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A kezdeményezés célja a zene-

művészet legnagyobb alakjaira való

emlékezés, a különböző kultúrák

zeneiségének megismertetése, nem

mellesleg a kultúrák egymáshoz

való közeledése a muzsika által. 

Idén a település is csatlakozott a

világnaphoz, Legyen a zene min-

denkié! címmel október elsején a

tihanyi Bencés Általános Iskola di-

ákjai különleges produkciót adtak

elő az iskola aulájában. Először lé-

pett fel együtt a Tihanyi Bencés

Gyermekkórus és a hegedűsökkel

kiegészült Tihanyi Bencés Fúvó-

szenekar Radó Krisztina vezényle-

Megemlékezés
a zene világ-
napjáról

Új kaszagép 
A Vidékfejlesztési program ke-
retében 8,5 millió forint vissza
nem térítendő támogatást ka-
pott a település, amelyből egy
munkagépet szereztek be. Ti-
hany önkormányzata Örvé-
nyessel konzorciumban pályá-
zott, így a mintegy tízmilliós
kaszagépet a két község közö-
sen használja majd.

Yehudi Menuhin, a világhírű
hegedűművész és karmester ja-
vaslata alapján 1975 óta a zene
nemzetközi világnapja október
elseje.

A kerékpárút mellett húzódó árok

tisztítását, karbantartását eddig csak

kézi erővel tudták megoldani, ezt

váltja ki a megvásárolt rézsűkasza,

amely a lágyszárú növények mellett

a fás szárúak kezelésére is alkalmas. 

A géppel a települések közigazgatási

területén levő külterületi utak valamint

kerékpárutak és járdák mellett levő

zöldterületek, árkok karbantartását

végzik majd, az eddi giekhez képest

lényegesen nagyobb hatékonysággal.
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tével, Dr. Bede Péterné és Werb Gábor

zenetanárok közreműködésével.

A rendhagyó koncerten Händel –

Júdás Makkabeus című oratóriu-

mából a jól ismert győzelmi kórus

tételt adták elő. 

Ha nem is voltak jelen más or-

szágok népei, az iskola diákjai a fa-

liújság segítségével megismerked-

hettek Händel országokon átívelő

életútjával, és a mű keletkezesének

történetével.

S.J.

FOTÓ: RADÓ LÁSZLÓ
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Az utca alatt húzódó 50–60 éves

gerincvezetéket a DRV saját for-

rásból cseréli ki, a rendszer teljesen

elöregedett, olyannyira, hogy évente

tucatnyi csőtörést kellett már javí-

tani.  A tervek szerint ezek a mun-

kálatok jövő év elejére befejeződ-

nek. Jelenleg a járda és az útépítés

kivitelezőjének kiválasztása zajlik,

november elején várható itt ered-

mény.

Az út burkolatának helyreállítási

munkálatait, egyes szakaszok teljes

felújítását illetve a terület parkosí-

tását pályázati pénz biztosítja, a tel-

jes beruházás közel százmillió fo-

rintba kerül majd. A József Attila

utca és a Képzőművészeti Egyetem

épülete közötti szakaszon illetve a

Kiserdőtelepi utca és a Kossuth

utca közötti szakaszon a belügymi-

nisztérium pályázatán nyert összeg-

ből új járda épül. A munkálatok

ideje alatt az utca a falugondnok-

ságtól lefelé egyirányú lesz, egyes

szakaszain pedig félpályás útlezá-

rásra kell számítani.

Az önkormányzat megkezdte az

egyeztetéseket a Major utca légká-

beleinek a föld alá helyezéséről.

A beruházás mintegy 450 millió

forintba kerülne, amit pályázati

pénzből fedezne a település. 

– November közepén elindul a

közbeszerzési eljárás, akkor is, ha

addig nem tisztázódik, megkapjuk-

e a pályázati támogatást. Fél évet

vennének igénybe a munkálatok,

amiket ráadásul össze kellene han-

golni az út és járdaépítéssel, ezért

nem tudjuk megvárni a pályázati

döntést. Reméljük, megkapjuk a tá-

mogatást, mert egyszerre lenne jó

elvégezni a beruházásokat. Ha

azonban nem jutunk pályázati for-

ráshoz, akkor a légkábelek kiváltá-

sát el kell halasztanunk - nyilat-

kozta lapunknak Tósoki Imre, pol-

gármester, aki hozzátette: a pályá-

zati támogatásoktól függetlenül az

önkormányzat saját forrásból to-

vább folytatja a település útjainak

felújítását.
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Teljesen megújul a Major utca 

A fejlesztés költségeit uniós pá-

lyázati forrás, az önkormányzat il-

letve magánberuházás fedezte.

A levendulaüzem- és manufaktúra

építési munkái 166 millió forintba

kerülnek, 60 millió forintot költött

az önkormányzat a tetőtéri iro-

dákra, hiszen a helyiségeket az új

funkciónak megfelelően át kellett

alakítani, az épület energetikai fej-

lesztése pedig 90 millió forint uniós

forrásból valósult meg. A ház új hő-

szigetelést kapott, kicserélték a nyí-

lászárókat, kialakították az új fűtés

rendszert. 

Az épületben kapnak helyet a

Művelődési Ház irodái, a könyvtár,

a TDM iroda, a Tihany tévé stúdi-

ója, a stúdió és a kábeltévé ügyfél-

szolgálat valamint itt alakítják ki a

körzeti megbízott irodáját is.

A költözést az intézmények és a

fenntartó önkormányzat egyaránt

nagyon várja, hiszen az egykori

magtár épülete korszerűtlen, nem

tudott már megfelelni az intézmé-

nyek igényinek, ráadásul elavult hő-

szigetelése miatt több millió forintot

emésztett fel évente csak a kifűtése.

A 700 négyzetméteres ingatla-

non fekvő Civilek háza földszintjén

lesz a levendula lepárló. A közös

bejárati előtérből recepció nyílik.

Innen közelíthetők meg az emeleti

irodák, ahová lépcsők és lift is vezet.

A levendula lepárló illetve a ma-

nufaktúra üzemeltetése külön tör-

ténik majd, nyitva tartása független

lesz az önkormányzati irodáktól.

Az üzem kialakítását jövő tavasszal

kezdik meg, az a határozott cél,

hogy a Levendula Fesztiválon már,

mint új látványosság működjön és

látogatható legyen a lepárló üzem. 

– A jövő ígérete a levendula. Régi

vágyunk teljesül ezzel a beruházás-

sal, nagy szerencse, hogy a település

iránt elkötelezett Tóth József vezeti

majd a tevékenységet, akinek egyéb -

ként a megvalósulásban is nagy sze-

repe volt – vélekedett Tósoki Imre. 

A polgármester hangsúlyozta: a

Civilek házának kialakítása rend-

kívül fontos volt, egyrészt nagy elő-

relépés, hogy egy modern, az igé-

nyek alapján kialakított környe-

zetbe tudják költöztetni a település

meghatározó intézményeinek egy

részét, másrészt ez volt a feltétele

annak, hogy elindulhasson Tihany

kiemelt turisztikai projektje, az egy-

kori magtár teljes felújítása és át-

építése. 
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Elkészült a Civilek háza 
Befejeződött a Civilek háza épí-
tése, már a bútorokat rendezik
a házban. A műszaki átvétel
után, várhatóan december ele-
jén beköltözhetnek a felújított,
Major utcai épületbe az intéz-
mények. A teljesen megújított
és modernizált épület fontos
eleme az egykori magtár teljes
átépítésének is. 

