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A képviselő-testület a legfonto-

sabb feladatának idén is az önkor-

mányzat és annak intézményeinek

stabil működtetését tekinti, célja

a költségvetési egyensúly megőr-

zése, a tervezett fejlesztési feladatok

és a támogatott projektek megva-

lósítása.  Ebben az esztendőben

a Németh László Művelődési Ház

25,4, a Falugondnokság 192, míg

a Visszhang Óvoda 60 millió

forinttal gazdálkodik. A Tihanyi

Közös Önkormányzati Hivatal,

amely hez a környező települések –

Aszófő, Örvényes, Balatonudvari és

Balatonakali – kirendeltségei tar-

toznak ez évben közel 147 millió

forintos költségvetési főösszeggel

számolhatnak.

A jelenleg is folyó, egyik legje-

lentősebb beruházás a József Attila

utca, Völgy utca, Major utca kivi-

telezése lesz, mely pályázati forrás-

ból és saját erőből valósul meg 63,5

millió forintból. Több pályázat elő-

készítése zajlik, mely a Világörök-

ségi helyszínek fejlesztése Tihany-

ban címet viseli. Elkülönített pénz-

keret áll rendelkezésre új óvoda-

bölcsőde épület tervezésre, valamint

új irattári helyiség tervezésére is,

amit a hivatali épület mögött ala-

kítanának ki.  Tervben van 5 millió

forint értékben egy úttisztító gép

beszerzése, mely jelentősen meg-

könnyítené a település közterüle-

teinek tisztántartását. Az iskola

tetőterében lévő vendégszobák fel-

újítására 8,5 millió forintot, a Ha-

jóállomási strandon lévő épület

tervezésére 8 millió forintot hatá-

rozott meg a képviselő-testület.

A költségvetés tervezése során,

többek között a likviditás biztosí-

tásához, jelentős tartalékot, 338

millió forintot különítettek el a

dön téshozók. 

Az önkormányzat – az elmúlt

évekhez hasonlóan – az idei esz-

tendőben is szigorú és következetes

gazdálkodásra törekszik, a tervezett

bevételek beszedésével és a költ-

ségvetési rendeletben megfogalma-

zott gazdálkodási szabályok betar-

tásával.

NÉMETH TÜNDE

A képviselő-testület március
12-én megtartott ülésén elfo-
gadta a település 2019. évi költ-
ségvetését.  Az önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege
mintegy 1,9 milliárd forint,
mely az állandó lakosok számá-
nak figyelembevételével, egy
hasonló nagyságú településhez
viszonyítva magasnak számít.

Elfogadta az önkormányzat az idei költségvetést 

A házhoz menő lomtalanítást

csak az az ingatlantulajdonos veheti

igénybe, aki rendelkezik közszol-

gáltatási szerződéssel és díjtartozása

nem áll fenn.

A lomtalanítás során a háztartá-

sokban, normál háztartási mennyi-

ségben keletkező lim-lomot, búto-

rokat szállítják el. Gumiabroncsot,

veszélyes hulladékokat, gyógyszert,

elektronikai eszközöket, építési és

bontási anyagokat, zöld hulladékot

a lomtalanítás során nem viszik el.

A szállítási napot a lomtalanítást

végző cégnél az általuk postai úton

megküldött igénylő lapon kell meg-

jelölni. Az ingatlan tulajdonos a ki-

töltött igénylő lap határidőre tör-

ténő visszaküldésével (személyes,

postai vagy elektronikus úton) je-

lentkezik a lomtalanításra. 

Előzetes egyeztetés nélkül, a köz-

területre kihelyezett lomhulladékot

nem szállítják el. 

Az igénylőlapot a lomtalanítási

időpontját megelőző 5 munkanap-

pal előre fogadják el. 

Utcajegyzék a házhoz menő lom-
talanítás igénybevételére:

2019. április 8., hétfő: Sajkodi

u., Romkápolna u., Rege u., Somfa

u., Seregély u., Galagonya u., Füge

u., Mályva u., Kárász u., Cinke u.,

Fenyő u., Garda köz

2019. április 9. kedd: Árpád u.,

Visszhang u., Batthány u., Pisky sé-

tány, Petőfi S.u., Cserhegy, Kopasz-

hegy, Kossuth u. keleti oldala

2019. április 10., szerda: Fürdő-

telepi u., Klebensberg u., Major u.,

Csokonai u., József A.u., Dózsa u.,

Rendeskő u., Aranyház u., Kossuth

u. nyugati oldala

2019. április 11., csütörtök:
Völgy u., Kiserdőtelepi u., Ürge-

dombi u., Szőlő u., Óvár, Halász

u., Kenderföldi u., Váralja u., Garay

u., Halász köz

2019. április 12., péntek: Lepke

sor, Itató köz, Diósi u., Levendula

u., Jegenye sor, Kőfejtő sor, Fecske

u., Gödrös, Lépcső sor, Tárogató

köz, Kecskeköröm u., Bánya köz,

Kagyló köz, Ciprián u.

Az elmúlt években kialakított rend helyett a Balatonfüredi Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem a közterületről, hanem előzetes
egyeztetést követően, évente egy alkalommal, ingyenesen házhoz
menő rendszerben 2 m3-es mennyiségig szállítja el a lomhulladékokat
a településen. 

Házhoz jön a lomtalanítás

Százmilliós beruházás a település

második legforgalmasabb útjának,

a Major utcának a fejlesztése. A há -

rom ütemben megvalósuló felújítás

során kicserélték az Aranyház utca-

Major utca szakaszon az elörege-

dett gerincvezetéket, az út a Kos-

suth Lajos utca és a Képzőművé-

szeti Egyetem közötti szakaszon,

illetve az Aranyház utca az iskola

sarkáig új burkolatot kap. A Major

utca felső szakaszán új járda is épül,

itt már elkezdődött az út szegélye-

zése.  

A Belügyminisztérium pályáza-

tán nyert harmincmillió forintos tá-

mogatásból – amelyhez az önkor-

mányzat további 20 millió forintot

biztosít – még ez év májusáig meg-

újul a József Attila és a Völgy utca

Kiserdőtelepi utca és Kossuth Lajos

utca közötti szakasza, továbbá

a Major utcának a József Attila utca

és a Képzőművészeti Egyetem kö-

zötti szakaszán is elkészülnek a jár-

dafelületek.

mt

Javában zajlik a Major utca fel-
újítása. Az utca alatt húzódó
ivóvíz gerincvezetéket kicserél-
ték, most az utca szegélyépítése
és szakaszonkénti aszfaltozása
következik. Út és járdaépítésre
150 millió forintot költ az ön-
kormányzat.

Százmilliós útfelújítások
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– Új életteret ad a helyi közössé-

geknek ez a ház, nagy öröm ez, hi-

szen a közösségek jelenléte hozzá-

tartozik Tihany vonzerejéhez –

hangsúlyozta Kontrát Károly állam-

titkár, országgyűlési képviselő az

ünnepélyes átadón. 

