipari és

Szolgáltató Kft. nyerte el a beru-

házást, amelyet ígéretük szerint au-

gusztus közepére be is fejeznek.

A fejlesztés teljes költségeit uniós

pályázati forrás, az önkormányzat

illetve magánberuházás fedezi.

A 700 négyzetméteres ingatlan

földszintjén kap helyet a levendula

lepárló. A levendulaüzem- és ma-

nufaktúra építési munkái 140 mil-

lió forintba kerülnek, az önkor-

mányzati épület felújítási munká-

lataira pedig közel 70 milliót köl-

tenek.

A tervek szerint az

épület több mint

százmillió forint

uniós forrásból új

hőszigetelést kap,

kicserélik a nyílá-

szárókat, kialakítják az új fűtés

rendszert. Az önkormányzat költ-

sége a tetőtér beépítése, hiszen a

helyiségeket az új funkciónak meg-

felelően át kell alakítani. 

– A jövő ígérete a levendula. Régi

vágyunk teljesül azzal, hogy egy le-

vendula lepárló üzem is helyet kap

itt és elkezdheti a működését. Nagy

szerencse, hogy a település iránt el-

kötelezett Tóth József vezeti majd a

tevékenységet – vélekedett Tósoki

Imre polgármester, aki egyúttal kez-

deményezte: üljenek le egyeztetésre,

közös beszélgetésre azok, akik érin-

tettek lehetnek a tihanyi levendula

projektben. 

A jelenleg elhanyagol állapotú,

kihasználatlan épületben kapnak

majd helyet a Művelődési Ház iro-

dái, a könyvtár, a TDM iroda, a Ti-

hany tévé stúdiója, a stúdió és a ká-

beltévé ügyfélszolgálat valamint itt

alakítják ki a körzeti megbízott iro-

dáját is.

A földszinten közös bejárati elő-

térből recepció nyílik. Innen köze-

líthetők meg az emeleti irodák,

ahová lépcsők és lift is vezet majd.

A levendula lepárló illetve a manu-

faktúra üzemeltetése külön történik

majd, nyitva tartása független lesz

az önkormányzati irodáktól. Mint

arról korábbi lapszámunkban már

írtunk, a Civilek házának kialakítása

azért is fontos, mert enélkül nem

indulhat el az egykori magtár teljes

felújítása és átépítése, ami kiemelt

turisztikai projektje a településnek. 

mt

A tervek szerint szeptemberre el-
készül a Civilek Háza. A Major
utcai egykori pékség leromlott
állapotú épületének külső-belső
átalakítása már meg is kezdődött,
a beruházás fontos eleme az ura-
dalmi magtár komplex átépíté-
sének is.

Letették a Civilek háza alapkövét
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A felhangzó fanfárok hangja

után Mihályi Jeromos konventuális

perjel köszöntötte a megjelenteket.

A hang   versenyen egyházi énekek,

régebbi korok zenéje, XX. századi

alkotások és népszerű filmzenék

csendültek fel. A műsorban fellép-

tek a Tihanyi Bencés Gyermekkó-

rus, a Tihanyi Bencés Fúvószene-

kar, a Hegedűkórus tagjai, a zene-

tanárok, művészeti vezetők. A kon-

cert színvonalát Bősze Ádám kon-

feranszié emelte, aki a Bartók Rá-

dió munkatársaként, a Virtuózok

televíziós komolyzenei tehetség-

kutató vetélkedő műsorvezetője-

ként ismert. A jubileumi esemény

zárásaként Radó László igazgató

köszöntötte az alapító zenetanáro-

kat és megemlékezett Bertha Mi-

hályról, aki a kezdetektől a haláláig

volt az iskola tanára.

A koncert után az apátság

a temp lom belső udvarában rende-

zett fogadáson látta vendégül

a megjelenteket, a szereplőket és

a hozzátartozóikat. A koncerten

készült felvételek megnézhetők a

Tihany Tv és az iskola közösségi

oldalán.

S. J.

A Tihanyi Bencés Iskolában
húsz évvel ezelőtt indult meg az
alapfokú művészeti oktatás.
Kezdetben 47 növedék ötféle
hangszeren, mára már 73 diák
hét tanszakon tanulhat a zene-
iskolában. Az apátságban április
elején megrendezett teltházas
emlékünnepi koncertre eljöttek
az indulásnál közreműködő ze-
netanárok is. 

Jubileumi koncert az apátságban

Befejeződött a helyi általános is-

kola első osztályába való beiratkozás

a következő tanévre. Az előző évek

tendenciája folytatódni látszik, egyre

népszerűbb az intézmény a szülők

körében. Ősszel várhatóan meg fogja

haladni a 170 főt a tanulói létszám,

amelyre 1999 óta nem volt példa. 

A szeptemberben induló első

osztályába 22 tanuló jár majd 11

településről. Mivel a születésszám

is magas volt a 2011-es évben, ezért

tíz tihanyi diák kezdi ősszel az első

évfolyamot az iskolában. További

reményre ad okot a folytatódó

létszámnövekedés, mert 12 tanuló

bejelentette jelentkezési szándékát,

aki ebben az évben tölti be hatodik

életévét, ezért köteles beiratkozni,

de csak a következő tanévben jár

majd iskolába. 

Népszerű a tihanyi iskola a Ba-

laton-felvidéken is, hiszen most is

érkezik diák Kékkútról, Pécselyről,

Vászolyról, Dörgicséről és a kör-

nyező településekről. Folytatódik

az úgynevezett nagyfelmenő rend-

szerben történő oktatás, ezért egy

osztálytanító, Gfellerné Kasza

Zsuzsanna tanítja majd elsőtől a

negyedik évfolyamig ezt az osztályt.