Javában zajlik a Major utca fel-
újítása. A három ütemben meg-
valósuló beruházás során kicse-
rélik az utca alatti gerincveze-
téket, az út új burkolatot kap,
egy szakaszon pedig új járda
épül. Az önkormányzat pályá-
zik a légkábelek kiváltására is.

Jövő ősszel
kezdődik az
egykori magtár
felújítása
Az utóbbi évek egyik legjelen-
tősebb turisztikai fejlesztése va-
lósul meg Tihanyban. A világö-
rökségi helyszínek fejlesztésére
kiírt program keretében meg-
újul az egykori apátsági magtár,
a Visszhang- domb és díszbur-
kolatot kap a Porta Pacis. 

Az egykori magtár kiviteli tervei
már készülnek, várhatóan jövő
májusra befejeződik a közbeszer-
zési eljárás is. Az önkormányzat
úgy döntött, tekintettel a telepü-
lés turisztikai vonzerejére és a je-
lentős idegenforgalomra, a nyári
szezonban nem kezdődik el a be-
ruházás, azt csak szeptemberben
indul el. Addig az épület helyet
ad a szokásos programoknak. 
Az egykori apátsági magtár 19.
századi műemléki épületét telje-
sen felújítják. Az értékes ingatlan
visszakapja eredeti formáját, föld-
szintjén turisztikai fogadóteret
alakítanak ki, az emeleten na-
gyobb kulturális rendezvények,
különböző események befogadá-
sára is alkalmas előadó termet lé-
tesítenének, a tetőtérben pedig
kiállító tér lesz. 
A beruházást a Nemzeti Turisz-
tikai Ügynökség bonyolítja, az
építési terveket és a felújítás
koncepcióját viszont az önkor-
mányzat alakította ki. 
A tervek szerint a helyreállított
műemléki épület 2020 nyarára
készül el.
Ezzel párhuzamosan a program
keretében megújul a Visszhang-
domb. Rendezik a területet, par-
kosítanak, akadálymentes új
nyilvános wc-t illetve informá-
ciós pontot létesítenek, és kiala-
kítanak egy tetszetős, történeti
játszóteret. Szintén a program
részeként díszburkolatot kap az
Apátság előtti murvás terület,
amely a Pisky sétányt köti össze
a templommal. 
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Boros Gergely biológus, a telep tu-

dományos vezetője a Balatoni Lim-

nológiai Intézetben tartott átadó

ünnepségen elmondta, a rendszert

alkotó 12 tartály egy-egy önálló

ökoszisztémaként kezelhető, me-

lyekben bizonyos paraméterek, pél-

dául a hőmérséklet és tápanyagvi-

szonyok változtathatók.

Elsőként a planktonikus élőlé-

nyek viselkedését figyelik majd meg

a tartályokban, melyek a Balatoné-

hoz nagyon hasonló minőségű vizet

tartalmaznak. Egyebek mellett a

globális klímaváltozás várható ha-

tásaival kapcsolatban vonnak majd

le következtetéseket és vizsgálható

az is, hogy egyes fajok hogyan rea-

gálnak új fajok megjelenésére, il-

letve a fajvesztésre – magyarázta a

biológus.     

Választ találhatnak a kutatók arra

is, hogyan óvják meg a Balatont a

klímaváltozás hatásaitól. Az első

kísérletek jövő tavasszal kezdődnek

majd, két év múlva pedig már ko-

moly eredményekre számítanak –

hangzott el a tájékoztatón. 

Lovász László, az Magyar Tudo-

mányos Akadémia (MTA) elnöke

hangsúlyozta, az evolúciós tartályok

a legjobb nemzetközi példák tanul-

ságait leszűrve jöttek létre.    

A berendezés a környezettudo-

mányos előrelépés lehetőségét te-

remti meg, egyik legnagyobb nem-

zeti kincsünk, a Balaton megóvá-

sához járulhat hozzá. 

Szathmáry Eörs evolúcióbiológus

arról beszélt, hogy az evolúciós vál-

tozások is nyomon követhetők a be-

rendezés segítségével, illetve le tud-

ják képezni a Marson lévő életkö-

rülményeket is. A tihanyi a világ

egyik legmodernebb mezokoz-

moszrendszere, Kelet-Közép-Eu-

rópában pedig az első – fűzte hozzá.
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Modellezik a klímaváltozást 

Egy új rendszer segítségével mo-
dellezni lehet, hogy az élőlények
hogyan reagálnak a környezeti
feltételek megváltozására, pél-
dául a klímaváltozásra. A sekély
vízben zajló élet megfigyelésére
alkalmas kültéri tartályokat ad-
tak át a tihanyi Limnológiai In-
tézet területén. 

A rendezvényen mintegy százan

vettek részt, egyetemektől, kutató-

intézetektől, a vízügyi igazgatósá-

goktól, a nemzeti parkok igazgató-

ságától valamint a környezetvé-

delmi főosztályokról érkeztek a

konferenciára vendégek. 

A hagyományok szerint két ple-

náris előadást hallgathattak meg a

résztvevők. A Magyar Hidrológiai

Társaság Limnológiai Szakosztály-

ának történetéről Bíró Péter (MTA

ÖK, Balatoni Limnológiai Intézet)

tartott előadást, a hidrobiológia

kép zés történetét a Debreceni

Egyetemen Dévai György (Debre-

ceni Egyetem, Hidrobiológia Tan-

szék) mutatta be. További három

plenáris előadás a megújulás jegy-

ében mutatta be a legfrissebb el-

méleti és alkalmazott kutatási

irányvonalakat. Horváth Zsóf ia

(WasserCluster Lunz, Ausztria) a

láthatatlan összeköttetések fontos-

ságáról beszélt a szikes tavak zo-

oplankton közösségei vonatkozá-

sában, Felföldi Tamás (ELTE, Mik-

robiológiai Tanszék) planktonikus

mikroorganizmusok a vizes élőhe-

lyeken betöltött nélkülözhetetlen

szerepéről beszélt, míg Zagyva

Andrea (Országos Vízügyi Főigaz-

gatóság) a vízgyűjtő-gazdálkodás

tervezéséről tartott szakmai beszá-

molót.

A plenáris előadások mellett to-

vábbi 35 előadást tartottak, 18

posztert mutattak be.  

A támogatók révén ebben az év-

ben is díjakat adtak át a legjobb

előadóknak. A MTA Ökológiai

Kutatóközpontja által felajánlott

Legjobb előadás díját Nyeste Krisz-

tián (Debreceni Egyetem, Hidro-

biológia Tanszék), a Legjobb posz-

ter díját pedig Szanyi Kálmán

(Debreceni Egyetem, Hidrobioló-

gia Tanszék) kapta.

Tihany önkormányzatától a Ba-

laton kutatásban elért kiemelkedő

eredményekért- különdíjat Molnár

Éva (MTA ÖK, Balatoni Limno-

lógiai Intézet) kapta „Gyógyszer-

hatóanyag koncentrációk felmérése

a Balatonban és annak vízgyűjtő te-

rületén a szezonális hatások figye-

lembevételével” című előadásáért.