Az Apátság, a Balaton és a le-

vendula – ez a hármas adja a tele-

pülés vonzerejét, ismertségét, ezekre

lehet alapozni a település turisztikai

marketingjét. A levendula fesztivál

mágnesként vonzza az érdeklődő-

ket, ezért is fontos, hogy ebben

az új épületben kap majd helyet

az újabb lehetőségeket kínáló le-

vendula lepárló. Egy település

nagyságát nem csak az anyagiak

mutatják, hanem az is, mennyire

szeretnek itt élni, idejönni az em-

berek. Tihany erre jó példa, erős

közösségek alakultak, a település

pedig tud élni a fejlesztési lehető-

ségekkel – fogalmazott Kontrát

Károly, megjegyezve: a beruházások

nem állnak meg, hamarosan

a sportcsarnok átadása következik. 

Polgárdy Imre, a megyei önkor-

mányzat elnöke kiemelte: a telepü-

lés virágkorát éli, eddig soha nem

látott fejlesztések valósultak meg, a

Civilek Háza pedig összekapcsolja

az önkormányzati, a civil és a vál-

lalkozói szektort. – A 2014–2020

közötti 45 milliárdos megyei támo-

gatás zöme már lekötött. Tihany öt

tenderen nyert, több mint fél mil-

liárd forintot, emellett elismerésre

méltó, hogy több hazai és nemzet-

közi versenyen rangos elismerést

kapott – vélekedett Polgárdy Imre.

Az épület még üresen álló, ké-

sőbb a levendula üzemnek helyet

adó helyiségében tartott ünnepsé-

gen Tósoki Imre polgármester ki -

emelte: a húsz éve kihasználatlanul

álló épület felújításához Tóth József,

a Tihany Fejlesztésért Alapítvány

elnöke magánemberként és cégén

keresztül több mint 170 millió fo-

rint támogatást adott, ebből való-

sulhat meg a levendula lepárló,

a helyi termékeket előállító leven-

dula műhely, és történeti kiállítás 

– mindez az idei levendula feszti-

válra el is készül.

– A levendula Tihany identitásá-

nak a része. A lepárló üzem létesí-

tésével nagy lépést teszünk előre,

szeretnénk eredetvédetté tenni az

itt termesztett levendulából készí-

tett levendulaolajat. A turisták világ -

szerte előszeretettel keresik a hely-

ben készült termékeket, azon va-

gyunk, hogy minél több ilyen, mi-

nőségi terméket tudjon Tihany is

nyújtani – mondta a polgármester,

aki emlékeztette az egybegyűlteket

arra, hogy a Civilek Háza fontos

eleme az egykori magtár, október-

ben kezdődő, teljes felújításának és

átépítésének is, amely az utóbbi

évek egyik legjelentősebb turisztikai

fejlesztése lesz Tihanyban. 

mt

Átadták a Civilek Házát
Ünnepélyesen is átadták az Ön-
kormányzati Szolgáltató Köz-
pontot, azaz a Civilek Házát.
Az új épületbe költöztek a Mű-
velődési Ház irodái, a könyvtár,
a TDM iroda, a Tihany tévé
stúdiója, a kábeltévé ügyfélszol-
gálat és a körzeti megbízott iro-
dája. Itt kap helyet majd a leven-
dula lepárló üzem is.

– Napjainkban egyre többen te-

szik fel a kérdést, mit tehetek én

a klímaváltozás ellen, környezetünk

fenntarthatósága érdekében? A sok

kicsi sokra megy elve alapján mind-

annyian hozzájárulhatunk a Föld

megóvásához, amire példaértékű

kezdeményezés a Virtuális Erőmű

Program. A klímaváltozás elleni

küzdelemben a leghatékonyabb esz-

köz az energiahatékonyság javítása

és az üvegházhatású gázok kibocsá-

tásának csökkentése. Nagy hang-

súlyt kell helyezni az épületek ener-

getikai korszerűsítésére, a közlekedés

zöldítésére, a megújuló energiafor-

rások és a nukleáris energia felhasz-

nálására – fogalmazott beszédében

Áder János, köztársasági elnök.

Tihany önkormányzati intézmé-

nyeinek több mint hetven százaléka

megújuló energiával működik, a ha-

marosan elkészülő sportcsarnokban

például a teljes fűtés, hűtés, világítás

a napelem-rendszernek lesz kö-

szönhető. Az intézmények korsze-

rűsítésével évente több millió fo-

rintot spórol az önkormányzat. 

– A megújuló energiák haszná-

latát azért szorgalmaztuk az intéz-

ményeknél, hogy jelentős működési

költséget takarítsunk meg. A díjá-

tadón elhangzott, hogy a program-

ban résztvevők a Mátrai erőmű tel-

jes éves kapacitásának megfelelő

energiát spóroltak meg. Ez fontos

lépés a klímaváltozás elleni küzde-

lemben – mondta Tósoki Imre, aki

hangsúlyozta: az önkormányzat

a továbbiakban is megragad min-

den olyan pályázati lehetőséget,

amelyek az alternatív energiát hasz-

nosítását, felhasználását támogatják. 

A gálán 13 kategóriában 154 dí-

jat adtak át. A programban részt-

vevő mintegy kilencezer vállalat,

önkormányzat, intézmények és

szervezetek eddig 336 megawatt

erőművi kapacitásnak megfelelő

megtakarítást értek el, ez jelentős

előrelépés a tavalyi 207 megawatt

megtakarításhoz képest. A program

jelentősége mégis elsősorban

a szem  léletformálás, rámutatás arra,

milyen lényeges a minél szélesebb

körű energiatudatos működtetés. 

Élenjár az önkormányzat
A legolcsóbb és legzöldebb
energia az, amit nem haszná-
lunk fel, illetve meg sem terme-
lünk – hangsúlyozta Áder János
köztársasági elnök, a Virtuális
Erőmű Program (VEP) fővéd-
nöke a X. jubileumi díjátadó
rendezvényen, amelyet a Parla-
ment Felsőházi termében az
energiatakarékosság világnap-
ján tartottak. Az ünnepségen
Tihany megkapta az Energia-
hatékony Önkormányzat díjat.

A 700 négyzetméteres ingatlanon lévő Civilek Háza építésének költsé-
geit uniós pályázati forrás, az önkormányzat illetve magánberuházás fe-
dezte. A földszintjén kialakítandó levendulaüzem-és manufaktúra építési
munkáinak megrendelője a Tihanyi Levendulaolaj Kft. volt, a beruházás
mintegy 140 millió forintba került. Az önkormányzati épület-felújítási
munkák 69 millió forintba kerültek. A többféle funkciót is ellátó épület
energetikai korszerűsítésére, pályázati forrásból mintegy 76 millió forintot
költöttek. A ház új hőszigetelést kapott, kicserélték a nyílászárókat, kiala-
kították az új fűtési rendszert. 

Az épület földszinti előteréből közelíthetők meg az emeleti irodák,
ahová lépcsők és lift is vezet. A levendula lepárló illetve a manufaktúra
üzemeltetése külön történik majd, nyitva tartása független lesz az önkor-
mányzati irodáktól. 

