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Csendrendelet megkötésekkel
Önkormányzati rendelet szabályozza a környezeti zaj- és rezgésvédelem kérdéskörét. A rendelet
kiterjed a település közigazgatási

területén hangosító berendezést
igénylő közterületei rendezvényekre, a magánszemélyek háztartási tevékenységére, és a hangosí-

Edényekbe kerül a hulladék
A település üdülőterületein
(Sajkod, Gödrös, Kopaszhegy és
Halász utca) lévő üdülőingatlanoknál is hulladékgyűjtő edényekben kell tárolni a hulladékot júliustól, a hulladékgyűjtő
zsákok ezt nem válthatják ki –
döntött a képviselő-testület a
legutóbbi ülésén.
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete értelmében július 1-től a település üdülőterületein – Sajkod, Diós-Gödrös, Kopaszhegy és Halász utca – lévő ingatlanoknál is hulladékgyűjtő edényekben kell tárolni a hulladékot.
A rendelet értelmében az ingatlan
használója köteles ingatlanonként
legalább egy darab szabványos,
a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű kukát saját
költségén beszerezni és használni.
Eddig az üdülőingatlanok tulajdonosai nem voltak kötelesek kukát
vásárolni, esetükben elég volt a hul-

ladékgyűjtő zsák alkalmazása.
Sajnálatos módon az ingatlantulajdonosok többsége egyes telepü-

tóval rendelkező, kereskedelmi tevékenységet folytató, gépjárműből
történő árusításra.
A rendelet értelmében magánszemély a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon a háztartási
igényeit kielégítő kertépítéssel és
zöldfelület fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet, így különösen a motoros kerti gépek
használatát vagy motoros fakivágást
– a rendkívüli kár- és balesetveszély
elhárítását kivéve – hétköznap 7.00
óra és 20.00 óra között, szombaton
9.00 óra és 12.00 óra között szabad
végezni. Kivételt képez Óvár és
Cserhegy településrész, ahol mindezt szombatonként 9.00-12.00-, illetve 16.00- 20.00 óra közötti időtartamban lehet végezni.
Vasárnap és ünnepnapokon tilos
háztartási kertépítéssel, zöldfelületfenntartással és építkezéssel kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet
folytatni.

lésrészeken nem a közszolgáltató
emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban helyezte ki a hulladékot. A településképet rombolta
a sok, közterületen elhelyezett szemetes zacskó és zsák, emellett pedig
közegészségügyi szempontból is veszélyes volt,
hiszen sok esetben
a madarak, kutyák,
macskák és egyéb állatok a kerítésekre, villanyoszlopokra kihelyezett szemetes zacskókat
kiszaggatták, azok tartalmát
széthordták.
Ráadásul a közszolgáltató nem szállította el
a nem megfelelő zsákban kihelyezett szemetet, ezért annak összegyűjtése a Falugondnokságra maradt, illetve annak a közszolgáltatóval
történő elszállíttatása az
önkormányzat költségén
történt.
S.K.

A községben este 20 órától
reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, továbbá
június 1. és augusztus 31. között
minden nap reggel 7.00 és 9.00
óra, valamint 12.00 és 15.00 óra
közötti csendes-pihenő időszakban tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék
vagy berendezés üzemeltetése,
amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hangilletve rezgésterhelést okoz.
A fentieken túlmenően csendháborítást a nap bármely szakában el
lehet követni, ha valaki számára indokolatlanul zajkeltő, a köznyugalmat zavaró tevékenységről van szó.
Ilyen esetben közvetlenül hívható
a Rendőrség a 107 vagy 112 telefonszámon.
Legyünk tekintettel lakókörnyezetünkre és indokolatlanul ne zavarjuk mások nyugalmát!
S.K.

Egységes
kommunikáció
Május 24-én tartotta éves kuratóriumi és felügyelőbizottsági
ülését a Tihany Fejlesztéséért
Alapítvány. A 2018-as tevékenységet és gazdálkodást dr. Tóth
József elnök ismertette. A felügyelőbizottság véleményét dr. Pongrácz Antal elnök tolmácsolta.
Megállapította, hogy az alapítvány tisztességes és korrekt módon gazdálkodott, és az előző évihez képest – a támogatásoknak
köszönhetően – kismértékben javítani tudta a mérleg egyensúlyát.
Ezt követően az elnök a feladatok között említette a kapcsolattartás erősítését és a kommunikáció eszközeinek bővítését, és ismertette a kuratóriumi tagok
egyéb, korábban leadott javaslatait. Fontosnak tartotta, hogy a
Levendula fesztivál egységes
kommunikációjának és alapelveinek kimunkálásra egy munkabizottságot állítsanak fel az érdekeltek bevonásával. Ennek összefogására felajánlotta az alapítvány
lehetőségeit.
-km-
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Rekkenő hőségben, de igen stílusosan, a levendulaföld szélén
vette kezdetét a 15. Levendulafesztivál. A Szedd magad-akcióra
érkezők már a megnyitó előtt a
bokrok között fényképezkedtek,
gyűjtötték a virágokat. A fesztivál
megnyitóját az apátsági templom
előtt, a Csokonai ligetben tartották, majd a Civilek házában átadták a levendula lepárlót.
A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park ültetvényén levendulaszörppel
és levendulás kiflivel várták a vendégeket. A megnyitón Rácz András,
a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára köszöntőjében felhívta
a figyelmet a környezetvédelemben
zajló szemléletváltozásra. Mint
mondta: a természet védelme a legfontosabb, de cél az is, hogy a nemzeti parkok éljenek a bemutatás lehetőségével. A parkoknak évente
1,6 millió látogatója van. A látogatószám növekedése indokolja, hogy
a nemzeti parkok, amolyan ökoturizmus bázisaként is felzárkózzanak
a XXI. századi igényekhez és fejlődjenek – mondta.
Puskás Zoltán, a nemzeti park
igazgatója beszédében visszatért a
hét év előtti kezdetekhez: akkor
döntöttek úgy, hogy a korábban
ipari célra termesztett növényt turisztikailag hasznosítják, és lehetővé
teszik, hogy a vendégek magukkal
vihessék a virágos csokrokat. Az
igazgatótól megtudhattuk, hogy a
Balaton körül hét helyen is szer-

veznek Szedd magad! – akciót.
Kontrát Károly a levendulafesztivált a régió páratlan kínálataként
jellemezte, amelynek vonzerejét Tihany lelkisége adja. A helyszín infrastruktúrájának fejlesztését a magyar állam továbbra is támogatja,
hogy a messziről érkezők fogadásának feltételeit biztosítsák – erősítette meg.
Tósoki Imre polgármester a levendula reneszánszáról beszélt. – 15 évvel ezelőtt, amikor úgy döntöttünk,
hogy a helyi levendulahagyományokat egy új eseménnyel gazdagítjuk,
még csak kevesen érdeklődtek e
szerény kinézetű, de annál illatosabb, annál nagyobb múlttal és annál nagyobb érdemekkel rendelkező
növény iránt – mondta. Azóta –
szó szerint – egymás után nőttek ki
a földből az új ültetvények, így ma
már valódi levendulakultuszról beszélhetünk. Ennek köszönhető,
hogy mostanra a fesztivál országos
jelentőségűvé és több hetessé vált.
A megnyitó ünnepség a levendula-lepárló átadásával folytatódott.
Az üzem az előző, ipari kapacitású
berendezés leállása után több mint
fél évszázaddal nyílt meg. – Tihany
múlt századi története összefonódik a levendulával. A levendula nem
csak növény, amelynek sok haszna
van és kellemes az illata, hanem
sokkal több ennél: Tihany mai életének, gazdálkodásának része, és ami
nem kevésbé fontos: a jövő ígérete
is- fogalmazott a polgármester az