Az Aranyponty Halászati Zrt.

különdíját Csépes Eduárd (Közép-

Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság)

nyerte.
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Hidrobiológus Napok –
díjakkal

Idén is megrendezték a Hidro-
biológus Napokat Tihanyban,
az MTA Ökológiai Kutatóköz-
pont Balatoni Limnológiai In-
tézete és az MTA Veszprémi Te-
rületi Bizottsága szervezésében.
A szakmai konferencia köz-
ponti témája a hagyomány és
megújulás szerepe volt a hidro-
biológiában.

Bitay Márton a horgászat további

népszerűsítését, újabb, a turisztikát

is támogató beruházásokat ígért a

Balatoni Horgász Egyesületek Szö-

vetsége 25. évfordulójának ünne-

pén. 

A kereskedelmi célú, majd a nagy-

üzemi halászat beszüntetése jelentős

előrelépést jelentett a horgászturiz-

mus fejlesztésében, emellett gazda-

sági szempontból is kedvező volt,

horgászvizeink túlnyomó többsége

horgászkezelésbe került, miközben

a fogyasztási célú hal áfáját 27-ről 5

százalékra mérsékelték. Ma már a

Balaton jelentős nemzetközi verse-

nyeknek ad otthont, megerősödött

a MOHOSZ és tagszervezetei –

egyetlen magyarországi egyesület

sem számlál annyi tagot, mint a

MOHOSZ –, sorolta az elmúlt

években tapasztalható kedvező vál-

tozásokat az államtitkár.

Pár év alatt a nyilvántartott hor-

gászlétszám több mint 100 ezerrel

bővült, így a taglétszám 450 ezer

fölé emelkedett. A 28 területi szö-

vetséget, 1200 horgász egyesületet,

továbbá 13 speciális jogállású gaz-

dasági társaság tagot – köztük a Ba-

latont hasznosító Balatoni Halgaz-

dálkodási Nonprofit Zrt.-t is – tö-

mörítő MOHOSZ Magyarország

legnagyobb civil szervezetévé vált.
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Egyre több a horgász 
A Balatonnak kiemelt horgász-
turisztikai szerepe van az ország-
ban: évente 70–80 ezer horgász
vált jegyet a tónál. A sporthor-
gászatot és a halfogyasztást nép-
szerűsítő rendezvények támoga-
tása kiemelten fontos feladat –
fogalmazott az Agrárminiszté-
rium földügyekért felelős állam-
titkára a Tihanyban rendezet
Balatoni Horgászok Napján. 



A Veszprém Megyei Önkormány -

 zat kezdeményezésére, a Balatoni

Szövetség és a Nők a Balatonért

Egyesület szervezésében hagyo-

mányteremtő céllal indított pályá-

zatra 19 pályamű érkezett, a bene-

vezett épületek minősége miatt a

zsűri végül több kategóriában adott

ki díjakat.

– Tanulságos volt a benevezett

épületek zsűrizése, hiszen a modern

lakóháztól a régi, tradicionális épü-

letig, elég tág volt a repertoár. Szub-

jektív szakma a miénk, de azért

fontos, hogy időről időre, egyfajta

szakmai egyetértéssel rögzítsük, mi

az esztétikus. Az utóbbi években a

beruházók diktálta építkezések zaj-

lanak többségében a Balatonnál,

ezért nagyon fontos a minőség el-

ismerése a térség építészetében. A

Balaton régiónak igenis vannak jel-

lemző házai, igenis van balatoni jel-

leg. A díjazás reményeink szerint

alkalmas lesz arra, hogy bemutassa

a jó építészeti példákat, célunk,

hogy a szakmán kívül minél széle-

sebb körben váljanak ismertté a

példaértékű kivitelezések. Lám, a

kortárs épület is állhat harmóniá-

ban a tájjal – vélekedett Molnár Ár-

pád, Siófok főépítésze, a zsűri tagja,

az Apátsági Rege Cukrászdában

rendezett díjkiosztón.

– Lényeges, hogy szakmai zsűri

hozta meg a döntést, amelynek el-

nöke Füleky Zsolt építészeti és épí-

tésügyi helyettes államtitkár volt.

Mindenképp szeretnénk folytatni

a kezdeményezést, megmutatni,

hogy a strandok, a borok elismerése

mellett igenis a régió építészete is

figyelemreméltó. Bízunk benne,

hogy jövőre még több pályázat ér-

kezik – fogalmazott Balassa Balázs,

a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke. 

Az Év Balatoni Háza díjat az a

dörgicsei nyaraló nyerte el, amely az

országos versenyen az Év háza díjat

is megkapta. Kovács D. Barna építész

kivételesen példaértékű lakóépülete

utat mutat a pályázat céljaként meg-

fogalmazott, hely szelleméhez hű,

ugyanakkor a kor szellemében épült

minőségi építészeti alkotások szá-

mára – szólt az indoklás.

A táj, a környezet, az épület teljes

összhangban fejezi ki a rendeltetés

célját, a természet és a hajlék ha-

gyományokból táplálkozó egységét.

Kialakítása, a nyeregtető, tornác, új-

rafogalmazott nyári konyha, fafö-

dém, nádtető: mind-mind a Bala-

ton-felvidéki hagyományos építészet

attribútumai, az épület mégis a táj-

jellegű építészet kortárs megnyilvá-

nulása. Az épület ahagyomány és a

korszerűség találkozása – hangzott

az értékelés.

A Magyar Építőművészek kü-

löndíját a tihanyi Vitorlás iskola

kapta, amelyet Völgyi Botond és Szé-

kely György tervezett. 

A jó épület folytatja a hagyományt,

funkcionálisan kifogástalan és har-

monikusan illeszkedik a tájba. A Vi-

torlás iskola épülete a 19. századi

klasszicista és 20. századi modern

balatoni műépítészeti hagyományt

folytatva új színnel gazdagítja és egy-

ben rendezi a környezetét. Atmosz-

férát teremt – méltatták az épületet.

– Évek óta itt hajózom Tihany-

ban. Használtam és éltem tehát a

korábbi kikötőt, így a tulajdono-

sokkal Rutai Andreáékkal kialakult

egy jó kapcsolat, ami aztán oda ve-

zetett, hogy megterveztem az új

épületet. Fontos volt, hogy az épület

megfeleljen a funkcióknak illetve

hogy a megszokott ipari jelleg he-

lyett egy barátságosabb, a víz és a

föld között kapcsolatot teremtő

formavilágot alkossunk. Örülök a

díjnak, ez is megerősít abban, hogy

az építész akkor tud igazán jót ter-

vezni, ha lehetősége van minél mé-

lyebben megismerkedni a helyszín-

nel és azokkal, akik az új épületet

majd használják – válaszolta kér-

désünkre Völgyi Botond, építész. 

A kikötőként és vitorlás iskola-

ként működő épület földszintjén

társalgó, konyha és étkező, vizes -

blokk, öltöző és garázs-műhely, az

emeletén oktatószoba, raktár, öl-

töző és iroda kapott helyet.  Az

épü let enyhe hajlású teteje, egyen-

letesen a Balaton felé emelkedik,

kapcsolatot teremtve így a vízfelü-

lettel, kialakítása ettől is különleges. 

mt
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A polgármester beszédében elő-

ször Márai Sándor 1956-ban, a

„Mennyből az angyal” című versé-

ből egy meghatározó mondatot

emelt ki: Mert egy nép azt mondta:

„Elég volt.”