A Virtuális Erőmű Program dí-
játadó gáláján Veszprém megyéből
Tihany mellett díjat kapott Csab-
rendek és Szigliget önkormány-
zata, a Veszprémi Dózsa György
Német Nemzetiségi Általános Is-
kola, a Veszprémi Szakképzési
Centrum két iskolája, a Jendras-
sik–Venesz Szakgimnázium és
Szakközépiskola, az Öveges József
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium.
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Tihany község önkormányzatá-

nak képviselő-testülete a település-

kép védelemről szóló rendeletében

fogalmazta meg a helyi védelem

szabályait.

Az óvoda épületét, a korabeli He-

vesi villát Hevesi József műbúto-

rasztalos és bútorgyáros építette.

Hevesi József 1857. március 29-én

született Tihanyban. Édesapja, Hei -

zer Ferenc 50 évig volt a település

iskolamestere. A Visszhang dom-

bon álló villa épületet Stobble Adolf

tervezte, megépítése után 1895. jú-

lius 10-én Halbik Ciprián apát

szentelte fel. Az építtetőnek Bak

Lujzával kötött házasságából nem

született gyermeke, ezért végrende-

letében alapítványt hozott létre a ti-

hanyi szegény sorsú gyerekek segé-

lyezésére. Hevesi József 1945. január

13-án, 88 éves korában halt meg.

Az épületet az 50-es években álla-

mosították, amely jelenleg a tihanyi

és környékbeli gyermekeknek biz-

tosít óvodai elhelyezést.

Az épület ma is impozáns, bár az

évek során többször átalakították.

Négyzetes tornyát átépítették, gú-

lasisakját eltávolították, emeleti nyí-

lásait befalazták, fa szerkezetű er-

kélyeit elbontották, egy földszinti

épületszárnnyal (régi kiscsoport)

bővítették. A homlokzatok vakolat

kváderekkel díszítettek, a földszint

födémvonalát erőteljes vakolatpár-

kány hangsúlyozza. Az ingatlan ke-

rítésének lábazata és pillérei helyi

kőből falazottak, szintén védendő

értéket képviselnek. A képviselő-

testület rendeletében az épület tö-

megét, arányait, villajellegű korabeli

megjelenését, toronyjellegű sarok-

kiképzését figyelembe véve vette

helyi védelem alá az épületet.

A 2017. évi döntést követően most

megtörténik az értékkataszter ki-

egészítése és az ingatlan nyilván-

tartásban, a folyamat zárásaként a

védelem bejegyzése.

A helyi védett érték karbantar-

tása, állapotának megóvása a tulaj-

donos kötelezettsége, melyet meg-

felelő használattal kell biztosítani.

Az egyedi építészeti érték nem

bontható el, eredeti külső megjele-

nését, geometriai formáit, befoglaló

méreteit, anyaghasználatát, színha-

tását, az eredeti épület tartozékait

a településképi rendeletben foglal-

tak figyelembevételével kell meg-

őrizni és helyreállítani.

NÉMETH TÜNDE

Az óvoda épületének helyi védelembe vétele

A helyi védelembevétel célja többek között a település értékes építé-
szeti elemeinek megőrzése, a jellegzetes, hagyományos megjelenésű
épületek védelme. Az önkormányzat feladata az építészeti örökségek
számbavétele, fenntartása és őrzése. A helyi védetté nyilvánításról,
a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről a
képviselő-testület előzetes értékvizsgálat alapján, rendeletben dönt.

Lezajlott a próbaüzem, tesztelték

a létesítmény világítás és fűtés rend-

szerét, és elindult a használatbavé-

teli eljárás. Az 1400 négyzetméteres

épület belső munkálataival végez-

tek, a 150 fős lelátó is elkészült, már

csak a napelemek elhelyezése illetve

az udvar tereprendezése van hátra.

Az egész csarnok működését, azaz

a fűtést, a hűtést és a világítást

a napelem-rendszer biztosítja,

rendkívül gazdaságos lesz tehát a

létesítmény fenntartása.

– Igazán impozáns és modern

épület lesz a sportcsarnok. Az ere-

deti tervekhez képest a küzdőtér a

műanyag borítás helyett parkettát

kap, ez jobb megoldás mindenki

számára, az önkormányzat pedig

vállalta ennek pluszköltségeit. A te-

reprendezésen is módosítottunk,

nagyon szép lesz a csarnok környe-

zete is. Májusban meg tudjuk tar-

tani az átadó ünnepséget – vála-

szolta kérdésünkre Tósoki Imre pol-

gármester. 

A Tihanyi Bencés Iskola udva-

rán létesülő több funkciót is ellátó,

modern sportcsarnok 590 millió

forintból épül. A Magyar Labda-

rúgó Szövetség látvány-csapat -

sportok pályázatán nyert támoga-

tás révén valósulhat meg a beru-

házás. 380 millió forint a társasági

adók felajánlásából gyűlt össze,

100 millió forintot a kormány, és

100 milliót az önkormányzat tett

hozzá. 

A létesítmény az iskolai testne-

velés mellett más funkciókat is ellát

majd, különböző kulturális rendez-

vényeknek, sporteseményeknek ad-

hat otthont, és itt tartja majd az

edzéseit illetve a hazai mérkőzéseit

a helyi sportegyesület. 

mt

Májusban átadják a sportcsarnokot
Már a nézőteret rendezik be az
iskola udvarán létesülő sport-
csarnokban, a beruházás utolsó
simításai zajlanak. Várhatóan
május végétől használhatják a
létesítményt a diákok és a spor-
tolók egyaránt.
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A program a szabadstrandok

korszerűsítésére, infrastruktúrafej-

lesztésére, a partszakaszok rendbe-

tételére, vízi attrakciók létrehozá-

sára nyújt támogatást. A strandok

a továbbiakban is maradnak ingye-

nes fürdőhelyek, ez kikötés volt

a pályázati programban. Mindkét

strandnál a magas vízállás miatt

mintegy negyven centiméterrel

megemelik a lídó szintjét, ami új

betonréteget is kap. Helyreállítják,

illetve pótolják a strandok partsza-

kaszának teljes hosszában a kőszó-

rást. Felújítják a járófelületeket,

a járdákat, a Gödrösnél három-,

a Somosi strandnál pedig egy új öl-

töző fülkét létesítenek. 

A hét–nyolcszáz fürdőző befo-

gadására alkalmas Gödrös strand-

nál a vízfelületre egy vízi-vidám-

parkot is telepítenek, ennek hasz-

nálatáért viszont már külön kell

majd fizetni. A Somosi strandnál

a biztonságos közlekedés érdekében

az út és a járda között egy védő-

korlátot építenek. 

– Örülünk a fejlesztéseknek, hi-

szen a szabadstrandokkal szemben

is követelmény ma már a kulturált

fürdőzés feltételeinek biztosítása.

Nagyon fontosak a szabadstrandok,

hiszen egyrészt itt lehet lejutni sza-

badon a Balaton partjához, másrészt

a település szempontjából elenged-

hetetlen, hogy ilyen szolgáltatásunk

is legyen. Tihanyban különböző

színvonalú strandok vannak, min-

denki maga választhat ezek közül,

igényei szerint – válaszolta kérdé-

sünkre Tósoki Imre polgármester, aki

hangsúlyozta: a Tihanyi-félsziget

a világörökségi helyszín váromá-

nyosa, így magától értetődő, hogy

a fürdőzésre alkalmas szabad vízi te-

rületek is megfeleljenek a cím oda -

ítélési követelményeinek.