A lepárló és a kiállítás
A lepárló a vendégek által is látogatható, korszerű, környezetkímélő
és energiatakarékos üzem. A gyártási folyamatokat meg lehet tekinteni,
a berendezés egy része pedig a kiállítótérben és a kültérben, a jelzett útvonalon haladva látható. A lepárló üzemhez egy kiállítás kapcsolódik,
amely a levendula történetét, európai és hazai termőterületeit, továbbá a
hazai illóolajgyártást mutatja be számos összefoglaló anyag, újságcikkek
és másolatok segítségével. A kiállított tárgyak a levendulatermesztés
múltját, régi eszközeit mutatják be. Az érintőképernyőn a teljes anyag
visszakereshető, és az összes idézett újságcikk, fotó látható. Itt játszani
is lehet: illatuk alapján kell felismerni a különböző illóolajokat, és ülőkockákból lehet a levendulával kapcsolatos ábrákat kirakni. A kiállítás
jelenleg ingyenesen látogatható.
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Élmények levendulacsokra

átadáson. A lepárló beállításával a
levendulaágazat előtt új lehetőségek
nyílnak meg Tihanyban, hiszen
máris megkezdődött a parlagon hagyott területek megművelése. Tihany szempontjából nagy jelentőségű a helyi levendulaolaj, hiszen
ezen alapulhat a helyi termékgyártás, a kozmetikumok és a gyógytermék előállítása. A „tihanyi” márkajelet ettől kezdve csak a valóban
helyi termesztésű, és meghatározott
technológiával lepárolt illóolajból
előállított termékek viselhetik. Végül Tósoki Imre köszönetet mondott
a lepárló megvalósítását lehetővé

tevő közreműködőknek, köztük
dr. Tóth Józsefnek, aki nagylelkű
adományával lehetővé tette a lepárló megvalósítását.
Dr. Tóth József, a Tihanyi Levendulaolaj Kft. ügyvezetője szerint
Tihany ezzel a beruházással ismét
Magyarország levendula-fővárosa
lett. Ismertette a 2012-ig, a tervezéstől a jelenig, az átadásig tartó út
állomásait. Fontosnak tartotta az
önkormányzattal való együttműködést, partnerséget, amely lehetővé
tette az új vállalkozás és a modern
üzem beindítását.
KONCZ MÁRIA

Ez már a tizenötödik
Péntek délelőtt úgy tűnik, hogy már talpalatnyi hely sincs Tihanyban,
ahol ne állna autó, ember vagy áruspavilon. Az Árpád, a Batthyány és a
Visszhang utcában, továbbá a főutcán a legnagyobb kihívást az út egyik
oldaláról a másikra való átjutás jelenti, de mindez csak főpróba a szombati
csúcshoz képest. A Pisky sétányon a gyalogosok, kerékpárosok babakocsit
tolók mellett megjelennek a segwayen haladók, sőt – csaknem teljesen
blokkolva a gyalogutat - egy élelmes autós simán leparkol a sétány végén.
Pedig működik az Aranyház utcai alkalmi parkoló, az Akasztó dombiban
is van hely a kocsiknak, és több a hely a Major utca egyirányúsításának
köszönhetően is. Mindez kevés azonban az igényekhez képest.
Annál kellemesebb a Belső tó partján a vásári forgatag, legalábbis
a reggeli órákban. Tágas, rendezett, de a lábunk elé kell nézni, mert bokánk
egy fájdalmas rándulással bármikor eltűnhet egy ürgelyukban. Az apa- és
férjmegőrző ekkor még üresen áll, de az is lehet, hogy a szökevények már
valamelyik szomszédos büfében borozgatnak. Persze, az étel-ital itt sem
olcsó: egy rétes 600, a makaron 450 forintba kerül. A étel-ital kínálat
ezzel együtt rendben van: az olyan különlegességektől, mint a szarvasgomba-pástétom vagy a szarvaskolbász a különféle kávékig és szörpökig
minden kapható. A legmeghökkentőbb a gyümölcsökből, magokból megformázott óriáshal, amelyekből tetszetős szeleteket lehet vágni.
A közönség – szerencsére – nemcsak érdeklődő, hanem nap- és hőálló is,
legalábbis erre utal a Pisky sétányon, a déli forróságban sétálgató közönség és
az Apátság előtt az idegenvezető magyarázatát buzgón figyelő turistacsoport.
A 15. levendulafesztivál mára felserdült. További sorsát, fejlesztésének
irányát a településfejlesztőkkel, a szakmai szereplőkkel, a civilekkel és
a vállalkozókkal közösen kellene meghatározni.
FOTÓ: SZÁNTÓ ÁRON
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Nyáresték klasszikusokkal
Idén ötödik éve csendülnek fel
neves művészek előadásában
klasszikus zenei művek a Klassz
a pARTon! helyszínein. Az Érdi
Tamás zongoraművész által alapított rendezvénysorozat 62
programot kínál 12 településen.
Idén először Tihany is a helyszínek között.
A Klassz a pARTon! fesztiválnak
sikerült bebizonyítania, hogy a
klasszikus zenének helye van a balatoni nyári esték programjai kö-

zött, sőt, az, hogy az elmúlt négy
év alatt megduplázódott a koncertek száma, azt is igazolja, hogy
egyre nagyobb igény van a minőségi kulturális rendezvényekre.
É. Szabó Márta, a fesztivál producere a Pesti Vigadóban tartott
sajtótájékoztatón elmondta: 62
programot, ezen belül 40 klasszikus
zenei és 11 ifjúsági koncertet, valamint 11 művészeti és ismeretterjesztő foglalkozást kínálnak a közönségnek 18 helyszínen, 12 településen: Tihany mellett Balatonal-

mádiban, Balatonfüreden, Keszthelyen, Budapesten, Dörgicsén, Gyenesdiáson, Gyulakeszin, Felsőörsön,
Paloznakon, Siófokon és Vászolyon
július 12. és augusztus 30. között.
Az ötödik év új fejezetet nyit a
fesztivál életében: egyrészt kapcsolódnak a nemzetközi fesztivállánchoz, emellett a koncertsorozat
egyik fontos pillére a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázati programnak is – hangsúlyozta É. Szabó Márta.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 15 millió forinttal, a Nemzeti Kulturális Alap 25 millió forinttal támogatja a rendezvényt.