– De miből is lett elege a ma-

gyaroknak? És miért éppen ’56. ok-

tóber 23-án? Hogyan válhatott egy

diáktüntetés egyetlen nap alatt fel-

keléssé, forradalommá, szabadság-

harccá? Olyanná, amely nem csak

Magyarországot rázta meg, hanem

amelynek hullámai más földrésze-

kig is elértek, és amelynek híre az

egész világot bejárta? – tette fel a

kérdést Tósoki Imre. 

Mint a polgármester elmondta,

a magyar emberek akkor már egy

évtizede elszenvedték a megszállás,

a kommunista diktatúra és a terror

minden gyötrelmét. Az elégedet-

lenség, a kilátástalanság, a keserűség

milliók közös érzése volt. A forra-

dalom szikrája, azonban a lengyel

munkások felkelésének híre volt, és

a szolidaritás lobbantotta Budapes-

ten lángra. Az embereknek elegük

volt a kommunista diktatúrából, a

megfélemlítésből, a hozzá nem értő

pártvezetőkből, az ésszerűtlen gaz-

dasági döntésekből, a reménytelen-

ségből, a szegénységből és a sza-

badság hiányából.

– Az igazság - a hazugság pro-

pagandagépezete ellenére - már ré-

góta milliók lelkében élt, és a for-

radalom szabadította ki, változtatta

valósággá- hangsúlyozta beszédé-

ben, majd feltette a kérdést: Mit

akartak a magyarok?  – Csak azt,

ami minden nép elidegeníthetetlen

joga: visszaszerezni a saját életük

feletti döntés szabadságát. Tósoki

Imre hangsúlyozta, a szabadságharc

bár nem győzedelmeskedett, ami

történt mégsem volt hiába. Mert a

magyarok nem csak a bukás kese-

rűségére, hanem a forradalom

nagyszerűségére emlékeztek, nem

a reménytelenséget, hanem a vál-

tozás vágyát és hitét vitték maguk-

kal a következő évtizedekre. 

– Amikor 1990-ben felszabadult

az ország, akkor valósult meg a rég

óhajtott függetlenség, végre ke-

zünkbe vehettük sorsunk irányítá-

sát. Megnyílt a lehetőség nemzeti

érdekeink képviseletére, érvényesí-

tésére. Erre az útra az 56-osok ál-

dozatainak köszönhetően, szelle-

miségük élő erejével tértünk rá és

haladunk ma is. S bár a világ ma

talán bonyolultabb, mint 1956-ban,

az akkor megfogalmazott értékek

és célok vezérlő csillagaink ma is,

és azok maradnak a jövőben is –

zárta ünnepi beszédét Tósoki Imre.

RÓZSA ÉVA

Építészeti díj a Vitorlás iskolának
Első alkalommal írták ki az Év
Balatoni Háza pályázatot, azzal
a céllal, hogy a szakmai díjjal pél-
dát mutassanak a minőségi épí-
tészetre, illetve bemutassák a ré-
gióra jellemző esztétikus, a kör-
nyezetbe harmonikusan illesz-
kedő házakat. A tihanyi Vitorlás
iskola épülete a Magyar Építő-
művészek különdíját kapta.

Vezérlő csillagaink

Októberi tavaszban, méltó mó-
don emlékezett meg Tihany az
1956. október 23-i forradalom
62. évfordulójáról. A megemlé-
kezésen Tósoki Imre polgármes-
ter osztotta meg a megjelentek-
kel ünnepi gondolatait.

A kiemelt balatoni üdülőövezet
területén épült új épületekkel le-
hetett pályázni három – az év
balatoni lakóháza, az év balatoni
középülete, és az év balatoni
üdülő/ gazdasági épülete – ka-
tegóriában. Íme, a díjazottak:
Az Év Balatoni Lakóháza: Dör-
gicse, Portushome (tervező: Ko-
vács D. Barna)
Az Év Balatoni Üdülőépülete:
Fonyód, nyaraló (felelős építész:
Dénes György)
Az Év Balatoni Középülete: Al-
sóörs, Marina (felelős építész:
Szilvási Attila)
A Nők a Balatonért Egyesület kü-
löndíját kapta: Pusztaszemes, Di-
óliget lakóház (tervező: Villányi
Norbert, V. Marton Rozália)
A Balatoni Szövetség különdíját
kapta: Csopak, Schieszl pince
(felelős tervező: Tóth Péter)
A Magyar Építőművészek kü-
löndíját kapta: Tihany, Vitorlás
iskola (Tervezők: Völgyi Bo-
tond, Székely György)
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Ahogyan a szlogen is szól, Tihany

a kincses félsziget: valóban megannyi

lehetőség kínálkozik az ide látoga-

tóknak. Múzeumok, túraútvonalak,

természeti kincsek, az aktív kikap-

csolódást segítő szolgáltatások a vi-

torlázástól a kerékpározásig, szakrális

és kulturális attrakciók, valamint szá-

mos színvonalas rendezvény várja az

ide látogatókat nem csak a nyári idő-

szakban, hanem a tavaszi, az őszi sze-

zonban, és télen is. Egyre többen tar-

tanak nyitva az őszi Garda Fesztivál

és március között, mert a Balaton

régió, és azon belül Tihany egész éves

turista célpont.

A vendégéjszakák száma idén

nem mutat nagy növekedést, azon-

ban azt is be kell látnunk, hogy a

jelenlegi férőhely kapacitással nem

is lehet számítani nagymértékű nö-

vekedésre. Abban az esetben, ha a

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési

Programnak köszönhetően ki tud-

nak nyitni a bezárt szálláshelyek,

valamint új szálláshelyek létesülnek,

több lesz a kiadható szoba, úgy a

vendégéjszakák száma is újra elér-

heti a kétszázezer körülit.

A látogatók, kirándulók számáról

2018 első kilenc hónapja alapján el-

mondható, hogy talán az elmúlt évek

egyik legerősebb időszaka volt. A

tavaszi hónapok hullámzóan alakul-

tak, nehezen indult be a turistafor-

galom, mely részben a szeszélyes

időjárásnak is köszönhető volt. Hús-

vét április közepére esett, de több

látogatóra számítottunk. A nyá ri fő-

szezoni hónapok aztán nagyon ked-

vezően alakultak. Júliusban a ren-

dezvények is sokakat vonzottak, örö-

münkre nemcsak hétvégén. A szep-

temberi időjárás is kedvezően ala-

kult, így az első őszi hónapban is

sok kirándulót üdvözölhettünk te-

lepülésünkön.

A vendégek nemzetiségi össze-

tétele elég vegyes. A német vendé-

gek idén is sokan voltak, de magas

volt a látogatószám Franciaország-

ból, Szlo vákiából és Lengyelország-

ból. Augusztusban a spanyol és

olasz vendégek száma emelkedett

meg. Sok a kínai turista, de érkeztek

hozzánk Peruból, Új-Zélandról,

Szingapúrból, Indonéziából is.

Ősszel figyelemre méltó az izraeli

vendégek száma.

A belföldi vendégek magas szá ma

továbbra is kiemelkedő, akik válto-

zatlanul a 3–4 napos időtartamot ré-

szesítik előnyben és ebbe szívesen il-

lesztik a hétvégét, melyet elsősorban

programok alapján választanak ki.

