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A képviselő-testület szeptember-

ben döntött arról, hogy az önkor-

mányzat csatlakozni kíván a Bursa

Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázat 2020.

évi fordulójához. 

Az önkormányzat a pályázat ke-

retében – önként vállalt feladatként

– rendszeres anyagi segítséget nyújt

a felsőoktatási intézményekben ta-

nuló hallgatók részére. 

Az „A” típusú pályázatra azok az

önkormányzat területén állandó la-

kóhellyel rendelkező, hátrányos

szociális helyzetű felsőoktatási hall-

gatók jelentkezhetnek, akik állami-

lag támogatott, teljes idejű (nappali

tagozatos) felsőfokú alapképzésben,

mesterképzésben, egységes, osztat-

lan képzésben, felsőfokú szakkép-

zésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok

a ti hanyi állandó lakos, hátrányos

szociális helyzetű fiatalok jelent-

kezhetnek, akik:

a) a 2019/2020. tanévben utolsó

éves, érettségi előtt álló középisko-

lások vagy 

b) felsőfokú diplomával nem ren-

delkező, felsőoktatási intézménybe

még felvételt nem nyert érettségi-

zettek, és a 2019/2020. tanévtől

kezdődően felsőoktatási intézmény

keretében, teljes idejű (nappali ta-

gozatos) alapfokozatot és szakkép-

zettséget eredményező alapképzés-

ben, egységes, osztatlan képzésben

vagy felsőfokú szakképzésben kí-

vánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentke-

zők közül csak azok részesülhetnek

ösztöndíjban, akik 2019/2020. tan-

évben először nyernek felvételt fel-

sőoktatási intézménybe, és a tanul-

mányaikat a 2019/2020. tanévben

ténylegesen megkezdik.

Az önkormányzat a Bursa Hun-

garica ösztöndíjrendszer elbírálá-

sára elfogadott szabályzata alapján

járt el és hozta meg bírálati dönté-

sét, amelynek értelmében támoga-

tásban az volt részesíthető, akinek

havi jövedelme, vagy a hallgató által

is lakott közös háztartásban élők

egy főre jutó havi jövedelme az

öregségi nyugdíj mindenkori leg-

kisebb összegének 300%-át nem

haladta meg (85500 Ft).

A képviselő-testület - tekintettel

arra, hogy az elmúlt évben több ké-

relmezőt is el kellett utasítani, mivel

a családban az egy főre eső jövede-

lem éppen meghaladta a fenti ösz-

szeghatárt – úgy döntött, hogy a

jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj

mindenkori összegének 500%-ában

(142500 Ft) határozza meg; így

adva lehetőséget a pályázók köré-

nek  bővítésére. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályá-

zatra vonatkozó pályázati kiírás a

www.tihany.hu honlapon megte-

kinthető; a pályázatok benyújtásá-

nak határideje 2019. november 5. 

Pályázat felsőoktatásban tanulóknak

Helyreigazítás

Az előző lapszámban megjelent interjú elkészülte után jutott a tudo-
másomra, hogy a budapesti Szent István Király Zeneiskola tihanyi
zenei táborát a Tihanyi Bencés Apátság (Mihályi Jeromos perjel atya
vezetésével) támogatta – ott tartózkodásunk alatt a Bencés Általános
Iskola rezsiköltségeit ők finanszírozták. Az iskola fenntartóváltásáig a
korábbi táborok finanszírozását az önkormányzat támogatta, az in-
gyenes térzene koncertek fejében. Az apátságnak ezért ezúton szeret-
nénk hálásan megköszönni nagylelkű támogatásukat!

ZÁBORSZKY KÁLMÁN, A ZENEISKOLA CÍMZETES IGAZGATÓJA

Tájékoztatás

Értesítjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a Balatonfüredi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján, a lakossági
hulladék elszállítása 2019. október 16-tól Tihany ősközségben péntek
helyett csütörtökön, a Sajkod, Cserhegy településrészeken pedig kedd
helyett hétfőn  történik. 

NÉMETH TÜNDE, JEGYZŐ

Szálláshely szolgáltatók f igyelmébe

Felhívjuk a szálláshely üzemeltetők figyelmét, hogy kötelesek szállás-
helykezelő szoftvert alkalmazni.
A regisztrációval és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
működésével és a regisztrációval kapcsolatban bővebb információ talál-
ható a https://info.ntak.hu/ oldalon, valamint az +36-1/5858-588-as
ügyfélszolgálati telefonszámon kérhető.  A már működő szálláshelyeknek
a regisztrációt 2019. december 1. és 31. között szükséges elvégezni.