Ennek a módszernek nagy előnye,

hogy négy évig ugyanaz a pedagó-

gus tanítja a gyerekeket.

S.J.

Népszerű a
tihanyi iskolaFotók: Dr. Korzenszky Richárd

Orosz István és Polgár Botond a

klasszikus művészeti hagyomány-

ban gyökerező előképekre épít, de

nem a megszokott struktúrákat kö-

vetve rendezi azokat szekvenciákba.

Ellenkezőleg, új gondolati pályákat

kutatva az emlékezet és a képzelet

határait feszegetik és a horizont-

vonalon túlra pillantanak. Orosz

István illúzionisztikus tereivel, Pol-

gár Botond pedig az emlékezetben

csak töredékesen megmaradt,

a képzeletből előlépett szobraival

a maguk módján az elképzelhetet-

len ábrázolhatóságára tesznek kí-

sérletet. 

Orosz István a magyar kortárs

grafika meghatározó alakja, aki

Albrecht Dürer és M.C. Escher szel-

lemi rokonaként műveli és feszíti

töréspontig a grafika lehetőségeit,

művei többek optikai bravúroknál.

Magára az optikai mechanizmusa-

ira mutat rá a művész, amely legin-

kább az anamorfózisban jelenítődik

meg: a rajz síkjában torzítva meg-

jelenő rejtélyt a térbe kiemelve

hozza játékba a művész, egyfajta

értelmezési háromszöget teremtve

a mű kettőssége és a néző között.

Polgár Botond a szó klasszikus

értelmében vett szobrász, a faragás

mestere. Választott anyagából nem

építkezik, hanem elvesz, vagy ha

úgy tetszik, lefejti a műről a karak-

teréhez nem szükséges matériát.

Polgár munkamódszere közös kul-

turális emlékeinkből táplálkozva in-

kább az emlékezet folyamatait kö-

veti le: a kőből kibontott alak csak

annyira tűnik elő, amennyire fel

tudjuk idézni, és már eleve egyfajta

felfedezésre váró történettől terhelt.

A művész szobrai olyanok, mintha

az egykori egész sérült volna, he-

geik pedig immár hozzájuk tar-

tozna, felidézve a nem láthatót, az

elveszett jelentéssel többé már meg

nem jeleníthetőt.

A több mint hatvan alkotást felvo-

nultató tárlat július 1-ig, hétfő-vasárnap

10.00–18.00 óra között látogatható.

mt

Szem-fény-vesztés címmel Orosz István grafikusművész és Polgár
Botond szobrászművész alkotásaiból válogató kiállítás nyílt az ötéves
születésnapját ünneplő KOG ART Galériában. Alkotások, amelyek
túlmutatnak a valóságérzékelésünkön, az emlékezet és a képzelet
határáról tudósítanak.

Szemfényvesztés a Kogartban

A galéria 2013 nyarán azzal a
céllal nyílt Tihany szívében, hogy
a Balatonra érkezők a környék jól
ismert és közkedvelt látnivalói
mellett egy egész évben látogat-
ható intézményben a Kovács
Gábor Művészeti Alapítvány ki-
állításai által nyújtott élményeket
is megismerhessék. Az épületben
Borsos Miklós szobrászművész ál-
landó kiállítása mellett klasszikus
és kortárs műveket egyaránt fel-
vonultató időszaki kiállítások, tár-
latvezetések és egyéb kulturális
programok várják a látogatókat. 
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– Azt nyilatkozta, hogy nem volt

jelenése. Miért tartotta fontosnak ezt

kijelenteni?  

– Nincs különösebb oka. Az Isten

kreatív, többféle elhívásra van példa,

nekem történetesen nem volt jele-

nésem vagy más extrém élményem.

A győri bencés gimnázium diákja-

ként szembesültem a bencés kö-

zösséggel, ami rendkívüli hatással

volt rám. Az életmódjuk, az imád-

kozásaik, ahogy hozzáállnak a fia-

talokhoz, ez mind megérintett. Ek-

kor döntöttem el, szerzetesek le-

szek. Soha nem gondoltam volna

magamról, hogy falusi lelkipásztor

leszek, aztán mégis így alakult. Azt

se gondoltam volna, hogy matema-

tika érettségi nélkül az apátság gaz-

dasági ügyeivel foglalkozom majd. 

– Teológia szakon diplomázott,

hogy hogy nincs matematika érettsé-

gije?

– Akkor érettségiztem, amikor

botrány lett abból, hogy kiderültek

a matematika tételek. Nekem, aki

nem akart ezen a vonalon tovább

tanulni, az év végi jegyemet írták

be, így ebből a tantárgyból nem

érettségiztem.  

– A szerzetesség érdekes és vonzó,

ugyanakkor óhatatlanul felmerül a

kérdés, miért választja valaki ezt a

sok lemondással járó életformát. 

– Soha nem a következmények

a lényegesek, hanem a motiváció.

Az a kérdés, hogy miért cselekszik

az ember. Nagyon fontos, hogy sza-

badon döntsünk. A szerzetesi élet-

formának is az a célja, hogy az em-

ber megtalálja a boldogságát. Ha

ez nem sikerül, akkor rossz úton

jár.  Én, amikor a szerzetességről

döntöttem először azt tisztáztam

magamban, hogy van-e élő Isten-

kapcsolatom. Aztán azt, hogy ez a

kapcsolat van-e olyan fontos szá-

momra, hogy ezért elhagyjak min-

dent, és egyben meg is nyerjek min-

dent: egy életet. 