A munkálatok pár héten belül

elkez dődnek, a cél az, hogy a sze-

zonra mindkét strand felújítása el-

készüljön.

mt

Hárommilliárdos költségvetés-
sel folytatódik a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség strandfejlesz-
tési programja, amelynek része-
ként megújul Tihany két szabad -
strandja is. A Somosi strand
50-, a Gödrös 100 millió forint-
ból újul meg. A munkálatokkal
a szezonra elkészülnek.

Már csak húsz olyan település akad a tó körül, ahol léteznek ingyenes,
fürdésre kialakított partszakaszok – Balatonkeresztúr, Balatonfenyves,
Balatonboglár, Balatonszemes, Zamárdi és Örvényes ráadásként elmond-
hatja magáról, hogy csak szabadstrandokat üzemeltet –, melyek fenntartása
komoly, éves szinten sokszor tízmilliós költséget jelent az érintett önkor-
mányzatoknak. Ezeket eddig a helyi bevételekből kellett finanszírozni,
ugyanis eddig a strandfejlesztési pályázatokon csak a megtérülő beruhá-
zásokat, vagyis a fizetőstrand-fejlesztéseket támogatták. 

Megújulnak a szabadstrandok 

A megállapodás célja, hogy az

érintett felek stratégiai és operatív

szinten is együttműködnek a bala-

toni bringa túraútvonalak bővítésé-

ben. A fejlesztés nem érinti a meg-

lévő Balatoni bringakörút nyomvo-

nalát, viszont 2020-ig mintegy 600

kilométernyi új, kerékpározható tú-

raútvonalat jelölnek ki a térségben,

bevonva a háttértelepüléseket is a

bringaturizmusba.  Az utak mentén

szervizeket, pihenőhelyeket, infor-

mációs táblákat helyeznek el. Há-

rom kiemelt szolgáltató-központot

hoznak létre, ezek Balatonfüreden,

Keszthelyen és Balatonföldváron

lesznek. A központokban lehet

majd kölcsönözni, információt, mű-

szaki segítséget, bicikli-szállítást,

vagy túravezetést is kérni.

A térségben egyre népszerűbb

a profi és az amatőr kerékpározás,

amiben jelentős potenciál rejlik az

országos turizmus szempontjából

is – hangzott el a program sajtótá-

jékoztatóján.

Princzinger Péter a konzorciumot

vezető Magyar Kerékpáros Szövet-

ség elnöke hangsúlyozta, az a cél,

hogy a minőségi szolgáltatásokat

kereső, fizetőképes turisták érkez-

zenek a régióba, ehhez azonban jó

minőségű kerékpárutakra és hosz-

szan nyitva tartó helyi szolgálta-

tókra, valamint közös gondolko-

dásra van szükség.

A balatoni turizmus élénkítésé-

nek egyik fontos eszköze, a főleg

ősszel és tavasszal népszerű, kerék-

páros turizmus. Szempont az is,

hogy a turisztikai forgalmat a part

menti településekről továbbirányít-

sák a parttól 25–30 kilométeres sá-

von belül lévő szolgáltatókhoz. Ezt

a célt szolgálja a most bejelentett

turisztikai fejlesztés.

A Magyar Kerékpáros Szövetség,

Balatonfüred-, Keszthely-, Balaton-

földvár önkormányzata, a Balatoni

Kör Egyesület, a Balatoni Turizmus

Szövetség, a Magyar Tourinform

Szövetség, a BAHART Zrt., a SE-

FAG Zrt., a Bakonyerdő Zrt., Bala-

ton-felvidéki Nemzeti Park, Magyar

Közút Nonprofit Zrt., valamint

a Magyar Szállodák és Éttermek

Szövetsége ültek asztalhoz, hogy alá-

írásukkal hitelesítsék az eddigi leg-

nagyobb biciklis-turisztikai fejlesz-

tési összefogást a balatoni régióban.
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Tizenhárom szakmai szervezet
írta alá azt az együttműködési
megállapodást, amely 1,2 milli-
árdos uniós forrásból a Balaton
kerékpáros turisztikai szolgálta-
tásainak fejlesztését biztosítja.
A térség aktív kikapcsolódást
ösztönző, bringás fejlesztései bő
másfél év alatt valósulnak meg.

Még több balatoni, kerékpáros túraút

Meghívó vállalkozói fórumra
Változások a világ turizmusában

A turizmusban új tendenciák jelentek meg, amelyek kezdik átformálni a turizmus szerepéről alkotott képünket.
Áldás vagy átok az olcsó szolgáltatások és az új szereplők megjelenése a piacon? Milyen változásokra kell nekünk itt,

Tihanyban felkészülnünk, és hogyan kell menedzselnünk ezeket a település jövője érdekében?
Ezekre és más hasonló kérdésekre keressük közösen a választ az április 16-án (kedd), 17.00 órakor,

a Németh László Művelődési Ház nagytermében megtartandó vállalkozói fórumunkon.

Program:
Michalkó Gábor (az MTA Földrajztudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Corvinus Egyetem oktatója):

Bevezető előadás a nemzetközi tendenciákról 
Tósoki Imre polgármester: Tájékoztató a helyi turisztikai fejlesztésekről és terveiről

P. Molnár-Szabó József (szakértő): Rövid áttekintés az új szempontokról, amelyek a helyi turizmus koncepcióját alakítják
Kérdések, hozzászólások

Kérjük, hogy részvételükkel és véleményükkel segítsék a turisztikai jövőkép kialakítását!
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– A Levendula a Balaton felett

kiállítás kétféle anyaggal ismerteti

meg a látogatót: az apátsági föl-

deken az 1920-as évekbeli első és

a 2017-től újra elkezdődött leven-

dulatelepítésről láthatnak fényké-

peket Bittera Gyula albumából,

amelyet Kelemen Krizosztom pan-

nonhalmi főapátnak ajándékozott.

Emellett az apátsági földeken ter-

mesztett gyógynövényeket szagol-

hatják, kóstolhatják és foghatják

meg a látogatók. Egy új kisfilmet

is megtekinthetnek a múzeumban,

amely az apátság építéstörténeté-

ről szól. Különlegesen látványos

eleme a filmnek a 11. századi, ere-

deti apátsági épület és a királyi

kripta természeti környezetbe he-

lyezett rekonstrukciója. A filmben

látható, hogy nem a templom ré-

sze volt a király kripta, hanem egy

különálló épület. A galériában

több kortárs képzőművészeti ki-

állítás lesz, kiemelné közülük a

május végén nyíló Szamody Zsolt

Olaf Fal és függöny mögött –

Kína című fotókiállítását. 

- Miért változik állandóan a kiál-

lítások tartalma?

– Minden évben fontos új tartal -

mat adni a kiállításokon, mert na-

gyon sok visszatérő látogatónk van,

akik igénylik a megújulást. A jövő

év áprilisában is új kiállításra ké-

szülünk, „Lélek a vizek felett, múlt

és jelen találkozása a Tihanyi Ben-

cés Apátságban” címmel. A kiállí-

tási anyagban már többféle digitális

eszköz lesz, amelyekben könnyebb

lesz majd a tartalmakat cserélni, így

is szeretnénk folyamatosan meg-

újulni. 