Mindig nagy feladatot jelent a

kiránduló turisták számának a

meghatározása például pályázatok

beadásakor vagy egyéb adatszolgál-

tatáskor. Általában a Tourinform

iroda mérése, a múzeumok, attrak-

ciók adatai, a Bahart komp és sze-

mélyhajó statisztikái, valamint a

parkolási adatok szolgálnak alapul

a becsléshez, meghatározáshoz.

Az idei évben a Magyar Turisz-

tikai Ügynökség megbízásából a Ti-

hanyi Legenda Nonprofit Kft. át-

fogó kutatásba kezdett, hogy a tu-

risták számát, érdeklődését, igényeit,

véleményét jobban meg tudjuk ha-

tározni. Havonta több napon is do-

kumentáljuk a komppal Tihanyba

érkezőket, valamint elemezzük a

parkolási adatokat. Az Apátságba

látogatókat és a Tihanyi Szabadtéri

Játékok előadásainak nézőit is szá-

moltuk, illetve arra voltunk kíván-

csiak, hogy honnan érkeztek hoz-

zánk és milyen szálláshelyet vettek

igénybe. Ezen kívül a település több

pontján is megállítottuk a járóke-

lőket, egy 16 kérdésből álló kérdőív

kitöltésére kértük őket.

A téli hónapok feladata lesz az

összegyűjtött adatok feldolgozása, a

kérdőívek kiértékelése, a következ-

tetések levonása. Bízunk benne, hogy

az információk még jobban hozzá-

segítenek minket ahhoz, hogy a te-

lepülésünk iránt érdeklődők igényeit

mind jobban ki tudjuk szolgálni.

PETRÓCZI ORSOLYA

A peruiak is itt nyaralnak
Tihany egyike a Balaton régió
turisták által legkedveltebb úti
céljainak, ezzel együtt az ország
egyik leglátogatottabb telepü-
lése is. Évről évre bebizonyoso-
dik, hogy az időjárás már nem
olyan mértékben befolyásolja a
kirándulási kedvet, mint koráb-
ban. Eshet eső, fújhat szél vagy
lehet akár közel 40 fokos nyári
meleg, a településen mindig
rengetegen vannak.

A választékbővítésre szükség volt,

hiszen prémium minőségű strand

eddig nem volt Tihanyban. A Plage

megnyitásával már lehet válogatni:

Tihanynak van ingyenes, alacsony

belépődíjas és egy magas szolgál-

tatási színvonalat jelentő strandja

is. A tulajdonosok emelkedett hit-

vallását idézve „ha a világon

mindent lefelé nyomnának

az olcsóság és igénytelenség

irányába, akkor elveszne az élet ér-

telme, hiszen csak az új, építő és

izgalmas dolgok megélésének re-

ménye ad értelmet életünknek.” Az

élet értelmén sokáig lehetne vitat-

kozni, de a szakértők egyetértenek

abban, hogy a tömegturizmustól a

minőségi turizmus felé kellene ha-

ladni Tihanyban is. 

A szezont értékelve elmondták,

hogy a sok eső miatt gyengén kez-

dődött, de a főszezonban sikerült

utolérniük magukat. Úgy látják,

hogy országszerte híres lett a Plage

18, és mindenfelől: Budapestről,

Debrecenből, Erdélyből, Felvidék-

ről és Győrből célirányosan érkez-

tek hozzájuk a minőségi strand-

szolgáltatást igénylők. Külföldiek

is voltak szép számmal. Érdeklő-

désemre, hogy miért van szükség

az élelmiszer vagy a víz bevitelének

korlátozására, azt a választ kaptam,

hogy a világon sehol nem lehet a

beach clubokba sem ételt, sem italt

bevinni – mint ahogy az étterembe

sem viszünk szendvicset vagy ás-

ványvizet magunkkal. Tény, hogy a

házi rántott húsos vagy kolbászos

szendvicsek nem kompatibilisek az

exkluzivitás élményével, de ezt a vi-

lágot nálunk még szokni kell. Re-

ményeik szerint néhány év múlva

ez sem lesz kérdés többé. 

A strand már bezárt, most éppen

a karbantartó munkákat végzik – az

elvárható gondossággal, precizitással.

A strand talán legfontosabb újdon-

ságait, a gazebokat is felkészítik a

télre. A titokzatosan hangzó gazebo

– nem definíció szerint, hanem rá-

nézésre – egy lenge függönyökkel

ékesített pavilon, amelyet pihenő és

fekvőhelyek, párnák tesznek kényel-

messé. Kisebb-nagyobb társaságok

heverészhetnek, beszélgethetnek,

ehetnek-ihatnak benne akár egész

nap. Biztos szuper dolog. A kiemel-

kedő színvonalnak köszönhető, hogy

a Plage fogadtatása pozitív volt, a

tulajdonosok jövőre a szolgáltatás

minőségét tovább kívánják emelni.

KONCZ MÁRIA

Plázs és gazebo
Új stranddal bővült idén Tihany
kínálata. A Plage 18 kikapcsoló-
dásra, feltöltődésre alkalmas
hely. Megnyitása óta többen
szóvá tették a magas jegyárakat,
ami valóban szokatlan errefelé,
de még így is alatta marad egyes
budapesti fürdőkének. Tény,
hogy a beruházás sem volt olcsó:
az új tulajdonos teljesen felújí-
totta a strand összes épületét, vi-
zesblokkot építettek, „tenger-
parti” fövenyt alakítottak ki, és
homokkal töltötték fel a parti sá-
vot, így a vízben sem kagylótör-
meléken, sem cuppogó sárban
nem kell gyalogolni. 

Olasz delegáció
a félszigeten
Szeptember végén a község ven-
dégei voltak az olaszországi Ab-
ruzzo tartományban található
kisváros, Pescina küldöttsége: a
település polgármestere, képvi-
selői és a Leoncini D'Abruzzo
zenekar néhány tagja. A látoga-
tást és a koncertet Farkas Géza
szervezte, aki tihanyi kötődésű
és jelenleg a budapesti Vajda Pé-
ter Ének-zenei Általános és
Sportiskola karnagya. Az olasz
vendégeket elkísérte még  a bu-
dapesti Józsefvárosi önkormány-
zat alpolgármestere és néhány
tagja. Józsefváros testvértelepü-
lése Pescina település, így jutot-
tak el Tihanyba.
Németh Tünde jegyző fogadta a
delegációt, megismertette velük a
hivatal működését és végigkala-
uzolta őket Tihanyban. Az ön-
kormányzat ebédmeghívását kö-
vetően a Bencés Általános Isko-
lában nagy sikerű koncertet adott
a zenekar. Az első zeneszám jó-
kora meglepetést és örömet szer-
zett a jelenlévőknek, mert a ma-
gyar himnuszt játszották el a ze-
nészek Paolo Alfano vezetésével.
Az olasz nemzeti himnusz után
a fúvószenekar öt virtuózának
előadásában hallható volt többek
között Brahms V. magyar tánca
és a Monti-csárdás, valamint fel-
csendültek Verdi és Rossini által
komponált dallamok, de színes
repertoárjuknak köszönhetően is-
mert filmzenék és az O sole mio,
illetve a Volare című népszerű
olasz dalok is elhangzottak.
A lendületes műsor hangulatát a
közönség tapssal, hangos ováció-
val viszonozta. 

S.J.
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– Két éven keresztül mentoráltad

Tihanyt, először az Entente Florale

Europe verseny kapcsán, idén pedig a

Communities in Bloom felkészülés so-

rán. Hogy látod, milyen utat tett meg

a település ez idő alatt?