Azzal, hogy a szerzetesi életfor-

mát választottam, a szabadságom

nincs jobban korlátozva, mint

mondjuk egy kétgyermekes csalá-

dos emberé, ott is vannak feladatok,

kötöttségek.  Benedek pápa mond -

ta: minden hívő embernek egyszer

szembe kell néznie a hitetlenséggel,

és minden hitetlennek szembe kell

egyszer néznie azzal, mi van, ha

mégis van Isten. Nincs olyan ember,

aki ne gondolt volna bele abba, mi

lenne, ha másképp élne. Velem

sincs ez másként. 

– És mire jutott?

– Szerzetesként minden nap

szem be kell nézni önmagunkkal, és

Istennel. A hit kegyelem, de a hit-

ben el kell mélyülni, személyes kap-

csolatként fogom fel a hitemet.

Az a cél, hogy fejlesszük a szemé-

lyiségünket, megismerjük magun-

kat, nyitottak maradjunk, ha

szembe kell nézni önmagunkkal.

Folyamatosan fejlődni kell és el-

mélyülni, hiszen hullámzik az em-

ber Istenkapcsolata is. Azt a kérdést

kell feltenni: boldog vagyok-e? Jó

úton járok-e? Soha nem az a meg-

oldás, ha az ember kimenekül egy

helyzetből. Ugyanez igaz a családi

gondokra is. Ha nem vállaljuk fel

a küzdést, akkor ebből fakad majd

a csalódottság, az lesz a személyes

kudarc, hogy a következő hasonló

szituációban sem küzdünk, hanem

kimenekülünk, és ez így ismétlődik.

A szerzetesi élet nem lehet mene-

külés. Mindannyian azt vállaljuk,

hogy elmegyünk a falig és még ki-

csit tovább is. 

– Mi ma a feladatuk, mit kell
megmutatniuk a bencés rendből?

– Mi egy kommunikatív rend va-

gyunk, keressük a találkozásokat az

emberekkel. Azért van nyitva a

templom, a monostor egy része,

mert valamilyen üzenetet akarunk

átadni. Nekem ez soha nem oko-

zott gondot. Aki eljön hozzánk,

látja a pozitív közösségi példát.

Nagy igény van ma arra, hogy meg-

mutassuk a közösségi élmény erejét.

Az, hogy mennyit és hogyan mu-

tatunk meg magunkból, attól függ,

ki érdeklődik. Másra kíváncsi a

strandról érkező papucsos turista,

másra, a spiritualitásra fogékony ér-

deklődő és másra, aki

lelkigyakorlatra jelent-

kezik. Mindegyik ér-

deklődőnek a számára

megfelelő élményt kell

adnunk. A látogatók

döntő többsége persze

a szerzetesekre kíván-

csi: egy számára furcsa,

misztikus életformát

akar jobban megis-

merni. 

– A bencés közösség

élete szorosan összefonódik a telepü-

léssel, olyannyira, hogy évente 120

ezer turistát fogadnak. Milyen konk-

rét fejlesztési terveik vannak?

– Több komolyabb fejlesztést is

tervezünk. Az apátság pincéjében

lévő kiállítóteret teljesen megújít-

juk, itt egy élményalapú interaktív

kiállítást tervezünk. Az apátság

előtt megújul a fogadó tér és a

templom mögött egy napváró te-

raszt alakítunk ki. A vendég nem

hiányozhat a monostorból ezért át-

alakítjuk az Apátsági Rege Cuk-

rászdát, színvonalasabb vendéglá-

tást szeretnénk nyújtani, a Rege ud-

vara pedig vendéglátó központtá

alakul. A gazdálkodásban is szeret-

nénk fejlődni, hosszú távú terveink

vannak a Belső-tónál lévő telkeink-

kel. A Csokonai-ligetben pedig

szeretnénk emléket állítani egy sza-

badtéri kiállítással, ami az alapító-

levélben szereplő fontos nyelvi,

nyelvészeti emlékeket mutatná be. 

– Milyen változást hozhat, hogy

több mint húsz év után új perjel van

az apátság élén?

– Ha jól csináljuk, akkor semmi

változást nem lehet majd érzé-

kelni, mert a közösség ugyanaz

maradt. Nem az elöljárónak kell

kisugároznia, hanem a közösség-

nek. A közösség dönti el az irány-

vonalat, itt nálunk nincsenek egy-

személyes történetek. Richárd atya

jó irányt jelölt ki, van vízió, elkép-

zelés.

– Fiatal kora miatt, csak különleges

szabályok mellett lehetett perjelnek meg-

választani, tulajdonképpen egyik jogi

kritériumnak sem felelt meg, a közösség

mégis önt tartotta alkalmasnak. 

– A megválasztás egy jogi aktus,

egy tény, egy lehetőség, elöljáróvá

azonban csak idővel válik az ember.

A jelölésem nyilván a bizalomról

szól, a közösségben betöltött sze-

repemről. A szokásos kilenc helyett

három évre kaptam megbízást, eny-

nyi időre reálisan lehet tervezni.

Nem tudom, miként alakul mindez,

remélem, tudom szolgálni a közös-

séget. Annyi változás biztos lesz,

hogy 31 évesből 34 éves leszek.

– Látja már, milyen változásokat

hoz a mindennapjaiba a perjeli

felada tok ellátása? 