NÉMETH TÜNDE

Kilencvenedik születésnapjuk alkalmából

Tósoki Imre polgármester köszöntötte

Pradarics Józsefnét született Nagy Ilonát

és Varró Imrénét született Dobos Máriát. 

Kilencvenedik születésnap

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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A Porta Pacisban megrendezett

ünnepi megemlékezésen a polgár-

mester elmondta: 1956. október

23-án, kedden, teljes szélcsendben

a történelem szele csapta meg az

országot. A diákok, akik előző nap

még a padokban ültek, 23-án már

az egyetemeken tanácskoztak, majd

az utcákra vonultak tüntetni. Mun-

kások és fiatal férfiak, akik hétfőn

még esztergáltak, villanyt szereltek,

kenyeret sütöttek, szerdán beálltak

a felkelők közé. Csütörtökön pedig

már az ápolók és az orvosok sebe-

sülteket és halottakat raktak teher-

autókra a pártközpont előtt, a Le-

nin körúton, a Moszkva és a Kálvin

téren. Pénteken súlyos harcok foly-

tak a Corvin közben és a Kilián

laktanya környékén. Sok katona, aki

csütörtökön még a Néphadsereg-

ben szolgált, pénteken már vitte

a fegyverét magával, és csatlakozott

a felkelőkhöz. És ez így ment to-

vább: az orvostanhallgató egyik nap

még előadást hallgatott az egyete-

men, másnap pedig megostromolta

a kerületi pártbizottság épületét, és

alig néhány nap múlva, már a szov-

jet tankokra ugrott fel, és meggyúj-

totta a Molotov-koktélt.

– A történelem szele, vagy inkább

vihara átgázolt rajtunk, és a forra-

dalom néhány nap alatt emberek

milliónak életét változatta meg.

Megmutatta, hogy egyik pillanatról

a másikra is tudnak nagy dolgok

történni, és hogy pár nap is képes

gyökerestől felforgatni a társadalmi

berendezkedést, az emberek életét.

A történelemnek ez a képessége so-

kak számára ijesztő, mások számára

pedig nagyon is vonzó lehet. A kér-

dés mindig az, hogy mi a változás

tartalma, milyen úton visz minket

tovább, milyen új célokat kínál fel

nekünk. A magyarok forradalma a

sokáig nélkülözött szabadságot, füg-

getlenséget és a demokráciát tűzte

zászlajára, és mutatta meg ezeknek

az értékeknek sorsfordító erejét –

emelte ki Tósoki Imre, aki hangsú-

lyozta: sorsunk és a történelem is a

mi művünk. Emberi cselekedetek-

ből és azok következményeiből áll

össze. ’56 forradalmát a kommunista

rendszer igaz ságtalanságai, a dikta-

túra, a terror és a szabadság hiánya

váltotta ki. A történelmi harcot

a ma gyar emberek, a forradalmárok

vívták meg. 

– Emberi cselekedet nélkül nincs

emberi történelem. Ezért minden

ember és minden tett számít. Mi is

minden cselekedetünkkel egy kicsit

alakítunk a világon, egy kicsit vál-

toztatunk rajta. Megváltoztatjuk

környezetünket, hatunk csalá-

dunkra, barátainkra, kollégáinkra,

amikor elutasítjuk, megbántjuk, el-

ismerjük vagy szeretjük őket, jót te-

szünk velük vagy akadályozzuk

őket. Ez ugyan nem forradalom, ez

a mindennapok világa, de azért

nem becsülném le a jelentőségét.

De a mindennapokban is tudatában

kell lennünk annak, hogy a magun-

kért és a környezetünkért viselt fe-

lelősségünk minden cselekedetünk-

ben jelen van. Pont ez a tudás, a

magunkért és az ország sorsáért ér-

zett felelősség emelte ki a diákokat,

munkásokat, értelmiségieket társaik

közül, és tette őket forradalmárrá

– zárta beszédét Tósoki Imre.

A megemlékezésen a Tihanyi

Bencés Iskola nyolcadik osztályos

tanulói adtak műsort, majd az ön-

kormányzat, a Bencés Apátság és

a Református egyházközség képvi-

selői elhelyezték az emlékezés ko-

szorúját a Pisky sétányon álló kop-

jafánál. 