A fesztivál egyre jelentősebb idegenforgalmi vonzerővel bír, tavaly
már Pozsonyban és Rijekában is
rendeztek koncerteket.
Az idei program rendkívül színes
és igényes. Az Apátságban júliusban
több koncertet rendeznek majd, fellép többiek között a Hungarian
Quartet, az Óbudai Danubia Zenekar és Érdi Tamás zongoraművész,
Anneke Boeke és az Ensemble Cantilene, Szabó Ildikó és Szabó Péter csellóművészek, Hiroko Sasaki amerikai
zongoraművész, a Mendelssohn Kamarazenekar, és Fassang László orgonaművész.
t-v

csodálom a régi kínai kultúrát, de
szembeötlő a fejlődés is, ami hihetetlen ütemű – válaszolta kérdésünkre Szamódy Zsolt.
A fotóművész elmondta, nehezen
válogatta ki a tárlaton szereplő fotókat, végül nem tematika szerint
csoportosított, hanem azokat a felvételeit állította ki, amelyek belátása
szerint a legerősebb képek voltak.
– Vannak itt portrék, városképek,
épületek, élethelyzetek, ellesett pillanatok, szándékom szerint ez a

sokféle fotó azért ad egy képet Kínáról. A kínaiak egyébként rendkívül nyitottak, nincs ellenükre a
fotózás sem, beengednek a lakásukba, mesélnek az életükről, örülnek neki, ha egy európai kíváncsi
rájuk. Kína nagyon megfogott, otthon érzem magam ott, remélem,
még vissza tudok menni fényképezni – tette hozzá Szamódy Zsolt.
A fal és függöny mögött Kína
című kiállítás július közepéig látogatható.

Kína az Apátságban
Szamódy Zsolt Olaf Balogh Rudolf-díjas fotóművész több
mint egy évtizede visszatérő
vendég a Kínai Népköztársaságban. Utazásainak gyűjteményes kiállítása látható most
a Tihanyi Bencés Apátság Galériájában. A több mint száz felvétel a kínai mindennapokat
mutatja be kendőzetlen természetességgel. A tárlatnak különleges apropót ad, hogy idén
van a 70. évfordulója annak,
hogy Magyarország és Kína
diplomáciai kapcsolatba lépett
egymással.

A fotóművész eddig tizenegyszer
járt Kínában, az utazásai során hatvanezer felvételt készített, ebből választotta ki azt a 112 darab fotót,
amely a tárlaton szerepel. – Nem
merném azt mondani, hogy ismerem Kínát, de minden úttal egyre
közelebb kerülök a kínai emberekhez. Itthon egy torz kép él az országról, sok az előítélet, több a rémhír, amiknek nincs sok köze a valósághoz. Pekingben többször is
jártam, szmogot például nem láttam. Többnyire helyi fotóművészek
segítenek eligazodni. Szeretem és

Európa egyik első 360°
körpanorámás filmszínháza
Tihany önkormányzata, a Tihanyi Legenda Idegenforgalmi
és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Siriat Zrt. közös
együttműködése nyomán a Németh László Művelődési Ház
mozitermében felállították azt
a különleges körpanorámás mozivásznat, amin első előadásként Magyarország története
című negyedórás kisfilm látható.

A film, kiegészülve két másik alkotással - Balaton története, Balaton élővilága – június 25. és augusztus 31. között tekinthető meg
keddtől péntekig naponta 10:00 és
18:00 óra között a Németh László
Művelődési Házban.
A projekt az Európai Unió támogatásával a Széchenyi 2020
programban, 46,7 millió forint viszsza nem térítendő támogatás keretében valósult meg.
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Felújított Ifjúsági Szállás
Megújult a Belső-tó partján, az
iskola tetőterében lévő Ifjúsági
Szállás az önkormányzat saját
finanszírozásából, amelynek a
költsége meghaladta a 8 millió
forintot, a felszerelések, bútorok beszerzése 2,2 millió forintba került.
A szálláshelyet még 1998-ban
alakították ki, azóta fogadja tavasztól őszig az osztálykirándulókat, erdei iskolásokat, kerékpáros-, és természetjáró turistákat. A rekonstrukció 2018 őszén kezdődött külső
szigeteléssel és a nyílászárók cseréjével, azután tavasszal a belső tér
átalakításával folytatódott, ami lehetővé tette, hogy éves üzemelésben tarthasson nyitva a szálláshely.

Drónflotta
a Balatonon
Életeket menthetnek azzal
a három drónnal, amelyek a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkáját segítik a
Balatonon. A tihanyi sajtótájékoztatón Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke azt mondta,
hogy a Balaton a legbiztonságosabb európai tó, ami nagy összefogás eredménye. A drónflotta
üzembe állításával ez a helyzet
fenntartható – tette hozzá.
Közölte, hogy az Alpha és
Bravo névre keresztelt drónok a
felderítésben, kutatásban segítik
munkájukat, míg a Charlie névre
hallgató szállítódrón egy automatikusan felfújódó mentőeszközt
szállít magával, s annak vízre dobásával segít a bajba jutottakon.
Bagyó Sándor elmondta, idén
húszéves szakszolgálatuk kétezer
embernek ad munkát egy szezonban, tavaly több mint 3600 esetben végeztek mentést, míg mentőhajóikra százszor volt szükség.
A drónokat a Magyar Telekom
biztosítja a szakszolgálatnak.
Szabó Béla, a cég márka- és lakossági kommunikációs igazgatója jelezte, hogy a nyári időszak
tesztüzem lesz. Ha az eszközök
beválnak, továbbiak üzembe állítása várható – tette hozzá.
A drónok a tó közepéig képesek
berepülni, akár óránkénti 70 kilométeres sebességgel is, így jelentősen rövidülhet a mentésig eltelő
idő. A keresődrónokon normál és
hőkamera van, utóbbi miatt szürkületkor és este is kiválóan használhatók, illetve az eszközökön keresztül a vízimentők kommunikálni is tudnak a bajba jutottakkal,
utasításokat tudnak nekik adni a
mentőhajó megérkezéséig – ismertették a sajtótájékoztatón.
t-v