– Több feladat van beírva a nap-

táramba, több találkozás, egyeztetés

vár rám. Az apátság gazdasági te-

endőit eddig is civil munkatársakkal

közösen végeztem, de be kell lát-

nom, hogy még több segítséget kell

majd igénybe vennem. Heti kétszer

sportolok, úszom és futni is szeret-

nék, erre figyelek, hogy ez megle-

gyen. A világi életből származó ba-

rátaimmal, volt osztálytársaimmal

továbbra is tartom a kapcsolatot, ez

fontos visszajelzés is számomra.

MARTINOVICS TIBOR

31 évével az ország legfiatalabb
bencés elöljárója. A perjellé vá-
lasztás három kritériuma közül
egyiknek sem felelt meg, a tiha-
nyi bencés közösség Korzenszky
Richárd lemondása után mégis őt
jelölte elöljárónak. Azt mondja,
az már egy jó cél, ha megtanul-
nánk csendben lenni, mert a
csenddel jobban elér magához az
ember. Minden nap szembe néz
önmagával és Istennel, erősen
hisz a közösségi létben, és ragasz-
kodik a heti kétszeri sportolás-
hoz. Mihályi Jeromossal beszél-
gettünk.

Ez nem egyszemélyes történet
– Interjú Mihályi Jeromos tihanyi perjellel

Mihályi Norbert Jeromos 1986. november 29-én született Bakony-
szentlászlón. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettsé-
gizett 2005-ben. 2006-ban lépett be a tihanyi bencés közösségbe.

Teológiai tanulmányait a noviciátusban Pannonhalmán, majd Buda-
pesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. Szerzetesi örök-
fogadalmat 2011-ben tett, áldozópappá 2013-ban szentelte Várszegi
Asztrik püspök, pannonhalmi főapát Tihanyban.

2012-től a Tihanyi Bencés Iskola lelkészeként, 2013-tól Balatonszőlős
lelkipásztoraként, majd 2015-től a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának
gazdasági helyetteseként dolgozott. 

Ez év februárban Korzenszky Richárd lemondása után tihanyi perjellé
választották.

Fotó: Andrónyi Tamás
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A szakmai zsűri vezetője ebben az

évben is Salánki Sándor volt, a Vini-

tores Tychonienses Borrend elnök-

nagymestere, tagjai Karl Lajos hegy-

bíró, Örvényes polgármestere, vala-

mint Huszár Zoltán és Hudák Zoltán

balatonfüredi borász. A Németh

László Művelődési Házban megtar-

tott eredményhirdetésen a bírálók el-

nöke elmondta: már tavaly ősszel lát-

ható volt, hogy különösen kiváló év-

járat lesz a 2017-es, ami ezen a ver-

senyen be is bizonyosodott. Kiváló

fehér, rozé és vörösborok készültek,

csak nüansznyi különbségeken múl-

tak a helyezések – fogalmazott. 

A verseny díjazottjai: 
I. helyezett: Ifj. Punk Árpád („Csi-

gavér” Kékfrankos Rozé)

II. helyezett: Varró János (Kiserdei

Rizling)

III. helyezett: Salánki Családi Bor-

pince (Sauvignon Blanc)

Különdíj:
Legjobb fehérbor: Salánki Családi

Borpince ( Juhfark)

Legjobb vörösbor: Salánki Családi

Borpince (Cabernet Franc)

A szervezők remélik, hogy a helyi

borászok lelkesedése töretlen ma-

rad, és a következő években is ha-

sonló számú és színvonalú nedűket

neveznek az egyre népszerűbbé

váló versenybe.

R.É.

Március végén tartották Tihany
egyik hagyományos rendezvé-
nyét, az újborok versenyét,
amelyre az idei évben rekord-
számú szőlősgazda, mintegy 34
különböző borral nevezett.

Rekordszámú nevezés az újborversenyen

Tihany Község Önkormányzat képviselő-
testülete új határozatban döntött a Mádl
Ferenc tér és Kiss utca forgalmi rendjének vál-
tozásáról és új táblák kihelyezéséről.

A döntés előtt a környéken lakókkal és ott

üzlettel rendelkezőkkel, bérlőkkel egy fórum

keretén belül egyeztettünk, illetve ismertettük

a forgalmi rend változásait.

A tavaly hozott döntés után a fent említett

területeken terveink szerint ez év április végéig

befejeződnek a változással járó munkálatok (bur-

kolatfestés, közúti jelzőtábla kihelyezés).

Szeretnénk ismételten felhívni a lakosság és

a kereskedők, szolgáltatók figyelmét, hogy a

munkálatok befejeztével az új forgalmi rend be-

tartatása érdekében fokozottabb ellenőrzésekre

lehet számítani. A büntetések kiszabásának

elkerülése érdekében a területen kihelyezett

jelzőtáblákra figyelemmel győződjenek meg a

behajtási, megállási és várakozási szabályokról.

Megértésüket a biztonságos közlekedés kiala-

kítása érdekében köszönjük.

NÉMETH TÜNDE

JEGYZŐ

Tisztelt lakosok, üzlettulajdonosok, bérlők!

Fotók: Szabó Rőtszakállú Zsolt
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– A Szabadtéri Színházak alap-

vetően azzal a céllal jöttek létre, hogy

a nyári színházi uborkaszezon alatt

is legyen lehetősége a színházked-

velőknek kedvenc időtöltésüknek

hódolni. Júliusban és augusztusban

a kőszínházak hagyományosan zárva

tartanak, így a nyaralók ki voltak re-

kesztve a kulturált szórakozás ezen

módjából. Másrészt a színészeknek

sem jött jól a kéthónapos pauza,

mert – leszámítva azoknak az egyre

szűkölő körét, akik valamely szín-

háznál státuszban maradhattak, és a

nyári hónapokra is kaptak legalább

egy minimális alapfizetést –, a több-

ség, a szabadúszók, ez alatt egy fillért

sem kerestek. Így tehát nemcsak a

nézőknek, hanem a nekik játszók-

nak is elemi érdeke volt a szabadtéri

színházak létrejötte. Ez értelemsze-

rűen a nyaralók által kedvelt helye-

ken valósult meg: Gyula, Esztergom,

Szentendre, Szeged, Kőszeg, Siófok,

Keszthely, Budapesten a Margitszi-

get és a Városmajor – és még foly-

tathatnám a sort. Ezek a színházak

a mai napig működnek, igen magas

színvonalon. 