– Tihany az utóbbi két évben is

látványos fejlődésen ment keresztül,

számomra nagy megtiszteltetés,

hogy ennek részese lehettem a vi-

rágos versenyekre való felkészülések

során. A település már 2016-ban is

kiemelkedő volt a magyar verseny-

ben, de az elmúlt időszakban fo-

kozatosan készült fel az európai és

a világversenyre, ami egy tudatos és

egészséges településfejlesztési fo-

lyamat volt.

– Szerinted mik a település gyenge

pontjai és mik az erősségei?

– Tihany olyan ékkő, amelynek

vonatkozásában – kissé elfogult lévén

– csak az erősségekre tudok kon-

centrálni. Számomra a legfontosabb

azt látni, hogy az itt lakók szeretik

Tihanyt, és ez tükröződik minden

megjelenésben. A tihanyiak büszkék

lehetnek a gazdag, egész éves prog-

ramkínálatra, a közösségi összefo-

gásra, arra, hogy konkrét, világos cé-

lok mentén halad a település fejlesz-

tése, amelyet kiváló és lelkes szak-

emberek végeznek. Kétségtelenül ki-

hívás lesz a jövőben a fenntartható-

ság kérdése a Tihany iránt egyre nö-

vekvő turisztikai kereslet miatt. 

– A két verseny sokban különbözik

egymástól. Mi a legfőbb különbség? 

– A világversenyben több lehető -

ségünk nyílt a szabályok adta na-

gyobb időkeret révén Tihanyt teljes

egészében bemutatni, ezáltal rész-

letesebb képet tudott alkotni a

zsűri. A zsűrizésben részt vevő he-

lyiek is jobban kedvelték, hogy kö-

zel két teljes nap állt rendelkezé-

sünkre, a két zsűritag közvetlensége,

megközelíthetősége megalapozta

az értékelés jó hangulatát. A zsűri-

zési kritériumok hasonlóak, de a vi-

lágversenyben nagyobb hangsúly

van a közösségi összefogáson, a vál-

lalkozások bevonásán, az örökség-

védelmen és a virágkiültetéseken.

Az idei évben a világverseny díjki-

osztóján az oklevél mellett részletes,

konkrét szakmai javaslatokat tar-

talmazó értékelést kapott a tihanyi

delegáció, ami a jövőbeli fejleszté-

seknél jöhet szóba.

– Ismered a nemzetközi mezőny sze-

replőit is, hiszen éveken keresztül zsű-

riztél Európában, rengeteg országban.

Hogy látod, hol tart most európai szinten

Tihany, ami a környezetépítést illeti?

– Tihany a 2017. évi európai

arany minősítésére méltán lehet

büszke, mert olyan klasszikusan

magas környezeti kultúrával ren-

delkező országok képviselőivel ver-

sengett, akik számunkra is példa-

értékűek, de akiknek Tihany is pél-

dakép lehet egyben. Az önkor-

mányzat továbbra is nagyon tuda-

tosan tartja szem előtt a környe-

zetszépítést, a környezetvédelmet

és az ifjúság nevelését. A világver-

seny további lehetőséget nyújt a jól

bevált tapasztalatok, jó gyakorlatok

cseréjére is, ezeket javasolom meg-

fontolásra, hiszen ezáltal számos

hasznos és előremutató ötletet lehet

gyűjteni, amelyek Tihany további

fejlődését szolgálhatják.

– A legutóbbi kanadai díjkiosztón,

hogy fogadták Tihany jelentkezését,

jelenlétét a tengerentúlon? 

– A nevezés és a zsűrizés idején

nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel

fordultak Tihany felé, mert elsőként

jelentkezett Magyarországról a vi-

lágversenybe, így különlegesnek is

számított. A díjkiosztón a delegáció

személyes jelenléte, bemutatkozása

és a Tihanyról vetített kisfilm révén

azonban ez kiegészült a tisztelettel

is, hiszen a több mint ezeréves múlt,

a hagyományok és a nemzeti kultúra

ápolása a világ más tájain is tekin-

télyt kölcsönöz. A delegáció jelenléte

sokakban keltett érdeklődést hazánk

és különösen a Balaton iránt.

– Tihany az 5 virágos értékelésen

belül bronz fokozatot nyert el. A ver-

senyszabályok szerint ez pontosan mit

is jelent?

– A zsűritagok 1-től 5-ig terjedő

virágos skálán minősítik a telepü-

léseket a lélekszám szerint felosz-

tott kategóriákban. Az öt virágos

minősítést elérő, legjobban teljesítő

települések kerülhetnek be egy még

magasabb szintű értékelésbe, ahol

arany, ezüst vagy bronz díjat kap-

hatnak az elért pontszámuk alapján.

Tihany bronz minősítése így azt

tükrözi, hogy a legkiválóbb telepü-

lések közé tartozik a világban az

elért 85,5%-os teljesítményével.

– A legnagyobb öröm számunkra

azonban a különdíj volt, amit a Kö-

zösségi összefogás kategóriában nyertünk

el. Milyen jelentőséggel bír ez a díj?

– A különdíjjal a világverseny

szervezőbizottsága és a Tihanyban

zsűrizett szakemberek a helyi kö-

zösségek, klubok, önszerveződő tár-

saságok és vállalkozások által vég-

zett közösségi munkát értékelték.

Nagy súllyal esett latba Tihany

megújításának programja, amelyet

a zsűritagok nagy elismeréssel mél-

tattak a szakvéleményükben. Kü-

lönösen egy turisztikailag rendkívül

frekventált település esetén fontos

az, hogy a lakossági összefogás to-

vábbra is megmaradjon, és hagyo-

mányait, szokásait méltó módon

ápolja a közösség. Tihany ebben ki-

emelkedő teljesítményt nyújtott.

– Mire kötelezi ez az elismerés sze-

rinted Tihanyt? 

– Tihany számomra az egyik leg-

dinamikusabban fejlődő, céltuda-

tosan, racionálisan és okosan veze-

tett magyar település, amely ráadá-

sul úttörő is egyben, ahogy a Falu-

megújítási Díj és a virágos verse-

nyek kiemelkedő díjai is bizonyít-

ják. Hiszem, hogy Tihany nem áll

meg ezen a ponton, hiszen mos-

tanra annyi koncentrált tudás, ta-

pasztalat, jó szakember és közösség

van a település tarsolyában, ami arra

predesztinálja, hogy legyen újabb

magasztos kihívása a közeljövőben.

RÓZSA ÉVA

Tihany kiemelkedő teljesítményt nyújtott
A Communities in Bloom ver-
senyben elért sikert egy közös
vacsorán ünnepelték mindazok,
akik részt vettek a felkészülés-
ben. Természetesen nem ma-
radhatott ki a meghívottak kö-
zül Bocsi Andrea és Spanyárné
Halász Szilvia sem, akik szak-
mai tudásukkal, tanácsaikkal já-
rultak hozzá a tihanyi sikerek-
hez, az ő segítségük nélkül nem
születhettek volna meg az el-
múlt időszak eredményei. Bocsi
Andrea turisztikai szakember,
bevallottan kicsit elfogult Ti-
hannyal szemben, és lelkesedése
mindig ösztönzőleg hatott a he-
lyi szervezőkre. Vele beszélget-
tünk a világversenyről. 