A vendégszobákban lévő fürdőszobák teljes újjáépítésével, szigetelésével és összefolyók kialakításával
megszűnt a korábbi leázás problémája. A szobákat, folyosót és az étkezőt borító linóleumot szalagparkettára és járólapra cserélték ki, valamint minden helyiséget kifestettek.
A negyven férőhelyes szállás a
felújításnak köszönhetően tovább
bővült. Az eddigi hat darab 4 és 8
ágyas szobák mellé új, két ágyas
szoba kialakítása vált lehetővé. Az
egyszemélyes ágyakkal ellátott, kényelmes, ízléses berendezésű, sík
képernyős televízióval felszerelt helyiség az eddigi foglalások alapján
a legnépszerűbbé vált. Régóta jelentkező igényt sikerült a felújítás
során kielégíteni egy jól felszerelt

teakonyha kialakításával, amit a
vendégek örömmel vettek használatba. Lecserélték az emeletes ágyak
szivacsait, új ágyneműgarnitúrák és
huzatok állnak rendelkezésre. Az
étkezőben és a folyosón lévő asztalok is megújultak, színes terítőkkel
teszik barátságosabbá a szállást.
A közösségi helyiségben egy
nagy képernyős televízió teszi lehetővé, hogy kivetítős előadásokat
is lehessen tartani. A helyi és környékbeli programokról való tájékoztatásról a szállás dolgozói gondoskodnak. A nem kívánatos vendégek távoltartásáról a minden helyiségben felszerelt szúnyoghálók
gondoskodnak. A munkálatokat
környékbeli vállalkozók és a falugondnokság munkatársai végezték.
A képviselőtestület döntése értelmében az árak megállapítása is
változott. Szobaáron kerül értéke-

sítésre a rezerválás, ez a létszám
függvényében és a szoba típusnak
megfelelően 17500 és 10500 forint
alapárnál kezdődik. Egy éjszakás
foglalás esetében a szobaár 20 százalékát plusz díjként számolják fel,
amelyet a költségek növekedése indokolt. A foglalások menete és
nyilvántartása is megújult, a helyi
Tourinform Irodán keresztül lehet
informálódni a szálláshelyről.
A jelentkezések száma alapján elmondható, hogy nagy igény van az
olcsóbb szállásokra. Szívesen megszállnak ebben a nyugodt környezetben a csoportokon kívül a szabadtéri
színház előadásaira érkezők, de voltak
már esküvőn megfáradt vendégek is.
A szezon végén a felújítás folytatódik az emeletes ágyak, ajtók újra
festésével, a régi székek kárpitozásával,
a kültéri bejárati rész felújításával.
SOMOGYI JUDIT

A legjobb balatoni borok szemléje
Sokat fejlődött a borászat Magyarországon, a kiváló adottságú
Balatoni borvidék pedig kétségkívül az egyik legjobb régió. Jó
borok születtek, amelyek hozzájárulnak a térség minőségi gasztronómiájához, a pincészetek
egész évben kínálnak turisztikai
szolgáltatásokat – hangzott el
Rege cukrászdában tartott Balaton borrégió legjobb borainak díjátadóján. A Balatoni Szövetség
szervezte versenyen 42 termelő
156 bora közül választották ki a
Balatoni borrégió legjobb nedűit.
– A versenyen mind a hat balatoni borvidék részt vett, 41 arany és
három nagyarany minősítést osztott
ki a zsűri, ami azt jelenti, hogy nagyon színvonalas volt a felhozatal.
Erre a borászati kultúrára már lehet
építeni, hozzájárulnak a térség turizmusának fejlődéséhez – vélekedett Balassa Balázs a Balatoni Szövetség elnöke a díjátadón.
A versenyre a termelők csak a
legkiválóbb borokat küldhették el,
azokat, amelyek a borvidéki, hegyközségi versenyeken arany vagy

ezüst minősítést értek el. A NagySomlói Borvidékről 10, a Badacsonyi Borvidékről 17, a Balatonfüred-Csopaki Borvidékről 47, a Zalai Borvidékről 33, a Boglári Borvidékről 38, a Balaton-felvidéki
Borvidékről 11 minta érkezett.
A megmérettetésen, amely fontos
viszonyítási pontot ad a termelőknek és gazdáknak, sok volt az olaszrizling, az egyik nagy aranyérmes
bor is ebből a fajtából készült.
– Hatalmasat fejlődött a borászat
technológiája Magyarországon,
egyértelműen lépést tudtunk tartani
a világgal. A borászatok jól felmérték és lekövették a fogyasztók igényeit, minőségi tételekkel igyekeznek a trendeknek megfelelni. Külön
öröm, hogy a régióra jellemző
olaszrizling visszaszerezte a becsületét, kifejezetten jó borokat kóstoltunk ebből a fajtából. Azt kívánom, hogy a borászok soha ne legyenek irigyek a tudásukra, osszák
meg azt egymás között, hiszen ezzel tudunk előrébb lépni – fogalmazott a díjkiosztón Kocsis László,
a Pannon Egyetem kertészeti sza-

kának tanszékvezetője, a borászokból, szakírókból álló zsűri elnöke.
A rendezvényen Mihályi Jeromos
perjel kiemelte: a magyar mezőgazdasági kultúra bölcsője ad otthont
a versenynek, ugyanis András király
a tihanyi szerzeteseknek 1055-ben
adott alapítólevelében először említik a szőlőműveseket. – A szőlő
csodálatos növény, de Isten gondviselése, áldása nélkül hasztalan fárad az ember – mondta.
Tósoki Imre polgármester szerint
a bor művészet és filozófia egyben,
a borászok ennek tudói. Több tradicionális borvidékkel is rendelkezünk,
a Balatoni borvidék számomra a legkedvesebb – mondta a polgármester.
A Balatoni Borrégió legjobb fehér
bora a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2016-os badacsonyi olaszrizlingje, a legjobb vörös
bora a Bujdosó Pincészet 2015-ös
Kokas merlot bora, a legjobb rozéja
pedig a Rádpusztai Szőlőbirtok
2018-as pinot noir bora lett. A legjobb pezsgő a Garamvári Szőlőbirtok 2014-es Prestige Brut pinot
noir-ja, míg a legjobb, desszert bor
a Bujdosó Pincészet 2018-as
Aranyhíd sárgamuskotálya.
A Balatoni Fejlesztési Tanács különdíját a Koczor Pincészet 2017es furmint bora kapta. A társadalmi
zsűri különdíját Szászi Endre Szigligetről kapta a kései Zeusz boráért.
A Balatonfüred-Csopak Borvidék
hegyközségi tanácsának különdíját
a Szabó és Fia Borpince kapta.
mt
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Az utolsó ikonfestő Tihanyban
Június közepétől a Kogart Tihany falain Kondor Béla festőés grafikusművész alkotásai láthatók, aki egészen egyedi módon nyúlt az ikonográfia megoldásaihoz. A hétvége során a
látogatók egy megnyitót követő
kurátori és egy másnapi rendhagyó tárlatvezetésen is részt
vehettek, így közelebb kerülve
a magyar képzőművészet egyik
legnagyobb alakjának életéhez
és munkásságához.
Kondor Béla (1931–1972) kivételes tehetségű alkotó volt, élete
mégis egy üstököséhez hasonlított:
fiatalon, 41 éves korában hunyt el,
kiemelkedő művek százait maga
után hagyva.
A művész gyakran és termékenyen nyúlt vissza régi korok, elsősorban a középkor és a reneszánsz
művészetéhez. Alkotásaiban a keresztény mitológia elemeit, bibliai,
illetve szentek életének történeteit
dolgozza fel. Mintát jelentettek
számára például a kisméretű, magán áhitat céljára készült oltárok és
előszeretettel használta fel a keleti
kereszténység kultikus szentképeinek, az ikonoknak és az ikonosztázoknak szerkezetét.
A szakrális hangulatú művek
mellett Kondor számos munkája