– Mi a helyzet a Balaton körül?

Milyen választékot nyújtanak a sok

százezer nyaralónak a szabadtéri

színházak?

– A turisták által látogatott, leg-

népszerűbb helyek közül is kiemel-

kedik nyáron a Balaton. A siófoki

színpad korábban elsősorban

könnyű   zenei koncertek helyszínéül

szolgált, míg a keszthelyi nyári já-

tékok csak 2000-ben indult útjára.

A tihanyi szabadtéri színpad 2003-

ban nyílt meg a közönség előtt, bár

tény, hogy a Kossuth utcában már

korábban is rendeztek programo-

kat, de ahhoz le kellett zárni az át-

menő forgalmat. Ezért nagyon ak-

tuális volt a Belső-tó mellé építeni

az állandó helyszínt. Azóta sorra

nyílnak a szabadtéri színházak Fü-

reden, Földváron, Bogláron és

Fenyvesen, de mobilszínpadot egy-

egy könnyűzenei koncertre már jó-

formán a Balaton összes települé-

sén felállítanak.

– A színház anyagi feltételeinek,

működésének biztosítása mellet az Ön

gondja a program összeállítása is.

A műsor összeállításában mi a legne-

hezebb?

– Mivel lényegében mindenhol

budapesti vagy vidéki színházak

már bemutatott előadásait vásárol-

ják meg a szabadtéri színházak üze-

meltetői, így a programok összeál-

lításánál a legnagyobb problémát a

színészek egyeztetése jelenti. Ma

már szinte átfordult a rendszer, és

a rengeteg kínálati lehetőség miatt

a színészek végigdolgozzák a nya-

rat, sokan filmet is forgatnak, így

egy sokszereplős darab esetén igen

nehéz olyan napot találni, amely

mindegyiküknek egyszerre megfe-

lel. Különösen nehéz a helyzet,

amikor már egy híján minden

napra megvan a program, és már

csak arra az egyetlen dátumra,

konkrét napra kell összehozni egy

előadást. Főleg úgy, hogy tartjuk

magunkat az alapkoncepciónkhoz,

miszerint csak kőszínházi, színvo-

nalas előadást szerződtetünk, nagy

ívben elkerülve a hakni darabokat. 

– Örömmel hallom, hogy a tihanyi

program jelentős része összeállt. Meg-

szoktuk, hogy minden évben vár ránk

valami kis meglepetés, újdonság,

formabontás, új műfaj. Most mivel

lepnek meg minket? 

– Tihanyban, ahogy minden év-

ben, idén is valami újdonsággal aka-

runk szolgálni. Ezúttal a 15 éves ju-

bileum tiszteletére július 6-án egy

igazi gálaműsort tervezünk, amely-

ben – reményeink szerint – fellép

többek között Tompos Kátya, Balázs

Fecó, Takács Nikolasz, Szolnoki Péter

és Zséda is. További kuriózum, hogy

augusztus 17–19-én a Veszprémi

Petőfi Színházzal együttműködve

egy három napos operett-fesztivált

tartunk, amelyen bemutatjuk a Bor,

mámor, szerelem és a Bob herceg

című előadást, valamint egy operett

gálát is. Ezen kívül délutánonként a

Mádl Ferenc téren többek között

bábszínház, operett-karaoke, cigány-

zene, pódium kabaré és tánctanítás

szerepel a műsoron. Egy ilyen prog-

ram összehozása nem csekély erő-

feszítést igényel, de bízom benne,

hogy nemcsak mi, a szervezők, ha-

nem nézőink is szeretni fogják. 

KONCZ MÁRIA

A tihanyi Belső-tó partján álló
szabadtéri színpad évről-évre sok
ezer nézőnek nyújt emlékezetes
élményt, kikapcsolódást. Az idén
már tizenöt éve annak, hogy Buj-
tor István színigazgató színre ál-
lította itt az első előadást Légy jó
mindhalálig címmel, és már an-
nak is kilenc éve, hogy felesége,
Bujtor Judit viszi tovább a szín-
padot. Mint minden évben, most
is őt kérdeztük: mire számítha-
tunk a nyári színházi szezonban.
Egyáltalán, miért népszerűek a
szabadtéri előadások?

Bor, mámor, szerelem a tihanyi nyáresteken

A tihanyi Balaton Galéria Art
shop létrehozásával az a célunk,

hogy a Balaton régió szépségét kü-

lönleges és egyedi művészeti alko-

tásokon keresztül tárjuk vásárlóink

elé. Hiánypótló szinfoltja a térség-

nek e széles kínálattal rendelkező

és az ország neves művészeit rep-

rezentáló művészeti üzletünk, ahol

a helyi lakosoktól a nyaralótulajdo-

nosokon keresztül az átutazókig,

mindenki izlésének és pénztárcá-

jának megfelelően viheti haza e

csodás táj egy egy részletét. 