– Többször felvetődik, hogy miért

kell belépőjegyet vásárolni a temp-

lomba?

– A templomba nem kell belé-

pőjegy, csak a múzeumba, amelyet

a templomon keresztül lehet meg-

közelíteni. A múzeum nem állami

támogatásból működik, hanem

a saját bevételeiből. Az őrzés, a re-

zsiköltségek mellett az új tartalmak,

látnivalók elkészítése is jelentős

összegekbe kerül. Jó hír, hogy most

sem változnak a belépőjegyárak és

természetesen a tihanyi lakosok to-

vábbra is ingyen látogathatják az

apátsági múzeumot. Jól bevált gya-

korlat, hogy a nyitvatartási idő iga-

zodik a szezonhoz, amelyről tájé-

koztatást nyújt az apátság honlapja

és Facebook oldala. 

– Nemcsak tárlatokat szerveznek,

hanem sok új programnak is helyt ad-

nak. Hallhatnák erről többet?

– A kiállításokon túl nagyon sok

más programlehetőséget nyújtunk.

Ezek között szerepel nyáron a

Csend hangjai és a Hajnal fényei

című éjszakai és napkelti séták,

amelyeket együttműködésünkkel a

Hosszúlépés Sétaszervező cég szer-

vez. Ezekre a programokra az ő

honlapjukon lehet jelentkezni.

A vezetéseken bepillantás nyerhető

a legzártabb tereinkbe, ezer éves

közösségünk élő mindennapjaiba.

Folytatódik az Ezüsthíd jazzhabbal

című program a Rege Cukrászdá-

ban. Lesznek még koncertek, hang-

versenyek is az apátságban. Kiemel-

ném a KLASSZ a pARTon nyá-

resti komolyzenei koncertsorozatot,

amelynek keretében neves előadó-

művészek és zenekarok lépnek fel

nálunk július 22–29. között minden

este, amelyekre a belépés ingyenes

lesz. A Rege udvarban szabadtéri

térzenei koncertet adnak a Szent

István Gimnázium növendékei és

tanárai július 21. augusztus 9. kö-

zötti időszakban délutánonként.

Mindenkit várunk barátsággal és

szeretettel, térjenek be hozzánk!

SOMOGYI JUDIT

Új kiállítások az apátságban

Az apátsági múzeumban április
közepén két új kiállítás nyílik
Mátéffy Balázs rendezésében.
Szerzetesek címmel egy több
mint 100 fényképből álló érde-
kes, a magyarországi férfi és női
szerzetesek mindennapjaiba és
belső világába kalauzoló tárlat il-
letve a Levendula a Balaton felett
címmel egy kiállítás. Barkó Gábor
Ágoston atyával, múzeumigazga-
tóval beszélgetünk a Tihanyi
Bencés Apátsági Múzeumának
ez évi programjairól. 

A neves környékbeli borászokból

álló szakmai zsűri vezetője ebben

az évben is Salánki Sándor volt,

a Vinitores Tychonienses Borrend

elnök-nagymestere, társai: Koczor

Kálmán, Hudák Zoltán, Fodor

Gyula, Nagy Imre. A borok szak-

szerű kóstoltatásában Takács Imre

vállalt fontos szerepet. 

A Németh László Művelődési

Házban megtartott eredményhir-

detésen a bírálók elnöke elmondta,

nagy öröm számára, hogy ennyi ne-

vezés érkezett. Még mindig hiá-

nyolja a vörösborokat, de kiváló fe-

hér borokat kóstolhatott a zsűri.

Idén is csak nagyon apró különb-

ségeken múltak a helyezések és a

minősítések – fogalmazott. A zsűri

bronznál rosszabb minősítést idén

sem adott, viszont több bort kü-

löndíjjal jutalmaztak. 

A díjazottak: 
I. helyezett: Varró János (Kiserdei

Rizling)

II. helyezett: Büki Béla (Olasz-

rizling)

III. helyezett: Takács Imre Hunor

(Irsai Olivér)

Különdíjat kapott a legjobb vö-

rösborért a Salánki Családi Borpince

(Cabernet Franc).

A Hegyközség különdíját Czégai

László, Papp Ferenc és Salamon

Gyula nyerte.

Salánki Sándor elmondta: reméli,

hogy az idei időjárás ismét kegyes

lesz a borászokhoz, és a jövő év ele-

jén újra hasonlóan finom, minőségi

borokkal neveznek a tihanyi boros-

gazdák az újborok versenyére. 

R.É.

Újborok versenye

Március elején tartották a Tihany mára már hagyományossá vált ren-
dezvényét, az újborok versenyét, amelyre ebben az évben 26 nevezés
érkezett. 

A Galériában nemrég nyílt meg
az április közepéig látható bala-
toni témájú fényképkiállítás Kor-
zenszky Richárd atya fotóiból. Eb-
ben az időszakban tekinthető meg
a barokk templom, a királyi kripta
és a templom szentélye, valamint
a barokk sekrestye, ahol IV. Ká-
roly király ereklyetartóját, – amely
még sosem volt kiállítva - mise-
ruhákat és egyéb liturgikus tár-
gyakat állítottak ki. Közelebbről
megismerkedhetnek a látogatók
a tömjénezéssel is. A szentélyt és
a sekrestyét utoljára az 1990-es
években láthatta közelről a nagy-
közönség. Ebben az időszakban
az apátsági múzeum, a történeti
kiállítás nem lesz látogatható
még, mert a tereknek az átépítése
folyamatban van.

FOTÓ: KŐRÖSI TAMÁS (WELOVEBALATON)

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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– Valóban nőtt a bizalmatlanság a

kemikáliákkal kapcsolatban? 

– Ez egy összetett kérdés, de va-

lóban így van: egyre többen fordul-

nak a természethez. Nem csak a

gyógynövényekhez, hanem magá-

hoz a természethez térnek vissza,

és a gyerekeket is a növények, a ter-

mészet szeretetére nevelik. A kör-

nyezetünkben mindent meg lehet

találni, ahol még olyan környezetet

hagytunk…

– Hol a határ: meddig gyógyítsuk

magunkat növényekkel, és mikor kér-

jünk orvosi segítséget?

– Van, aki csak végső esetben for-

dul orvoshoz, de ha az orvos

együttműködő, akkor az antibioti-

kumokat és az erős hatású gyógy-

szereket a végére hagyja. A gyógy-

növények között is van olyan, ami

gyorsan vagy erősen hat, míg má-

sokat folyamatosan, naponta lehet

fogyasztani. Többek között ilyen a

hársfa, amit érdemes gyűjteni, én is

azon nőttem fel, nem is nagyon

voltam beteg. A túlfogyasztása árt-

hat a szívnek, na de a túlfogyasztás

nem napi egy bögrét jelent. Persze

ha túlzásba visszük, akkor gyakor-

latilag minden ártalmas lehet. 

– Az orvosok mennyire elfogadóak

a gyógynövényekkel kapcsolatban?