hívja fel a figyelmet a profanitásra
is, több alkotásán láthatunk dolgozó embereket vagy épp repülőgépmodelleket. Képein szinte minden alkalommal megjelenik a fent
és lent motívum, amit a görög mitológiából, Ikarosz történetéből
kölcsönzött és rövid időn belül
munkáinak fő ismertetőjelévé vált.
Gyakran foglalkozik a pokol és a
mennyország, illetve a földi lét és a
mennybe vagy épp pokolba jutás és
ezzel együtt a halál kérdésével.
Kovács Péter – aki a megnyitón
is méltatta az alkotó életművét – a
következőket írta Kondorról a Kortárs folyóiratban, 1973 márciusában:
„Ki vállalkozik arra, hogy a rohanó, változó világban ne a fősodorban ússzon, ne azt csinálja, aminek a
törvényei internacionálisak? Kondor
Béla volt az, aki valami ilyenre vállalkozott. Megpróbálta az ikonfestészet hagyományait folytatni. Annak
formai monotóniáját ő egy tartalmival váltotta föl. Ha úgy tetszik: vállalkozott arra a századunkban valóban hálátlan feladatra, hogy az úgynevezett örök emberi értékeket állítsa
művészetének középpontjába. Vállalkozott arra, hogy az élesen szétválasztott jó és rossz, szép és csúnya el-

lentmondásaiban
tárja föl világunkat, s hogy a végén
az egészet bearanyozza szeretetével, s mint egykor
a megmosott áldozati állatot a hívek
az oltárra, azzal
az alázattal emelje
a művészet szférájába.”
Bár befelé forduló, magányt
kedvelő ember
volt, mégis gyakran járt társaságba, olyan értelmiségiek körébe, mint például a költő Pilinszky János vagy
Lux Elvíra elismert szexuálpszichológus. Ebbe a különleges baráti
csoportosulásba került be már egészen fiatalon Prof. Dr. Bagdy Emőke
klinikai szakpszichológus, aki később több száz Kondor Béla mű
elemzését végezte el, ide értve a
művész méltatlanul feledésbe merült verseit is.

tését adta, hiszen a művészettörténeti jellemzők mellett számos pszichológiai vonatkozású szimbólumot és magánéleti érdekességet
tudhattak meg a programon részt
vevők, akik az esemény végén még
azt a különleges Kondor grafikát is
megcsodálhatták, amit a szakpszichológus kapott ajándékba egy közös baráttól.

Bagdy Emőke a megnyitó másnapján tartott exkluzív tárlatvezetést az érdeklődőknek, aki Marosvölgyi Gábor művészettörténész kurátori vezetésének méltó kiegészí-

A galéria július 1-től augusztus 31-ig meghosszabbított nyitva tartással működik: hétfőtől
vasárnapig 10 és 20 óra között
látogatható.

Flashmob, csikkgyűjtő akció
A XV. Levendula Fesztivál előtti időszakban Tihany lakosai több megmozdulással is készültek a település legnagyobb rendezvényére. Elsőként
több, mint kétszázan – az általános iskola tanulói, a nyugdíjas klub tagjai és a képviselőtestület tagjai – lilába-zöldbe öltözve alkottak együtt a Belsőtó partján 15 élő levendula bokrot, ezzel is szerették volna felhívni a figyelmet a jubileumra.
Szintén a fesztiválra készülve – a tavalyi csikkgyűjtő akció után más másodszor – összegyűltek helyi vállalkozók, civilek, önkormányzati dolgozók,
hogy a település frekventáltabb területein az eldobált csikkeket összegyűjtsék. Az akció ismét sikeresnek bizonyult, rengeteg csikket, szemetet
gyűjtöttek össze az önkéntesek, hogy Tihany méltó módon fogadhassa a fesztiválra érkezőket.
R.É.
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Építeni jött, nem felszámolni
Ambiciózus tervvel érkezett Tihanyba a Limnológiai Kutatóintézet új igazgatója. Jordán
Ferenc tisztában van azzal, hogy
a kutatók, a gazdasági és a politikai élet szereplői gyakran nem
ugyanazt szeretnék, de ígéri:
rajtuk nem fog múlni, csak a tó
érdekeit tartják majd szem előtt.
A tihanyi Limnológiai Intézet
alaptevékenysége a Balaton kutatása. A tó élővilágának megértése
komplex feladat, amihez többek
között kellenek az élőlényeket ismerő biológusok, a víz minőségét
kutató kémikusok, az áramlást és a
szelek hatását kémlelő fizikusok,
matematikusok és informatikusok.
Az ő tudásukat integrálja a kutatóközpont, s tudományos megalapozottsággal foglal állást minden,
a tó életét meghatározó kérdésben.
A kutatók feladata, hogy tudományos információkkal támogassák a
döntéshozókat. Az intézet élére
nemrég kinevezett Jordán Ferenc
hosszabb időt töltött Olaszországban és Németországban, jelenleg
pedig külsős munkatársa a nagy
presztízsű nápolyi Zoológiai Állomásnak. Jordán Ferenc azt mondja:
manapság elmondható, hogy ha valami nem működik elég jól, akkor
elsősorban nem a kutatók tudásában van hiány, hanem sokszor nagyon bonyolult, diszciplínákon átívelő kérdéseket feszegetünk, így
nehéz megtalálni a jó döntéseket.
– Ezerféle konfliktus van körülöttünk, akár csak a Balaton esetében is. Valamit szeretne a kutató,
az üzletember, a politikus és a mezőgazdász, de nincsenek mindenki
számára megfelelő megoldások. Mi
azt támasztjuk alá objektíven és tudományosan, hogy a Balaton élővilágának éppen mi jó és mi roszszabb. Agytrösztként kell szolgáltatnunk az adatokat, a tudományos
eredményeket és a következtetéseket – állítja Jordán Ferenc.
– Mi jó és mi rossz most a Balatonnak?
– Nagyon körbeépítjük a tavat és
túl sok turistát engedünk ide. Kicsit
olyan ez, mintha egy tóból egy nagy
medencét csinálnánk, ami a természetnek semmiképp sem jó. A nádasok fogyatkozása és a még meglévő nádasok minősége igen nagy
probléma. A nádas önmagában is
fontos élőhely, de a tó szempontjá-

ból is fontos szerepe van. Halak ívnak benne, madarak fészkelőhelye,
kétéltűek és hüllők élőhelye. A nádasoktól függetlenül is elmondható,
hogy a parti zóna a tavi ökoszisztéma fontos része, nem pusztán a
víz és a szárazföld elválasztó vonala.
Jobban oda kellene figyelni arra is,
hogy a vadak odajussanak a tóhoz:
alig van olyan ökológiai folyosó,
amin keresztül az állatok vízhez