A 25 éve Kecskeméten alapított

E-Galéria vezetését édesanyámtól

tíz éve vettem át, ami akkor nagy

lépés volt, mert az angoltanári pá-

lyát hagytam el a művészetért.

Szintén tíz éve vagyunk jelen a Ba-

laton parton tavasztól őszig. Fér-

jemmel, aki egyetemi oktató évek

óta érik bennünk a gondolat, hogy

a kecskeméti galériánk nyomán e

régió lakosainak és látogatóinak is

elérhetővé tegyük művészeink ké-

peit, alkotásait természetesen a Ba-

latonhoz kapcsolódó témákban. Je-

lenleg több mint ötven művésszel

és partnerrel állunk kapcsolatban

öt országból. Akvarell, tus, olaj, tűz-

zománc, rézkarc, pasztell, kerámia

és egyéb technikák alkalmazásával

találkozhatnak nálunk, melyek rö-

vid leírása az üzlet  falán is olvas-

ható, kalauzolva ezzel a vásárlót. 

Hitvallásunk szerint a „Balaton

Galéria nemcsak technikák, árnyala-

tok és  perspektívák sokasága, hanem

filozófia”.

Amennyiben  maradandó, igé-

nyes ajándékot keres bármilyen je-

les alkalomra (esküvő, ballagás, év-

forduló, búcsuztatás, születésnap,

köszönő ajándék stb.) esetleg ott-

honába, nyaralójába vagy irodájába

szeretné becsempészni a balatoni

táj hangulatát, térjen be hozzánk

mindenKÉPp, segítünk a választás-

ban!

Szeretettel várjuk üzletünkben

Edina és Balázs

Cím: Tihany, Kossuth u 33. 
Facebook:

Balaton Galéria/ Art shop 
Instagram: balatongaleria

(x)

Megnyílt a Balaton Galéria Art shop
„A művészet annak bizonyítása, hogy a megszokott rendkívüli.” 



– Hogyan értékeli a téli játékos

mozgást, erősödött-e a gárda az ér-

kezőkkel?

– Mivel az őszi szezon nem úgy

sikerült, ahogy elterveztük, ezért

mindenképpen abban gondolkod-

tunk, hogy a céljaink érdekében

erősítenünk kell. Olyanokat keres-

tünk, akiknek van futsal múltja, is-

merik ezt a játékot, és nem utolsó

sorban emberileg is megfelelnek az

elvárásaimnak. Mind a négyen, sze-

mély szerint: Finta Péter, Bakay

Ferenc, Hoffer Levente, Kovácsf i

Barna játszottak Veszprémben a

kezem alatt, ismerem őket, teljesen

megbízom bennük. Az eredmények

tükrében - a rájátszás vége előtt egy

fordulóval - kijelenthetem, hogy

meghálálták a bizalmat, bevált a le-

igazolásuk.

– Milyen létszámmal dolgozhatnak

együtt a hétközi edzéseken, mennyire

tud össze csiszolódni ezeken a foglal-

kozásokon a csapat?

– Heti két edzésünk van, de saj-

nos nagyon nehéz összeegyeztetni,

hogy megfelelő létszámban le-

gyünk. Mindenki dolgozik, tanul a

futsal mellett, és akkor még nem

említettem a távolsági akadályokat,

ugyanis számos játékos Pesten tar-

tózkodik hétközben. Ebből adó-

dóan nem egyszerű minőségi mun-

kát végezni, de a csapat magjával

lassan két éve dolgozom együtt, és

ez alatt leraktuk az alapokat, takti-

kailag is eljutottunk arra a szintre,

amit elvárok.

– Mik a klub céljai a szezonra,

mennyi esélyt ad arra, hogy meg is va-

lósítják a játékosok a kitűzött célokat?

– A klub célja ebben az évben a

feljutás. Szeretnénk jövőre az NB

2-ben szerepelni, és ehhez jó úton

haladunk. Az alapszakaszban a má-

sodik helyen végeztünk, ezzel jogot

szerezve a felsőházi rájátszásra,

ahova három csapat jutott, jelenleg

úgy állunk, hogy három győzelem

után az utolsó mérkőzésen, Szek-

szárdon nem szabad nagyon kikap-

nunk, és akkor meg van az osztá-

lyozó. Az pedig az i-re a pont, ha

azt a párharcot megnyerjük, ez

a cé lunk, de először legyen meg

a Szekszárd meccs.

– Mennyi szerepet szán saját ma-

gának a pályán, szívesen száll még be

a játékba?

– Úgy egyeztünk meg a vezető-

séggel két éve, hogy csak edző le-

szek. Számomra nem összeegyez-

tethető, és rettenetesen nehéz egy-

szerre játékosnak és edzőnek is

lenni. Viszont a szükség törvényt

bont, és a csapat érdekében muszáj

volt egyszer-kétszer pályára lép-

nem, létszám gondok miatt, de nem

ez a jövő, én már csak edző vagyok.

– Mik lehetnek a reális célkitűzések

az elkövetkező 2–3 évben, meddig

juthat el a tihanyi futsalcsapat?

– Ha sikerül a feljutás, amire re-

ális esély van, akkor a jövőre nézve

megvan egy olyan csapatnak a

magja, akik hosszútávon, stabilan

szerepelhetnek az NB 2-ben. Ter-

mészetesen az új sportcsarnok

megépülése is rengeteget segíthet

ebben, hisz megindulhat az után-

pótlásképzés, ami termelheti a te-

hetségeket, mind a futsalnak, mind

a nagypályának egyaránt. Az a vá-

gyam, hogy hosszútávon együttmű-

ködve egy stabil felnőtt megye

egyes nagypályás, és egy stabil

NB2-es futsal csapatot tudjunk

működtetni éveken keresztül.