RÓZSA ÉVA

1956 kivételes pillanat volt, ami-
kor – a forradalom leverése el-
lenére is – távlatok nyíltak meg
a magyarok előtt: megszületett
a remény és a bizalom. Köszönet
érte azoknak, akik vállalták a fe-
lelősséget mások helyett is, nép-
ükért cselekedtek, és vérükkel
írták ’56 történelmét. Próbáljuk
meg ne csak csodálni őket, ha-
nem meg is érteni. Megérteni,
hogy mit és miért tettek, és köz-
ben gondoljunk arra is, hogy –
tudatosan vagy sem – értünk is
hozták áldozatukat – mondta
ünnepi beszédében Tósoki Imre
polgármester.

Tisztelet 1956 hőseinek

Guller Zoltán sajtótájékoztatóján

emlékeztetett arra, hogy két éve

a fizetős strandok, idén pedig a ba-

latoni szabadstrandok kaphattak

támogatást infrastruktúrájuk fej-

lesztésére.

– Szeretnénk, ha jövő nyárra

újabb szintet tudnának lépni a ba-

latoni strandok. A további fejlesz-

tések érdekében az MTÜ egy hó-

napon belül valamennyi fizetős és

szabad balatoni strand számára

újabb pályázatot ír ki alapvetően

infrastruktúra fejlesztésekre; vizes -

blokkok, strandlejárók megújulá-

sára, füvesítésre, köztéri padokra,

világításra, internetkapcsolat bizto-

sítására – fejtette ki a vezérigazgató,

aki hozzátette, az MTÜ ezen felül

vállalja, hogy támogatják valameny-

nyi Balatonnál található csúszda

teljes körű megújulását.

A turisztikai ügynökség számí-

tásai szerint a Balatonnál összesen

85 strand található, ebből 55 fizetős

és 30 szabadstrand. A cél, hogy eu-

rópai szintű legyen valamennyi

strand és csúszda – hangsúlyozta.

A balatoni csúszdák megújítására

az ötmilliárd forintos kereten felül

nyílik lehetőség. Még tart a felmé-

rés, hogy mekkora a csúszdák for-

rásigénye – fűzte hozzá. Mindegy,

hogy önkormányzati, vagy magán

üzemeltetésű, kisebb javításra, vagy

teljes felújításra van szükség, fizetős

vagy szabadstrandon található,

minden csúszda kaphat támogatást

– jelezte a vezérigazgató.

Tihany mindenképpen beadja

majd a pályázatát, hiszen a Gödrösi

strand fejlesztését nem tudták be-

fejezni. 

– Fontos, hogy ingyenesen köze-

líthesse meg mindenki a vízpartot,

ezért hosszútávon is úgy tervezzük,

hogy megmaradnak a szabadstrand-

jaink. Az eddigi pályázatoknak kö-

szönhetően játszóterek, homokozók

is megújulhattak, de szükség lenne

további fejlesztésekre. A Gödrösön

további két gyermek homokozót sze-

retnénk kialakítani, befejeznénk a

strand partszakaszának felújítását, és

új vizes blokkokat is telepítenénk –

mondta Tósoki Imre, polgármester.

t-v

Újabb milliárdok a balatoni strandoknak 

Folytatódik a balatoni strandok
fejlesztési programja, a harma-
dik ütemre ötmilliárd forintos
hazai forrás áll rendelkezésre.
A cél, hogy európai szintű le-
gyen valamennyi balatoni
strand és csúszda - jelentette be
Guller Zoltán, a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség (MTÜ) ve-
zérigazgatója.

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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A polgármester mellett hat fős

képviselő-testület volt választható,

közülük négyen első ciklusukat kez-

dik meg képviselőként. Íme, a meg-

választott képviselő-testület tagjai.

Tósoki Imre negyedik ciklusát

kezdi meg polgármesterként.

Legfontosabb feladatának az ön-

kormányzat és az intézmények sta-

bil gazdálkodásának biztosítását,

a helyi civil szervezetek támogatá-

sát tartja. Mint mondta, több el-

nyert pályázat vár a megvalósításra,

ilyen a világörökségi helyszínek fej-

lesztése, amelyek jelentősen növelik

majd Tihany turisztikai kínálatát.

– Az elnyert pályázatok szak-

szerű lebonyolítása 2–3 évet is

igénybe vehet, lesz velük munka.