jutnak, pedig szükségük van rá, főleg szárazság idején. A még megmaradt, kevés természetes partvonalon az ember kellemes nyári estéken minden nap lát vaddisznót
vagy rókát. Az állatok élettere egyre
inkább beszűkül. Különösen a part
mentén erős az emberi jelenlét:
a sok turista csak a szezonban jön
ide, de a beton marad télen is.
A szezonális hatásokat egy jó állapotban lévő ökoszisztéma némileg
ki tudja egyensúlyozni, de egy tavat
túlterheléssel, körbebetonozással
tönkre is lehet tenni. El kell dönteni, hogy medencét akarunk vagy
élettel teli tavat. Mi az élővilág érdekeit képviseljük. Tudjuk, hogy
nem mi, kutatók irányítjuk a világot, de azért szeretnénk beleszólni.
– Vigyázó szemüket most sokan a
Balaton felé fordítják, s egyre többen
emelik fel hangjukat a beépítésekkel
kapcsolatban. Van mit féltenünk?
– Ha a part ökológiai folyamatai
sérülnek, az kihat az egész tóra és
sosem lehet pontosan megjósolni,
mi lesz az összes következmény. A
tó válaszai között lehet például halpusztulás, algásodás vagy invazív

fajok megjelenése. Érdemes az
egész tavi ökoszisztémát rendben
tartani, akkor szépen szabályozni
tudja önmagát és nem okoz nagy
meglepetéseket. Ez rövidebb távon
luxusnak tűnik, de hosszabb távon
még gazdaságilag is kifizetődőbb
lehet. Sok természetes folyamat
olyan „ökoszisztéma szolgáltatásnak” tekinthető, amit ingyen kapunk, csak vigyázni kell rá. Ki lehet

számolni, mennyibe kerül az árvízvédelem, ha kiirtjuk a hegységek
erdeit, de akár azt is, mennyibe kerülne az oxigén előállítása növények
nélkül.
– Melyek a tó legérzékenyebb pontjai?
– A természet sokszor meglepően könnyen ki tudja védeni a káros hatásokat. Megvannak erre a
mechanizmusai, például maga a biológiai sokféleség (például a sokféle
algafaj), a pufferhatások (a nádas
például kiegyenlíti a vízszint ingadozását), a negatív visszacsatolások
(a változatos táplálkozású, mindenevő halak például a táplálékválasztásukat adaptálni tudják az aktuálisan elérhető forrásokhoz). Fontos,
hogy legkevésbé ezek sérüljenek,
mert akkor a tó védekezőrendszere
romlik el. Érdemes lenne a hosszan
beépített partszakaszok helyett egy
finomabb léptékű, mozaikos szerkezetet kialakítani, ahol a természetes és az emberi környezet sűrűbben váltogatja egymást. A szezont kicsit kitolni, hogy a turizmus
nyáron ne legyen elviselhetetlen teher a tó számára sem. Jó lenne el-

érni, hogy a nyaralók kicsit úgy vegyék: vendégségbe jönnek a tóhoz,
és ne kiskirálynak érezzék magukat
a szabadság ideje alatt. Ugyanis miután ők hazatérnek, a növények, az
állatok és a helyiek ott maradnak.
– A gyakorlati munkában milyen
változtatásokat tervez?
– Személyes mániám, hogy integratív kutatásokat végezzünk.
A Balaton élővilágának a megértéséhez számos kutatási ág jelenlétére
van szükségünk. Amit fejleszteni
szeretnénk, az a különböző részkutatási területek integrálása. Erre
korábban is volt törekvés, de a
módszertani eszközök javulásával
most további lehetőségeket látok.
Komoly figyelmet szentelünk a
jövő fiatal kutatóinak a bevonására,
úgy, hogy ők is fejlődjenek, ne csak
a seniorokat segítsék. Jelentősen
növelni akarjuk a nemzetközi láthatóságunkat, ide fogunk csábítani
külföldi kollégákat, ami részben
pénz, másfelől bürokrácia kérdése.
Persze eddig is voltak fiatalok és
nemzetközi kapcsolatok, de ezt
most sokkal pezsgőbbé szeretnénk
tenni.
– Az Ön szakmai múltja mennyire
támasztja alá az integratív kutatási
szisztémát?
– Semminek nem vagyok a specialistája, nekem mindig az volt az
erős oldalam, hogy hogyan lehet
összehozni a specialisták tudását.
Foglalkoztam hálózati és rendszermodellezéssel, ahol szintén részismeretek összeillesztése volt a cél.
– Milyen eszközök állnak rendelkezésére, hogy a rendkívül értékes tihanyi épületegyüttest megvédje az ingatlanspekulációktól?
– Most úgy látjuk – s nagyon remélem, jól látjuk –, hogy nincs komoly veszély. Legutóbbi információink szerint nem kell tartani semmiféle ingatlan-megszerzési tevékenységtől, de ez a probléma bármikor előjöhet, úgyhogy nem dőlhetünk hátra. Az éppen aktuális,
napi politika függvénye, hogy milyen mértékben veszik figyelembe
a véleményünket, melyik döntéshozó figyel ránk jobban vagy kevésbé – ez a világ minden részén
így van. Nincs olyan ország, ahol a
kutatók irányítanak. Mi is megpróbáljuk minden lobbi-lehetőségünket és társadalmi súlyunkat bevetni
annak érdekében, hogy meghallgassanak bennünket.
MÓROCZ ANIKÓ
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Nyit az Anna-bál – A Gyógy téren is asztalok
Új kulisszával bővül az Annabál, idén a Gyógy tér is része
lesz az eseménynek. Megőrizve
a ceremónia fényét, a Kossuthforrás előtti területen is asztalok
várják a bálozókat. Közel hétszáz vendéggel az utóbbi idők
legnépesebb báljára készülnek
július 27-én, Balatonfüreden, –
ezzel is megidézve a korabeli
bálok hangulatát.
A hagyományok és a társasági
program fényének megőrzése mellett mindannyiunk eseményévé
kezd átalakulni a bál. Tágítják a határokat, ezúttal az Anna Grand
Hotel díszes termei és patinás udvara mellett a Gyógy tér is várja a
vendégeket.
A korabeli Anna-bálokon nem
volt ritka az ezernél több bálozó
sem, akik élettel, vidám nyüzsgéssel
töltötték meg az estét. A 194. Annabál átalakítása, a gyönyörű, reformkori miliő bevonása, a közkedvelt

utcabál, újra megidézheti a könnyed,
színes, nyári estéket, a báli forgatagot, persze modern keretek között.

nyos báli-belépők illetve a néhány
éve bevezetett, népszerű sétáló
jegyek mellett így idén egy újabb

Terített, tízfős asztalokat helyeznek ki a Kossuth-forrás elé. Az itt
helyet foglalók háromfogásos, svédasztalos vacsorát, a hölgyek herendi
porcelán szívet kapnak. A bál egyes
helyszínei között természetesen
szabad lesz az átjárás. A hagyomá-

lehetőséggel bővül a bál kínálata.
A bál területét élő sövény keretezi majd a Horváth ház felől, a
Gyógy-téren illetve a Blaha utcában egy-egy óriás kivetítőn is figyelemmel lehet kísérni a báli eseményeket.

dozatai előtt tisztelegtek, hanem az
államalapítás óta, a haza megszám-

gyarország, a magyar nemzet védelmére keltek, vérüket áldozták
érte.
– Ez tehát azt jelenti, hogy hős
nem csak az lehet, aki kezében
karddal, szuronnyal-puskával, gépkarabéllyal vagy – a ma már létező – lézerágyúval harcol, hanem
az is, aki otthon, a hátországban,
nehéz körülmények között, sokszor
éhezve, fázva teszi-tette a dolgát.
Nehéz időkben, és főleg a háborúk
alatt a lelkierő, a bátorság és az áldozatos munka ugyanolyan fontos,

lálhatatlan fia és leánya előtt, akik
fegyverrel vagy fegyver nélkül Ma-

mint a frontvonalakon való helytállás: ez is hősi teljesítmény. Mert

Tisztelgés a hősök előtt
Eredetileg egy 1917-ben született törvény rendelkezett a „most dúló
háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről”. Egy
későbbi, 1924. évi törvény pedig a hősök emlékünnepének megrendezését, időpontját szabályozta. Ekkor jelölték ki május utolsó vasárnapját a Hősök Napjának ünnepévé. Ezt követően egy hosszabb
szünet következett, majd a rendszerváltás keretében, 2001-ben újra
nemzeti emlékünneppé nyilvánították a Hősök Napját.