K. B.
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Átigazolásokról, rövid- és hosszú
távú célokról, valamint játékos és
edzői szerepéről is beszélgettünk
a tihanyi futsalcsapat vezetőed-
zőjével, Németh Gáborral, aki
csak az NB2-es szereplést tudja
elfogadni a következő szezonra.

Kötelező a feljutás

Zirc B–Tihany 0–6 (0–2)

Dacára a hat rúgott gólnak, ka-

tasztrofális volt a tihanyi helyzet-

kihasználás. Az egész mérkőzést

végig támadta a csapat, ám soro-

zatban hagyták ki a nagyobbnál na-

gyobb ziccereket. Ennek ellenére

dicséret illeti a fiúkat, az idény so-

rán először hoztak le egy mérkőzést

kapott gól nélkül, edzőjük legna-

gyobb elégedettségére.

Tihany–Ősi 7–2 (2–2)

Két súlyos egyéni hibát mindkét-

szer góllal büntetett az ellenfél.

Többet birtokolták a hazaiak a lab-

dát, sok helyzetet alakítottak ki.

A játék nagy része az Ősi kapuja

előtt zajlott, de az első félidőben

nem akadt félnivalója a vendégek-

nek. A második játékrészben már

bátrabban kezdeményezett a tiha-

nyi csapat, ami szép gólok formá-

jában is megmutatkozott. Dicséret

illeti a vendégek kapusát, sok ziccer

csak neki köszönhetően maradt ki-

használatlanul.

A két mérkőzésen három játékos

is megszerezte élete első U14-es

bajnoki gólját, góljait. Közülük ki-

emelendő Juhász Gábor, aki egyből

mesterhármasig jutott. Gratuláció

illeti őt is, valamint az egész csapa-

tot. Ugyan rengeteg még a tanul-

nivaló, de a mester szerint jó úton

járnak tanítványai.

KOVÁCSFI BARNA

Megkezdődött a tavaszi szezon,
az U14-es megyei bajnokságban.
A tavaszra már egy bővebb ke-
rettel készültek a fiatalok, több
helyen is változás volt a csapat-
ban. A nyitány első fordulóját el-
halasztották, a másodikban sza-
badnapos volt az együttes, így a
harmadik felvonásban léptek
először pályára.

Rajt az utánpótlás-bajnokságban

A IV. Knauf  Tihanyi Félmaraton

versenyközpontja a Belső-tó mellett

lesz, itt étellel, itallal, koncertekkel

és gyermekprogramokkal várják

majd az érdeklődőket.

A verseny várhatóan 12.00–

16.00 óra között zajlik. A futók a

Major utca (Levendula ház)–

Arany ház utca–Kossuth Lajos

utca–Kenderföld út–Klebelsberg

Kuno út–Lepkesor–Itató-köz– Di-

ósi utca–Jegenye sor–Róka utca–

Fecske utca–Kossuth Lajos utca–

Major utca útvonalat teszik meg. 

Az útvonal többségében kerékpá-

rúton halad, kisebb részben pedig

utcákon. A Kossuth Lajos utcán és

a Klebelsberg Kuno úton negyedpá-

lyás, a Major utcán félpályás útlezá-

rásra kell számítani. A Major utca

északkeleti irányban egyirányú lesz.  

t-v

Május 26-án, szombaton ismét
Tihanyi Félmaratont rendeznek,
amely a szervezők reményei sze-
rint ismét megmutatja a település
szépségét és egyedülálló adott-
ságait az aktív kikapcsolódásra
és az egészséges életre fogékony,
igényes közönség számára. 

Futni szép –
Újra Tihanyi
Félmaraton

A csaknem két sorral felálló U13
ezúttal balszerencsés tornát vívott
Veszprémben. Háromszor is dön-
tetlenre végeztek, azonban továbbra
sincs gond az edzéslátogatottsággal,
tovább folytatják a fiatalok a hibák
és játék javítását. Torna legjobb já-
tékosa: Juhász Gábor.

Második tavaszi Bozsik-torná-
ján vett részt az U11 Füreden. Te-
remben már többször is előfordult,
hogy egy teljes napot kapott gól
nélkül zárt ez a gárda, ez most elő-
ször nagypályán is sikerült. A si-
kerben mindenki kivette a részét,
végig motiváltan, koncentráltan fo-
ciztak a gyerekek, akik a három
mérkőzésen csaknem 20 gólig ju-
tottak. Torna legjobb játékosa:
Csizmazia Bence.
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Az Egy nap Tihanyért elne-

vezésű akció során a település

több pontján tisztították meg a

hulladéktól a közterületeket.

A több mint száz lelkes önkéntes

között nagy számban voltak helyi

és környékbeli horgászok, nyug-

díjasok, hivatali dolgozók és ki-

tettek magukért a Tihanyi Ben-

cés Iskola diákjai illetve tanárai

is. A horgászok a Révtől a göd-

rösi strandig a Balaton partján

gyűjtötték a hulladékot, az isko-

lások az Aranyházig mentek, egy

csapat a Belső-tó környékét járta

be, de jártak az önkéntesek az

Őrtorony kilátónál is. Az akció

eredményeként összegyűlt sze-

metet a Falugondnokság csak

több fordulóval tudta elszállítani. 

A környezetvédelmi akció után

Varró János, Tihany alpolgármes-

tere hivatalosan is bejelentette,

hogy Tihany indul a versenyen.

A települést felkészítő csapat ré-

széről Dr. Bocsi Andrea adta át a

kanadai fél meghívó levelét, majd

Spanyárné Halász Szilvia szak-

mai szempontból összegezte a

felkészülés folyamatát. 