Dr. Bocsi Andrea több nyelven
beszélő jogász, közgazdász, tu-
risztikai szakember. Hat éven
keresztül vezette a Virágos Ma-
gyarország projektet, magyar és
nemzetközi zsűritagként men-
torálta az Entente Florale euró-
pai versenyben résztvevő telepü-
léseket. 2017 decembere óta a
Communities in Bloom virágos
világverseny hazai képviselője. 

Köszönet a közösségnek
Tihany a közelmúltban kiemelkedő sikert ért el a Communities in
Bloom környezetszépítő versenyen: a település megnyerte a Közös-
ségi Összefogás kategóriát, valamint a legmagasabb öt virágos he-
lyezésen belül bronz minősítést kapott a zöldterületek védelméért
és a falu virágosításáért.

Ezt az egyedülálló eredményt ünnepelte meg Tihany lakossága egy
vacsorán, melyre Tósoki Imre polgármester invitálta meg azokat, akik
tevékenyen részt vettek a versenyre való felkészülésben, ezzel nagy-
mértékben hozzájárulva a sikerhez.  A vacsorára hivatalosak voltak a
helyi intézmények dolgozói, civil szervezetek, klubok, vállalkozók, a
Bencés Apátság , a Limnológiai Intézet és a Bakonyerdő Zrt. dolgozói,
de a helyiek nagy örömére eljött Bocsi Andrea és Spanyárné Halász
Szilvia is, akik a felkészülésben nyújtottak szakmai segítséget Tihany-
nak. Elfogadta a meghívást Kontrát Károly, a Belügyminisztérium ál-
lamtitkára, a település országgyűlési képviselője is, aki megköszönte a
tihanyi közösség összefogását, azt a példát, melyet a település nyújtott
az elmúlt években, hangsúlyozva, hogy a falu eddigi eredményei enélkül
az összefogás nélkül nem jöhettek volna létre.

Az összejövetelen a résztvevők meghallgathatták Varró János alpolgár-
mester beszámolóját a díjátadóról, hiszen ő vezette a tihanyi delegációt
a kanadai Edmontonban megrendezett eseménysorozaton. A felké-
szülésben részt vevők felidézték az elmúlt év eseményeit, a készülődés
folyamatát, azt az utat, melyet Tihany bejárt ahhoz, hogy ezt a sikert
elérhesse.

Tósoki Imre polgármester a köszönet szavai után elismerő okleveleket
adott át az intézmények dolgozóinak, civil szervezetek tagjainak. A jó
hangulatú vacsorán több, mint százan vettek részt. 

A szervezők a kanadai díjátadó tapasztalataiból ötleteket merítve, több
közösségi akciót terveznek, hiszen úgy gondolják, a díj arra kötelezi a
település lakóit, hogy a jövőben is bizonyítsák az összefogás erejét. 

RÓZSA ÉVA



8. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                                                                          9. OLDAL

– Jó ötlet volt november közepére

tenni a Garda Fesztivált, ezzel is

meghosszabbítani a szezont, vi-

szont a pénteki program egybe esik

az ünnepi szentmisével, amelyet

Szent Ányos püspök, a monostor

védőszentje tiszteletérére tartunk.

Kerek évfordulót ünneplünk, mert

2019-ben lesz háromszáz éve, hogy

a magyar bencés rend szerzetesei

visszatérhettek a tihanyi apátságba.

A török idők után először királyi

fennhatóság, majd az ausztriai Al-

tenburg apátságának fennhatósága

alá került. A november 16. péntek

délutáni programunk az alapító ki-

rályi pár szobrának megkoszorúzá-

sával kezdődik, ekkor emlékezünk

meg a visszatérés jubileumáról.

Utána lesz az ünnepi szentmise,

amelyen egyszerű (első) fogadalmat

tesz Mogyorósi Márk Ányos, aki a

tihanyi szerzetesek közé lép be.

Este az Apátsági Rege Cukrászdá-

ban egy gyertyafényes exkluzív va-

csorára várjuk az érdeklődőket. 

– A fesztiválhoz csatlakozva több

programot is kínálnak az érdeklődők-

nek.

– Szombaton 10 órától a sétá-

nyon András és Anasztázia likőr-

jeinket és Gellért atya teáit kóstol-

hatják meg az arra járók. 15 órától

különleges idegenvezetést tartunk,

a belső, máskor nem látogatható

helyiségekbe is bejuthatnak az ér-

deklődők. Vasárnap, 14 órakor Buj-

tor Balázs kíséretében lehet végig-

járni a Pogány Madonna című film

apátsági helyszíneit. Két síkon zaj-

lik majd a vezetés, egyrészt Balázs

mesél a forgatási helyszínek kivá-

lasztásának hátteréről, másrészt a

helyiségek mai felhasználásáról is

szó esik. Ezen a napon látható utol-

jára az apátságban a Pogány Ma-

donna. A múzeumot és a gasztro-

kiállításokat különleges idegenve-

zetéssel zárjuk vasárnap 15.30-kor,

amikor apró gasztronómiai jellegű

ajándékkal, kóstolóval kedveske-

dünk a részvevőknek, de érdekes

történeteket is lehet majd hallani

az apácák sörfogyasztásától a

pezsgő feltalálásáig. 

– Bezárják a múzeumot. Milyen

új terveik vannak?

– November 19-én elkezdik

bontani a kiállítások anyagát. A téli

időszakban átépítik a múzeumot.

Jövő tavaszra tervezzük az új kiál-

lítás megnyitását, de a látogatóköz-

pont, a templom és az altemplom

továbbra is látogatható lesz. Az

összes kiállítótér megújul, nemcsak

a kiállítás anyaga, hanem belsőépí-

tészi átalakítások is lesznek. A tár-

lat új nézőpontból fogja bemutatni

az apátság közel ezer éves törté-

netét. XXI. századi technológiákat

használva élményszerűvé tesszük a

kiállítást. Történelmi időutazásra

hívjuk a látogatót, egy helyen egy-

szerre találhatja magát a középkor-

ban, de a jelenkorban is. A kiállítás

címe: Lélek a vizek felett – múlt

és jelen találkozása a Tihanyi

Apátságban.  

– Új vizuális elemeket is alkalmaz-

nak majd a kiállításon?

– Nemcsak múltidézés lesz, ha-

nem a mai szerzetesi életet is be-

mutatjuk. Kisfilmeket és nagyobb

volumenű vetítéseket is tervezünk,

ahol egy XI. századi altemplomi

templomi szertartás elevenedik

majd meg. Igényelhető lesz egy

több nyelven is használható visual

guide eszköz digitális tartalommal

azok számára, akik mélyebb infor-

mációkra kíváncsiak, az egyes tár-

gyakra, bizonyos pontokra ráköze-

lítve egy kisfilm, vagy képi megje-

lenítés formájában bemutatja a

használatát, vagy történelmi jelen-

tőségét. A kiállítás alapnyelve ma-

gyar és angol, a látogatóközpontban

látható új film tavasztól 11 nyelven

lesz megtekinthető. 

Az apátsági kiállítások építésben

közreműködik a Magyar Kastély -

prog ram Kft., akik a tihanyi ön-

kormányzat számára is megtervez-

ték a Magtár Látogatóközpont

épületében készülő kiállítást. Ez se-

gít összehangolni a kiállítások té-

máit, jól kiegészítik majd egymást,

így mind a két helyet érdemes lesz

felkeresni.