Az ünnep alkalmából megemlékezést tartott Tihany önkormányzata, az Apátság északi falánál
található emléktábla előtt,
amely mellett idén is a Sándor
Huszárok álltak díszőrséget.
Ünnepi beszédet Tósoki Imre
polgármester mondott.
– Talán vannak olyanok is,
főleg a fiatalabb nemzedékhez
tartozók között, akik ilyenkor
azt kérdezik magukban: vajon
miért kell nekünk minden évben visszaemlékezni a harcokban életüket vesztett magyarokra? Miért idézzük fel
ugyanazokat az eseményeket
és ugyanazokat a neveket évről
évre?- kezdte beszédét a polgármester, majd felidézte az
ünnep létrejöttének történetét.
Kiemelte, hogy a törvényalkotók elég szélesre tárták a kaput
a hősök menete előtt. Nem csak az
I. és a II. Világháború katona-ál-

A Blaha utcában ezúttal is lesz utcabál, és megrendezik a hagyományos kísérő programokat is.
Az ország egyik legrégebbi társadalmi eseményére a négyfogásos
exkluzív báli vacsorát tartalmazó
hagyományos belépő 80 ezer forinttért kapható. A Gyógy-téri asztaloknál 55 ezer forinttért lehet helyet foglalni, itt háromfogásos svédasztalos vacsora várja a vendégeket. Az ülőhellyel nem járó sétálójegyek továbbra is 25 ezer forintba
kerülnek.
Mindegyik jegytípus tartalmazza
a welcome drinket és a báli programokon való részvételt. Idén is
minden hölgy sorszámozott herendi porcelánszívet kap ajándékba.
Évek óta nagy az érdeklődés a
bál iránt, május végére rendre elfogynak a belépők, érdemes tehát
minél előbb megrendelni azokat.
Jegyek csak online igényelhetők
a bál honlapján.
mt

hősnek nem születik az ember, –
bizonyos emberek, bizonyos körülmények között, hőssé válnak. Ők
azok, akik képesek saját életük szűk
és önző keretei közül kilépni. Ők
azok, akik akár háborúban, akár békeidőben magasabbra néznek, tekintetüket a földi javak felől a helyi
közösség kisebb, a nemzet, az ország, az emberiség egyetemes, nagy
céljai felé fordítják, és hagyják, hogy
ezek a nagy és nemes ügyek vezessék őket. Önzetlen és önfeláldozó
életet élnek, mely nem csupán saját
gyarapodásukat, jólétüket, boldogságukat szolgálja, hanem
mások jólétét, békéjét is. A hősök másik jellemző tulajdonsága a bátorság: ők azok, kik
kiállnak a felismert igazság,
a szabadság mellett – hangsúlyozta.
Köszönjük meg nekik saját
életünket, és hogy egy olyan
országot hagytak ránk, ahol
nem a kényszerítő körülmények miatt, hanem saját akaratunkból és képességeink
alapján válhatunk hősökkézárta a megemlékezését Tihany polgármestere.
Az ünnepi megemlékezésen
közreműködött Bősze Péter, a
Tihanyi Bencés Iskola tanulója, majd a jelenlévők megkoszorúzták a hősök tábláját.
RÓZSA ÉVA
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Tanévzárás az iskolában
Szép hagyomány a tihanyi iskolában, hogy azon nyugdíjas kollégák, akik pedagógus diplomájuk megszerzése miatt díszoklevelet vehetnek át, azt az iskolai
tanévzáró ünnepélyen kapják
meg az apátságban. Ebben az
esztendőben 60 és 65 évvel ezelőtti felsőfokú tanulmányának
befejezésére emlékezve, Siklósi
Ferencné gyémánt, Parragi Ferencné pedig vas díszoklevelet és
emlékdiplomát vehetett át egy
rövid méltatás után Korzenszky
Richárd atyától.
Siklósi Ferencné betegsége miatt
nem tudott részt venni az ünnepségen, fia és unokája képviselte.
Az önkormányzat nevében Tósoki
Imre polgármester, az iskola nevében pedig Radó László igazgató köszöntötte az ünnepelteket. Megindító esemény volt, hogy Parragi
Ferencné leányától, Dr. Tátrainé

Parragi Eleonórától ezen az eseményen búcsúztak el a jelenlévők,
nyugdíjba vonulása alkalmából.
A diákok, jelenlegi és volt kollégák
meghatóan hosszú tapssal fejezték
ki köszönetüket a több évtizeden
át kifejtett áldozatos munkájukért.
A Bencés Általános Iskola hagyománya, hogy a ballagási és tanévzáró
ünnepséget együtt tartják. Június 15én, szombaton az apátságban kezdődött és az iskolában folytatódott
a rendezvény. Műsorral köszöntek
el a búcsúzó nyolcadik osztályosok,
utána az iskola kimagasló eredményeket elérő tanulóit méltatták.
Frappáns, a nagy melegre való tekintettel, rövid beszéddel zárta le a
2018/2019-es tanévet Radó László
igazgató. Olvasóink lapunk következő számában riportot olvashatnak
az emlékdiplomában részesültekkel
és az év végi jutalmazásokról.
SOMOGYI JUDIT
FOTÓK: MOGYORÓSI ÁNYOS

XXIV. Országos Főépítészi
Konferencia
Az ország önkormányzati és állami főépítészei saját kezdeményezésükre 1996-tól évente más és más
- főként – városokban rendezik
meg nagy sikerrel az Országos Főépítészi Konferenciájukat. Ez évben

2019. szeptember 4–6. között
Tihanyban tartják meg immár 24.
alkalommal. A konferencia helyszíne – a rendezvény helyszínként
most debütáló – új sportcsarnok
lesz, ahol több építészeti kiállítás
valamint több építőipari anyag- és
szerkezetgyártó cég is bemutatkozik szponzorként.
A konferencia arra keresi a választ, hogyan biztosítható a helyi
és a nemzeti érdekek összhangja a
különleges, ikonikus – ma már –
kifejezetten turisztikából élő üdülő
településen, hogyan kell az értékeket felelősséggel megőrizni úgy,
hogy közben a település is élhető
legyen és kiszolgálja az itt lakók
korszerű igényeit. A főépítész egyik
legfontosabb feladata ebben, hogy
mindkét oldal érdekeit tisztán átlássa és képviselje az érzékeny
egyensúlyt a helyi és a szakmai érdekek között, miközben hidat képez a nemzeti szintű értékek megőrzése felé is.
A konferenciára várjuk a főépítészeket és családtagjaikat, valamint a
szakma más képviselőit, a tervezőket, a hatóságok munkatársait, az

örökségvédőket, a régészeket, a minisztériumok, főhatóságok, kormányhivatalok munkatársait, önkormányzati szövetségeket, a helyi és
országgyűlési képviselőket, szociológusokat, közgazdászokat, a szakmai, társadalmi szervezetek vezetőit/munkatársait egyaránt.