– Egyre inkább. Amikor kezdő-

ként vizsgáztam fitoterápiából, há-

romszázhuszon valahányadiknak

soroltak be, előttem – két kivétellel

– csak orvosok voltak. Azért az je-

lent valamit, hogy az orvosok is

egyre többet szeretnének tudni a

gyógynövényekről. Nálunk a házi-

orvos homeopátiával is gyógyít.

Persze időigényesebb, mint a

gyógyszereket felírni és bekap-

kodni…

– Türelmetlenek vagyunk a gyó-

gyulásunkat illetően?

– Így van. Ezért kezdünk azonnal

a leghatásosabbal. Most nagyjából

túl vagyunk az influenza-szezonon,

de a köhögés lassabban szűnik.

Sokféle köhögéscsillapító van, gar-

galizálhatunk, inhalálhatunk vagy

bevonó szereket – mályvaféléket,

papsajtot – lehet használni, ami

nem ingerli a köhögést. Nem gyó-

gyít meg azonnal, de már magának

a köhögési ingernek a szünetelése

megkönnyebbülés a szervezetnek. 

– Az tévhit, hogy ha valamit fo-

lyamatosan fogyasztunk – például a

közismert kamillát vagy az említett

hársvirágot –, akkor nem fognak

hatni, ha arra használnák, amire

egyébként valók?

– Van benne igazság… A kamilla

például nagyjából százhúszféle ha-

tóanyagot tartalmaz, közismert a

gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő ha-

tása, de ezekre nincs mindig szük-

ségünk. Hihetetlenül sok mindenre

jó, a világon mindenütt használják.

Nálunk szerencsére vadonban ős-

honos, de a szervezet nem igényli

a folyamatos fogyasztását. A hárs

egészen más: ott a bevonó anyagok,

a nyákanyagok érdekesek. A ka-

milla drasztikus hatóanyagai árt-

hatnak, ha huzamosabb ideig isz-

szuk. Inkább akkor használjuk, ha

szükség van rá, gargalizálni, fertőt-

leníteni, inhalálni lehet vele, de a

fészkes virágok – mint például a

kamilla vagy a cickafark – allergiát

okozhatnak.

– A hárson kívül mit lehet még na-

ponta, élvezeti teaként fogyasztani?

– Sok ilyen van. Például a renge-

teg féle menta, amiket a gyerekek

is szívesen fogyasztanak. Étvágyja-

vító hatású, de káros, erős hatóanya-

got nem tartalmaz. A borsmenta

viszont két év alatti gyerekeknek

nem ajánlott, mert gátolhatja a lég-

zőközpontot. 

– Az még nagyon a távoli jövő,

hogy a környékbeli gyerekek – például

az óvodákban – Takács Feri bácsi-

féle teát kapjanak a mesterséges aro-

más, színezékes, ízfokozós filteres teák

helyett?

– Egyáltalán nem. Zánkán pél-

dául az óvodások folyamatosan

kapnak teakeverékeket, és nagyon

szeretik. A fűszerezéshez is hasz-

nálják a zöldfűszereinket, amik

szintén tekinthetők gyógyszernek,

főleg ha frissen, zölden kerül ki a

kertből az ételekbe. Tudni kell őket

használni, a szakácsképzésben nem

igazán van erre tananyag. Hozzá-

szoktunk a szárított fűszerekhez,

de a zöldfűszereknél például néha

kesernyés mellékíz tapasztalható,

ami viszont javítja a gyerekek ét-

vágyát. 

– Meséljen a Zánkai Gyógynö-

vényvölgyről: mit sikerült ott létre-

hozni?

– Több mint ötszázféle, jeltáblá-

zott gyógynövényt telepítettünk,

vagyis bárki önállóan is eligazodhat

közöttük. Modern felfogásban be-

tegségcsoportonként rendeztük el

a növényeket. Az első a szívre hatók

ágyása, mert talán a szívünk a leg-

fontosabb. Aztán sorban jönnek az

idegrendszerre, emésztőrendszerre

hatók – na de hát ez így nem

megy… A növények nem úgy gon-

dolják, hogy nekem itt a helyem a

szívágyásban… vándorolnak, kere-

sik egymás melletti helyüket, szí-

vesen társulnak. Készítettünk vakok

kertjét, hogy a gyengén látó vagy

vak társaink is megismerkedhesse-

nek a gyógy- fűszer és aromanövé-

nyekkel. Van pillangóágyásunk,

óvo dások és aromanövények kertje

és mocsári kert is. A növények mára

kinőtték a hétezer négyzetméteres

kertet: szöknek is és jönnek is ven-

dég-növények, akiket nagy szere-

tettel fogadunk. 

– A Balaton-felvidéken hányféle

gyógynövény él?

– Azt gondolom, hogy nincs még

egy olyan része az országnak, ahol

ennyi gyógynövény lenne. Nagyon

gazdagok vagyunk. Részben azért,

mert a Balaton-felvidéki Nemzeti

Park egy génbank, ahol érintetlenül

fejlődhetnek a növények. Másrészt

rendkívül változatos az élőhely:

dombok, patakok, vízfolyások,

mészkőgyepek vannak itt, savanyú

és meszes talaj, ahol minden nö-

vény megtalálja a helyét és jól érzi

magát. Bár főszezonban a teaké-

szítés az elsődleges, emiatt egyre

kevesebb időm van, de azért igyek-

szünk gyakran gyógynövénytúrákat

szervezni, ahol alkalmanként szá-

zötven-száznyolcvanféle növényt

tudunk bemutatni. Ősszel fókuszba

kerül a boróka és a csipkebogyó, tú-

rázunk, gyűjtünk. 

– Feri bácsi most is nagyon aktív

életet él, mi a titka?

– A követelmény nem csökkent.

Akkor jön a baj, ha a nyugdíjasok

nem találnak maguknak elfoglaltsá-

got. Nekem be kellett tanítanom a

fiamat, Tamást, hogy legyen, aki to-

vábbviszi a tapasztalataimat. Ő mű-

szaki végzettségű, otthonosan mo-

zog a számítógépen, ami szerencse,

mert én analfabéta vagyok hozzá.

Az interneten ki tudom keresni ma-

gamnak a fontos dolgokat, de ennyi.

A felgyorsult világot nagyon nehéz

követni a nyugdíjasoknak, mivel az

agyunk ilyen sok új ismeretet nem

tud raktározni. Régebben nem iga-

zán kellett utánanézni dolgoknak,

amit megtanultunk azt használni is

tudtunk életünk végéig, de most ren-

geteg szakirodalom van, ez frissen

tartja az embert. Ha az új dolgokat

nem veszi figyelembe az ember, ak-

kor nagyon lemarad. 

MÓROCZ ANIKÓ

Fűben-fában
Időnként az az érzésünk, mintha
a mai kor embere némi gyanak-
vással használná a saját maga által
kifejlesztett, kémiai úton előállí-
tott pirulákat. Ezzel párhuzamo-
san megfigyelhető, hogy sokan
újra fűben-fában keresik az or-
vosságot. Takács Ferenc – sokak-
nak csak Feri bácsi – a gyógynö-
vények szakértője, sok évtizedes
tapasztalatára alapozva a család-
jával hozta létre a Zánkai Gyógy-
növényvölgyet. A néhány napja
Tihanyban előadást tartó kertész-
mérnökkel a tiszta környezet szű-
küléséről, a türelmetlen betegek-
ről és a vándorló növényekről be-
szélgettünk. 



8. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                          TIHANYI VISSZHANG

A harmadik és negyedik osztá-

lyos tanulók műsorában megeleve-

nedtek a forradalom időszakának

hétköznapjai. Betekinthettünk a

korabeli szalonok, kávéházak vilá-

gába, de megjelentek benne az utca

emberei és az osztrák titkosszolgá-

lat kémjei is. 

A színvonalas műsort követően

Tósoki Imre, Tihany polgármestere

mondott ünnepi beszédet. 

– Március 15. egy nagykorúvá,

más európai országokkal egyenran-

gúvá vált nemzet születésnapja.

A modern Magyarország születés-

napja, amely megnyitotta az utat

a feudalizmus kötöttségeinek eltör-

léséhez, és a szabadságjogok mel-

lett, a gyarapodó, polgári nemzet

létrejöttéhez. Március tizenötödike

nemcsak fordulópont volt, korszak-

váltás, egy ugrás a történelemben,

hanem egy hosszú fejlődési folya-

mat csúcspontja is - kezdte beszé-

dét a polgármester. 

Tósoki Imre kiemelte: a nemzet

napszámosai, vagyis szolgálói, a

távlatokban gondolkodók már a re-

formkorban hozzáfogtak az átala-

kítás nagy munkájának megalapo-

zásához. A korábbiakhoz képest

egy nagy létszámú, ifjú értelmiségi

réteg alakult ki, amely szüntelen

pezsgésben, lelkesedésben élte nap-

jait, és amelynek szeme előtt egy

szabad, polgári társadalom, egy kor-

szerű nemzetállam ideája lebegett.

Ők lettek a forradalmi gondolatok

hirdetői, a mozgalmak vezetői és a

sza badságharc közkatonái is. 

– Ők tudták, hogy eljött az idő!

Ezért történhetett meg, hogy csu-

pán néhány nap alatt annyi minden

történt Budapesten, Pozsonyban,

Bécsben, mint amennyi korábban

évtizedek alatt sem. A fejekben már

készen voltak a törvények, amelyek

egy új és korszerű Magyarországot

teremtettek. Megszülettek a törvé-

nyek a független és felelős magyar

kormányról, a népképviseletről, a

közteherviselésről, Erdély és Ma-

gyarország uniójáról, eltörölték az

ősiséget, a tizedet, az úrbéri terhe-

ket, és szabaddá válhatott a sajtó.

Tósoki Imre felidézte a korabeli

történelmi eseményeket, majd Kos-

suth Lajost idézte: „A magyar nem-

zet életrevalóságának óriási revelác-

ziója annyit mindenesetre eredmé-

nyezett, hogy úgy a hatalmak politi-

kájában, mint a népek érzelmeiben,

nemzetünk még bukásában is életerős

tényezők közé lőn sorolva, melyekkel

az európai történelem fejleményeinél

számolni lehet, számolni kell.”

E szavak hitet és reményt adtak

a magyaroknak a bukás után, az el-

nyomás és a megtorlás éveiben, és

később is, a szabadság fájón hi-

ányzó korszakaiban. Ezek a szavak

170 évvel később, ma is visszhangra

találnak szívünkben.

– Ez a nép történelme során több-

ször is megmutatta, hogy a legmos-

tohább körülmények között is képes

hazáját megvédeni, a nemzetet fenn-

tartani.  A magyarokkal, a magyarok

akaratával – a szabadságharc után

170 évvel – ma is számolni kell Eu-

rópában – zárta ünnepi beszédét Ti-

hany polgármestere.

Az ünnepség végén a megemlé-

kezők a Pisky sétányon álló kopja-

fához vonultak, ahol az önkormány-

zat, a bencés apátság és a református

egyházközség képviselői elhelyezték

a megemlékezés virágait. 

RÓZSA ÉVA

Egy nagykorúvá vált nemzet születésnapja

A Németh László Művelődési
Ház zsúfolásig megtelt színház-
termében rendezték meg az
1848. március 15-i forradalom
171.évfordulója alkalmából tar-
tott ünnepséget, melyen a ha-
gyományokhoz híven a Tihanyi
Bencés Iskola diákjai adtak ün-
nepi műsort.

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Megújult az informatika szakte-

rem, ahol helyet kapott 20 munka-

állomás, egy új szerver és egy nagy-

méretű másodlagos kijelző. To-

vábbra is egy diák egy gép kiosz-

tásban tanulhatnak a diákok,

ugyanis az iskola pedagógia prog-

ramja lehetővé teszi, hogy 20 fős

létszámtól csoportbontásban szer-

vezzék az informatika órákat. 

– Intézményünkben fontosnak

tartjuk, hogy az itt tanuló gyerekek

IKT kompetenciája megfelelő le-

gyen, hiszen ők egy olyan nemze-

dék tagjai, akik digitális eszközökön

nőnek fel, de nem mindig használ-

ják okosan azokat. Informatika ta-

nárként az feladatom, hogy a diák

megtanulja jó munkaeszközként

használni a számítógépet. Arra bíz-

tatom a kollégáimat, más tantár-

gyakban is kérjenek olyan feladat-

megoldásokat a gyerekektől, ami-

hez már használni kell az itt tanul-

takat – fogalmazott Dr. Nagyné Jár-

vás Katalin az iskola igazgatóhe-

lyettese. 

A beruházás öt tanári laptop be-

szerzését is biztosította, azokban a

tantermekben, amelyeket közel tíz

éve szereltek fel aktívtáblával. 

S. J.

Jelentős összegű, közel öt millió
forintos informatikai eszközbe-
szerzés történt az általános isko-
lában a fenntartó Tihanyi Ben-
cés Apátság jóvoltából. A fejlesz-
tésre azért volt szükség, mert a
2010/2011-es tanévben pályá-
zatból biztosított géppark el-
avulttá vált.  

Informatikai fejlesztés
az iskolában

Az idei tanévben rendhagyó mó-

don zajlott a Szent Benedek-nap.

Az egész iskola felkerekedett, és

négy autóbusszal a tanulók és ta-

nárok együtt elutaztak Bakony-

bélbe, ahol az ezer éves monostor-

ban töltöttek egy felejthetetlen na-

pot.

Az alsó tagozatosok a monostor

civil dolgozóinak vezetésével, a fel-

sősök pedig helybéli bencés szer-

zetesek irányításával ismerkedhet-

tek meg a bencés rend történetével,

a bakonybéli monostor épületével

és az ott élő szerzetesek sajátos élet-

módjával.

Bejárták az épület tereit, a mo-

nostor udvarát, a gyógynövényker-

tet és az arborétumot. A felső ta-

gozatosok beszélgetős foglalkozá-

sokon vehettek részt, a kisebbek raj-

zolhattak, színezhettek. A diákok

és tanáraik részt vettek a szerzete-

sek napközi imaóráján, a templom-

ban. Élményekkel gazdagodva, és

újabb ismereteket szerezve térhet-

tek haza. 

A kirándulás a résztvevőknek in-

gyenes volt, az utazás költségeit a

Tihany Iskoláért Alapítvány finan-

szírozta.