– A helyi lakosok miként vehetnek

részt a programokon?

– Köztudott, hogy eddig is a ti-

hanyi állandó lakosok ingyen láto-

gathatták az apátságot és a kiállí-

tásaikat, ez a Garda Fesztivál prog-

ramjaira is érvényes. 

SOMOGYI JUDIT

Az idei évben az apátság több
új programmal is csatlakozik a
Garda Fesztiválhoz. Lesz ex -
kluzív idegenvezetés, gasztro-
nómiai kalandok, múzeumi lá-
togatás, most utoljára a Pogány
Madonnával. A rendezvények-
ről, a jövő évi új kiállításról kér-
deztük Barkó Ágoston atyát, a
múzeum igazgatóját. 

Garda az apátságban 

A munkavállalók majdnem két-

harmada szerint a gyermekük ész-

leli, ha valamilyen feszültség vagy

konfliktus éri őket munkahelyükön,

akkor is, ha erről nem beszélnek

otthon. Ennek ismeretében az őszi

időszak különösen kemény mind-

két fél számára, hiszen az állandó

dilemma ilyenkor még erősebben

érvényesül: hogyan lehet úgy gaz-

dálkodni a teendőinkkel, hogy jus-

son minőségi idő a gyerekre és a

munkahelyi feladatokat se hanya-

goljuk el?

Vállalati tréningek kedvelt témája

a jó idő- és feladatmenedzsment,

melynek gyakorlására a munkahe-

lyen kívül is bőven van alkalma a

gyakorló szülőnek. 

– Régi beidegződés a munkavál-

laló és a munkáltató részéről is,

hogy a feladatainkat kizárólag a

munkahelyünkön lehet hatékonyan

elvégezni, pedig ma már a munka-

körök túlnyomó többségében a napi

teendők bárhonnan elvégezhetők.

Elég hozzá egy mobiltelefon, egy

laptop és internetelérés  – mondja

Szigeti Nikoletta, a Profession Ser-

vices üzletágvezetője. – Szerencsére

egyre több munkaadó látja be, a lé-

nyeg úgyis az, hogy a feladatok idő-

ben készen legyenek – teszi hozzá

a szakértő.

A kultúránk része, hogy a segít-

ségkérést a gyengeség jelének te-

kintjük. Munkapszichológusok

egyértelmű véleménye azonban az,

hogy ez nemhogy nem szégyen, de

kifejezetten hasznos és szükséges

ahhoz, hogy hatékonyak legyünk.

Ha azt látjuk, hogy összecsapnak a

fejünk felett a hullámok, minden-

képp egyeztessünk a felettesünkkel

arról, hogy hogyan lehetne – hacsak

átmeneti időre is – átszervezni a

munkánkat, úgy, hogy minden te-

rületen helyt tudjunk állni.

– Vannak azonban olyan pozíci -

ók, vállalatok, felelősségi szintek,

amelyek nehezen összeegyeztethe-

tők a kisgyermekek nevelésével.

A kulcsszó itt is a rugalmasság, hi-

szen ma már egyre több munkál-

tatónál lehet projekt alapon szer-

ződni. Megoldás lehet a saját vál-

lalkozás indítása is. A lényeg, hogy

ne ragadjunk le egy munkakörben,

ha az kényelmetlenné vált szá-

munkra, hanem járjunk nyitott

szemmel a világban és ne féljünk

változtatni, ha eljön az ideje – ta-

nácsolja Szigeti Nikoletta.

Senki nem tökéletes. A család-

munka egyensúlyt megtalálni és

tartósan fenntartani szinte lehetet-

len. Az iskolakezdés gyakran új

időbeosztás bevezetését vagy a mű-

szakok átszervezését igényli a mun-

kahelyen, egyúttal több toleranciát

a kollégák részéről. Kezeljük hig-

gadtan az idővel és az állandó ro-

hanással folytatott szélmalomhar-

cot és higgyük el, más sem csinálja

jobban.

t-v

Diákok és szülők nehéz időszaka 

Az iskola nemcsak a padba ülő
gyerekeknek megterhelő, de
nem kevésbé stresszes időszak
a szüleik számára sem, hiszen
úgy kell átsegíteniük a gyereket
a kezdeti nehézségeken, hogy
közben munkahelyi feladataikat
sem hanyagolják el. Embert
próbáló feladat, melynek meg-
oldásában nemcsak a család, de
a felelősen gondolkodó munka-
adók is érdekeltek. A család és
munka sokszor nehezen össze-
egyeztethető. 
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– Az olvasás iránti igény felkel-

tése az elsődleges célunk, ezért nagy

az öröm, mikor a könyvtári  beszél-

getések alkalmával azt mesélik a

gyerekek, hogy nekik is van köny-

vespolcuk és kedvenc mesekönyvük

otthon.  A nagycsoportosok már

azt is tudják, mi a különbség könyv-

tár és könyvesbolt között – véli

Horváthné Tóth Ivett.

A könyvtár vezetője elmondta, a

látogatások alkalmával sok óvodás

szeretne rögtön kölcsönözni, de a

beiratkozást csak felnőttel tehetik

meg.  Ezért a szülők is kapnak tá-

jékoztatást, hogy jöjjenek együtt,

ismerkedjenek, játsszanak, kölcsö-

nözzenek.

– Fontos, hogy a foglalkozások

rendszeresek legyenek. Az óvónők

támogató közege mellett a szülői

szerep is lényeges, hogy szakítsanak

időt, energiát egy óvoda utáni vagy

szombati könyvtári látogatáshoz, és

ha fáradtak is, olvassanak, mesélje-

nek gyermeküknek. Nálunk a csa-

ládok a könyveken kívül társasjáté-

kokat, hangos könyveket, zenei cd-

ket és diafilmeket is kölcsönözhet-

nek – tett hozzá a könyvtár vezetője. 

Könyvtár hamarosan a Civilek

Házába költözik. Az új helyszínen

is szeretnék folytatni a hagyományt,

és minden óvodai csoportot to-

vábbra is szívesen látnak egy játékos

beszélgetésre.

t-v

Óvodások a
könyvtárban 

Folytatódik Tihanyban az óvo-
dások olvasóvá nevelése. Fontos,
hogy a gyerekek időben megis-
merjék a könyvtár légkörét, meg-
tanulják a kölcsönzés alapvető
szabályait, nem utolsó sorban
kedvet kapjanak a könyvekhez.

Kurátori tárlatvezetés, szoborkészítés
a Ferenczy kiállításon

A Kogart Galéria novemberben is várja a művészetkedvelőket. Az Erő és
harmónia Ferenczy Béni művészetében című kiállításon november 18-án,
vasárnap délelőtt fél 12-kor a látogatók kurátori tárlatvezetés keretében is-
merkedhetnek meg a szobrász életével és munkásságával. Ez alkalommal
Marosvölgyi Gábor, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány művészettörté-
nésze kalauzolja majd az érdeklődőket. 
Ugyanezen a napon lehetőség lesz szobrokat formálni levendulás gyurmából,
illetve levendulazsákokat készíteni a Levendula Látogatóközpont közre-
működésével. A program tihanyi lakosoknak ezúttal is ingyenes.
A galéria november 1-től már a téli nyitva tartás szerint látogatható, péntektől
vasárnapig 10 és 16 óra között.
További információk a Kogart Tihany facebook oldalán:
www.facebook.com/kogarttihany



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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