Rendezők: Magyar Főépítészek –
Országos Főépítészi Kollégium –
Egyesület, Tihany Község Önkormányzata
Társrendezők: Magyar Építőművészek Szövetsége, Magyar Urbanisztikai Társaság, Magyar Építész
Kamara, Tihanyi Legenda Közhasznú
Nonprofit Kft., Tihanyi Bencés Apátság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Vállalkozók f igyelmébe!!!
Várhatóan mintegy 250–300 fő
lesz jelen a településen ebben a kora
őszi, hétköznapi időpontban, ezért
a helyi vállalkozóknak is lehetőséget biztosítunk többlet marketing
megjelenésre (szórólap, logó, egyéb
reklámanyag formájában), a családosok felé programhosszabbító felhívások elhelyezésére, szponzorációra, reklámra, támogatásokra.

További információ:
Petróczi Orsolya
+36-30/749-7186
tdm@tihany.hu

Turistajelzések felújítása

Siklósi Ferenc lányával

Dr. Tátrainé Parragi Eleonóra gyémánt emlékdiplomát vehetett át

A Téli Tihany teljesítménytúrák
szervezői a Balaton Turista és Szabadidő
Egyesület
nagyszabású
turistajelzés
felújítást
végez július
11–14. között. A hétvégén a félszigeten
található
összes jelzést megújítják
az érvényes szabványok szerint,
képzett szakemberek részvételével.
Az egyesület vezetői szívesen látják azokat a tihanyiakat, akik kipróbálnák ezt a nem mindennapi
munkát.
Részvételi szándékukat kérik
előre jelezni, akár egy nappal korábban, hiszen a csapatok beosztá-

sánál szeretnék figyelembe venni
a külsős segítségek csatlakozását is.
Az eseményen való
részvétel
ingyenes.

Érdeklődni lehet Csiba
Ágostonnál
a 06-20438-6700
telefonszámon vagy
a jelzesfestes@balatontura.hu
e-mail címen vagy az esemény
Facebook oldalán a www.facebook.com/balatontura vagy
bit.ly/jelzesfestes címen.
Esetleges eszközbeli vagy étkezés
felajánlásokat szívesen fogadnak a
szervezők.
CSIBA ÁGOSTON
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A Tihanyi Szabadtéri Játékok 2019. évi programja
Július 5. péntek 20.30 Legénybúcsú vígjáték – Játékszín (Nagy Sándor,
Szente Vajk, Szerednyey Béla, Csonka András ...)
Július 6. szombat 20.30 Férjek és feleségek komédia – Orlai produkció (Ötvös András, Radnay Csilla, Járó Zsuzsa, Ullmann Mónika ...)
Július 11. csütörtök 19.00 A nagy Ho-Ho-Horgász mese-musical

Július 12. péntek 20.30 Retro szálló zenés színházi est – Veszprémi
Petőfi Színház sztárvendég: Kiki
Július 13. szombat 20.30 Amazonok – Három év múlva vígjáték
– Rózsavölgyi Szalon (Náray Erika, Györgyi Anna, Auksz Éva ...)

Július 18. csütörtök 19.00 Micimackó meséi gyermekmusical
Július 19. péntek 20.30 Budapest Bár koncert (Behumi Dóri, Rutkai
Bori, Frenk, Keleti András, Lovasi András, Szűcs Krisztián)
Július 20. szombat 20.30 Hippolyt, a lakáj zenés vígjáték – Turay
Ida Színház (Mikó István, Hüvösvölgyi Ildikó, Frech Zoltán...)

Július 25. csütörtök 19.00 Misi Mókus kalandjai mese-musical
Július 26. péntek 20.30 Fenyő Miklós koncert
Július 27. szombat 20.30 Mr és Mrs komédia – Pindroch Csaba,
Verebes Linda

Augusztus 1. csütörtök 19.00 Pán Péter mesemusical
Augusztus 2. péntek 20.00 Hatan pizsamában vígjáték – Játékszín
(Hajdú Steve, Vándor Éva, Csonka András, Lévay Viktória ...)
Augusztus 3. szombat 20.00 Valódi hamisítvány vígjáték – Orlai
produkció (Kern András, Hernádi Judit)
Augusztus 4. vasárnap 20.00 Neoton Família sztárjai koncert
Augusztus 8. csütörtök 19.00 Vuk gyermekmusical

Javították a hibákat
A Major utcában az útburkolat egyenetlensége miatt fel kellett marni
az aszfaltot, az önkormányzat a hibák kijavítására kötelezte a kivitelező
céget. A felmart aszfaltréteget hasznosították, így többek között szilárd
réteget kapott a Levendula Ház előtti murvás parkoló és több utcában
megtörtént a kátyúzás. Ennek költségeit az önkormányzat állta.

Augusztus 9. péntek 20.00 Ártatlan vagyok vígjáték – Turay Ida
Színház (Szilvási Judit, Nyírő Bea, Győri Péter, Benkő Péter, Pásztor
Máté)
Augusztus 10. szombat 20.00 Hitted volna vígjáték – Orlai
produkció (Kern András, Hernádi Judit ...)
Augusztus 15. csütörtök 19.00 Pöttyös Panni zenés mesejáték
Augusztus 16. péntek 20.00 Férj nélkül tökéletes vígjáték – Turay
Ida Színház (Xantus Barbara, Sztárek Andrea, Nyírő Bea ...)
Augusztus 17. szombat 20.00 Riviéra vígjáték – Orlai produkció
(Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás, Schruff Milán ...)
Augusztus 18. vasárnap 20.00 Budapest Bár koncert (Behumi Dóri,
Németh Juci, Keleti András, Kollár-Klemencz László, Szűcs Krisztián,
Tóth Vera)
Augusztus 19. hétfő 20.00 Esőember – Veszprémi Petőfi Színház
(Oberfrank Pál, Szilágyi Tibor ...)
Augusztus 23. péntek 20.00 Legyen a feleségem vígjáték – Játékszín
(Gálvölgyi János, Nagy Sándor, Kovács Patrícia, Tóth Enikő ...)
Augusztus 24. szombat 20.00 A nők is a fejükre estek zenés vígjáték
–Turay Ida Színház (Détár Enikő, Xantus Barbara, Sztárek Andrea ...)