RADÓ LÁSZLÓ

Szent Benedek-nap
Bakonybélben

A Tihanyi Bencés Iskola hete-
dik éve emlékezik meg egy ta-
nítás nélküli nappal a bencés
rend alapítójáról, Szent Bene-
dekről, március 21-én, a rend-
alapító tavaszi ünnepén.

A balatonfüredi rendőrök a kü-

lönböző rendészeti feladatokat el-

látó szervek (közterület-felügyelő,

polgárőr, vadász, erdész, halász, ter-

mészetvédelmi őr) képviselőivel ta-

nácskoztak még februárban.

Vancsura Miklós rendőr őrnagy a

társszervek együttműködését érté-

kelte előadásában, majd Kovács

Krisztina rendőr őrnagy tájékoz-

tatta a közlekedésbiztonság hely-

zetéről és a kapitányság előtt álló

feladatokról az egybegyűlteket. 

Regdon László rendőr ezredes ka-

pitányságvezetői értékelése után ki-

tért arra, hogy a közútkezelővel is

példaértékű az együttműködés,

melyben a balesetek visszaszorítá-

sára közös, rajzpályázatos óriáspla-

kát kampányt terveznek a közeljö-

vőben.

Dr. Nagy Róbert a WBS Rend-

szerház Kft. képviseletében ele-

mezte a kamerarendszerek létesí-

tésével, telepítésével és üzemelte-

tésével kapcsolatos tapasztalatait.

Zárásként a Veszprém Megyei

Rendőrfőkapitányság részéről hoz-

zászólásában dr. Szabó Lajos rendőr

alezredes a Balatonfüredi Rendőr-

kapitányság illetékességi területén

tapasztalt esetek kapcsán kiemelte

a rendőrök és a társszervek közötti

aktív és hatékony együttműködést,

külön köszönetét fejezte ki többek

között a polgárőr egyesületeknek. 

SZABÓ ZOLTÁN,

MEGELŐZÉSI ELŐADÓ

A különböző rendészeti felada-
tokat ellátó szervek képviselői
az elmúlt évi közös szolgálatok
eredményeit értékelték Bala-
tonfüreden, melyben Tihany is
érdekelt volt, hiszen közterü-
letfelügyelet működik a telepü-
lésen.

A hatékony együttműködés a cél

FOTÓ: RADÓ LÁSZLÓ

FOTÓ: RADÓ LÁSZLÓ



10. OLDAL                                                                                                                                                                                                                                                       TIHANYI VISSZHANG

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Tihanyban, a Visszhang Óvodában a következő időpontokban

történik:

2019. május 2-án és 3-án (csütörtök, péntek)
08.00 16.00 óra között tehetik meg

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket
és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be,

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Felvételi körzet: Tihany és Balatonudvari

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra

a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3.

életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíves-

kedjenek jelezni az óvodában.

A jelentkezéskor be kell mutatni:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított

személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi iga-

zolványt),

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

(személyi igazolványt és lakcímkártyát).

A gyermek felvételéről hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló

szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési

kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák

esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fellebbezési eljárásban a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Tihany, 2019. március 14.

NÉMETH TÜNDE, JEGYZŐ

Hirdetmény

Értesítjük az érintett szülőket, hogy kitűztük a 2019/2020. tanévre tör-
ténő általános iskolai beíratás időpontját. Az adott évben tanköteles
korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint ille-
tékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az általános iskolai beíratás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00–19.00 óráig,

2019. április 12. (péntek) 8.00–19.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezett-

sége teljesítését 2019. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a

fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hi-

ányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános

iskola első évfolyamára. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik

életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a

gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy

nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tan-

kötelessé.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-

tósági igazolvány (lakcímkártya),

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

• a gyermek TAJ-kártyája,

• a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa,

• NEK adatlap (diákigazolványhoz),

• nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól

számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivat-

kozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban

az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító

döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő

5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első év-

folyamára.

Nem állami fenntartású, kötelező felvételt biztosító iskola Tihany településre

vonatkozóan:

Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája 
8237 Tihany, Csokonai u. 73.

(Fenntartó: Tihanyi Bencés Apátság, 8237 Tihany, I. András tér 1.)

Állami fenntartású, kötelező felvételt biztosító iskola Tihany településre

vonatkozóan:

Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2.

(Fenntartó: Balatonfüredi Tankerületi Központ, 8230 Balatonfüred,

Ady Endre utca 12.)

Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.

(Fenntartó: Balatonfüredi Tankerületi Központ, 8230 Balatonfüred,

Ady Endre utca 12.)

A beiratkozással kapcsolatban felmerülő további kérdések tekintetében

tájékozódjanak a választott intézmény honlapján.

NÉMETH TÜNDE, JEGYZŐ

Tájékoztató az általános
iskolai beíratásról

Január 1-től egy személyt 700 fo-

rintért szállítanak át Szántód és Ti-

hany között, a gyermekek, diákok

és 65 év feletti nyugdíjasok pedig

350 forintot fizethetnek egy útért. 

A járműveknél az inflációt jóval

meghaladó díjemelés történt: a ke-

rékpár szállítási díja 33 százalékkal,

300-ról 400 forintra emelkedett.

Újítás, hogy most már az összecsu-

kott kerékpárért és a segway-ért is

fizetni kell. A segédmotoros kerék-

párért és quadért 25 százalékkal kell

többet fizetni, mint tavaly, ez 800

forintról 1000 forintra emelkedett. 

A személygépkocsi szállítási díja

12 százalékkal drágult, 1700 forint-

ról 1900 forintra emelkedett a ki-

fizetendő összeg. Az autóbusz, la-

kókocsi, lakóautó díja 13 százalék-

kal emelkedett, idén 2300 helyett

már 2600 forintot kell fizetni érte.

t-v

Bár a személyszállítási díjakon
nem emelt a Balatoni Hajózási
Zrt, a kompon szállított jármű-
vekért lényegesen többet kell
idén fizetni. A kerékpárosok ta-
valyhoz képest 33-, míg az au-
tósok 12 százalékkal magasabb
áron vehetik igénybe a szolgál-
tatást Tihany és Szántód kö-
zött. 

Drágult a komp



Április 20. szombat 
Tihanyi Tájházak (Pisky sétány)

10.00–16.00 Húsvéti hagyományőrző kézműves
játszóházak, állatsimogató, tojáskereső

Április 21. vasárnap 
Mádl Ferenc tér

14.00 Kézműves foglalkozások kicsiknek és
nagyoknak Ficsór Mónival

Pónipark 15 plüss pónival felnőtteknek és gyerekeknek
15.00 Palinta társulat Sárgarépás jó napot!

című gyerekkoncertje
16.00 Hagyományörző népi játékok és táncház Titz Tibivel

• Díszítsük fel Tihany közös tojásfáját!
• Nyuszivonat

Április 23. hétfő
Tihanyi Tájházak (Pisky sétány)

10.00–16.00 Húsvéti hagyományőrző kézműves
játszóházak, állatsimogató, tojáskereső

Húsvéti Nyuszibuli és Tojástánc Tihanyban
2019. április 20–21–22. 
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