Az eseményen elhangzott,

hogy a szervezők és az önkor-

mányzat ebben az évben is szá-

mít az helyi intézmények, civil

szervezetek, vállalkozók és a la-

kosság segítségére, összefogására.

Újabb helyi akciókat terveznek,

idén is megszervezik a Virágos

Tihanyért versenyt, és elindítják

a Takaros tihanyi porták verse-

nyét, valamint faültetési akciókat

is szerveznek. 

RÓZSA ÉVA

Tihany idén is nemzetközi versenyen mérettetik meg, hiszen hi-
vatalosan is benevezett a Communities in Bloom (Virágzó Kö-
zösségek) versenyébe. Az esemény egyik állomásaként minden
eddiginél több helyi és környékbeli lakos vett részt a Tihanyi
Horgász Egyesület által minden évben megszervezett szemét-
gyűjtési akcióján. 

Szemétgyűjtési akcióval
készültek 

Nagy segítség tehát, az a vissza

nem térítendő 554 millió forint,

amit Balatonfüred és Balatonal-

mádi városa a Veszprém Megyei

Kormányhivatallal mint szakmai

partnerrel nyert el térségi foglal-

koztatási együttműködésre a Terü-

let- és Településfejlesztési Operatív

Program, az úgynevezett TOP ke-

retében.

A közös helyi foglalkoztatási

együttműködés projekt célja, hogy

a program keretében olyan finan-

szírozott képzéseket indítson, ame-

lyek kiszolgálják a térség gazdasági

szereplőinek igényeit. A létszám-

bővítést megvalósító cégek bérkölt-

ség támogatást kaphatnak, a mun-

kavállalókat pedig lakhatási, utazási

juttatással támogatják. 

A munkáltatók legfeljebb 8 havi

bérköltség támogatást vehetnek

igénybe 4 hónapos támogatás nél-

küli továbbfoglalkoztatási kötele-

zettség mellett. A munkavállalók

számára pedig megtérítheti a mun-

kába járás költségének 100 száza-

lékát a program, amennyiben a

munkavállaló tömegközlekedést

használ a munkahelye eléréséhez.

Balatonfüred és Balatonalmádi

önkormányzata és a Veszprém Me-

gyei Kormányhivatal 2020-ig tartó

Foglalkoztatási Paktumot kötött a

pályázatban foglaltak megvalósítása

érdekében. Balatonfüreden pedig a

Polgármesteri Hivatal épületében

megkezdte működését a Paktum

Iroda, amely várja a Paktumhoz

csatlakozni kívánó munkaadók és

munkát vállalni szándékozó állás-

keresők érdeklődését, jelentkezését.

Nagyot változott a magyar
munkaerőpiac az elmúlt évek-
ben. 2010-hez képest a Balaton-
nál közel harmadára esett vissza
a munkát keresők száma. Ma in-
kább munkaerőhiány van az ide-
genforgalomban és a kereskede-
lemben, ami nagyban hátráltatja
a térség gazdasági fejlődését.
A Paktum program, olyan fi-
nanszírozott képzéseket indít,
amelyek kiszolgálják a térség
gazdasági szereplőinek igényeit. 

Segít a foglalkoztatásban

A Paktum Iroda elérhetősége:
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Telefon: 87/581-225

Email cím: gajdosattila@balatonfured.com

Honlap: www.furedalmadipaktum.hu

(x)
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A barátságos, amolyan körbeülős,

beszélgetős, jó hangulatú esten az

egykori tévés rendkívül közvetlen

volt. Mesélt gyermekkoráról, a te-

levíziónál eltöltött időkről, arról, ho-

gyan lett a kis pirulós szégyenlős

lányból magabiztos asszony, anyuka.

A beszélgetés során kiderült na-

gyon szereti Tihanyt, sok emléke

fűződik a településhez.

Szó esett arról is, miként lehet,

vagy inkább kell ötven év felett is

megőrizni fittségünket, egészsé-

günket, érdeklődésünket.

– Nehéz időszak volt, amikor a

gyermekeim elhagyták a házat, ne-

hezen dolgoztam fel, az segített,

hogy visszagondoltam azokra az

időkre, amikor én voltam tini –

mondta a két órás beszélgetés vé-

gén Endrei Judit, aki az est zárá-

saként dedikálta könyvét és szíve-

sen fényképezkedett az érdeklő-

dőkkel. 

t-v

Áprilisban a népszerű és közked-
velt televíziós szerkesztő-műsor-
vezető, Endrei Judit volt a vendég
a művelődési ház tetőterében.

Egy este Endrei Judittal

Tihanyi Pünkösdi
Pálinka Piknik

május 19–20.
Mádl Ferenc tér

Május 19. szombat
15.00 Kézműves bütykölde

gyerekeknek
15.00 Dallamvilás
Nosztalgia csoport

16.00 Country Linedance
Family

19.00 Lóci Játszik koncert
20.40 Közös koccintás

21.00–23.00 Dj. Aaron Wise
nosztalgiadiscoja

Május 20. vasárnap
A 10 órás mise után

a Tihany Gyermek
Táncegyüttes pünkösdölése

az Apátság előtt és
a Mádl Ferenc téren

15.00 Kézműves játszóház
16.00 Boróka táncegyüttes műsora

Pünkösdi király választás 
17.00 Sipos F. Tamás

műsora
18.30 A színpadon:

Szűcs Judith
20.00–23.00

Búgócsiga – buli

Kézműves kirakodóvásár
a Pisky-sétányon



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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