Ezeken kívül vannak kisebb futó

fejlesztési programjaink is, ezeket

az önkormányzatnak jól kell tudni

menedzselni. Előttünk áll egy nagy

projekt megvalósítása: a Rév kör-

nyékének illetve a Belső-tó környe-

zetének fejlesztése. Reális esélyünk

van arra, hogy egy hónapon beül

2,4 milliárd forintról szóló támo-

gatási szerződést írjunk alá a Ma-

gyar Turisztikai Ügynökséggel.

Bízom benne, hogy az új képviselő-

testület partner lesz a fejlesztések-

ben, valamint Tihany közlekedésé-

nek, parkolás rendszerének megre-

formálásában.

Bartus Sándor Tihanyban él, le-

vendula palánta őstermelő, aki azt

vallja: Tihany legyen „élhető falu”! 

– Alapfeltevésem, hogy az ön-

kormányzat vagyona a falué, és nem

a hivatalé. Ennek érdekében a kép-

viselő szó értelmét  szeretném meg-

tölteni tartalommal: kötelességem

nemmel szavazni, ha a falu érdeke

azt kívánja. Fontosnak tartom a he-

lyi értékvédelmet és a helyi érdek-

képviseletet. Folyamatos tájékozta-

tást kívánok adni az önkormány-

zatban végzett munkáról és ügyek-

ről. Rendszeres falufórumok össze-

hívását kezdeményezem. Arra kell

törekednünk, hogy a helyi fejlesz-

tések fenntarthatóak legyenek. Él-

jünk a turizmus adta lehetőségek-

kel, de ne túlélnünk kelljen a sze-

zont. Közösségi ház építését kez-

deményezem. Rajtunk múlik, hogy

milyen Tihanyt hagyunk gyereke-

inkre!

Juhász Gábor első ciklusát kezdi

meg képviselőként. A mentőtiszt-

ként dolgozik, családjával 10 éve él

Tihanyban, itt született két gyer-

meke is.

– Fontos számomra a falu jövője,

fejlődése, ezért döntöttem úgy,

hogy önkormányzati képviselő sze-

retnék lenni. Tihany kiemelt sze-

repet tölt be az idegenforgalomban,

ezért igen sok turisztikailag fontos

beruházás valósult meg eddig, ami

környezetünket szebbé tette. Nem

szabad azonban megfeledkeznünk

a helyi lakosokról, akik akár több

generáció óta élnek itt és élni sze-

retnének a jövőben is. Meglátásom

szerint nagyobb figyelmet kellene

fordítani arra, hogy élhető marad-

jon ezt a csodálatos hely. Ezért na-

gyon a fontos az óvoda, az iskola,

a közétkeztetés, a munkalehetőség,

a szociális háló, az idős gondozás,

a közlekedés- parkolás, illetve a sa-

ját közösségi tér és minden olyan

beruházás, amivel itt tarthatók a

családok, ezzel biztosítva közössé-

günk fennmaradását és fejlődését.

Bízom abban, hogy megválasztott

képviselő társaimnak is fontos a fel-

sorolt területek orvoslása. Remélem

öt év múlva, a ciklus zárásakor

büszkén mondhatom, hozzá járul-

tam a fejlődéshez és a felsorolt te-

rületeken pozitív változásokat si-

került elérni.

Kiss Dávid Tihanyban élő vál-

lalkozó először került be a képvi-

selő-testületbe. Képviselői tevé-

kenysége mottójaként a helyieknek

a helyiekért jelmondatot válasz-

totta.

– Elsősorban az élhető Tihanyért

szeretnék tenni, valamint a helyi

fia talokat érintő problémák meg-

oldását tartom fontos feladatom-

nak. Meg kell állítani a fiatalok el-

vándorlását, és javítani kell a helyi

foglalkoztatást. A fiatalok itt ma-

radását szociális juttatásokkal –

akár bérlakások biztosításával, ön-

kormányzati telkek kialakításával-

kell segíteni. Az előttünk álló ötéves

ciklus nagyon fontos feladata lesz

a parkolási gondok megoldása és

a tihanyi közlekedés újragondolása.

Nagyon megnőtt az autóforgalom

a faluban, az utak és a parkolóhe-

lyek nem bírják el ezt a terhelést.

A közös munkában hiszek, a felso-

rolt célokért mindenképp együtt

szeretnék dolgozni a képviselő tár-

saimmal.

Dr. Tóth Judit közgazdász, első

ciklusát kezdi meg helyi képvise-

lőként. Tihany és Budapest között

ingázik, kétlakinak tartja magát.

– Elsősorban  gazdasági, pénz-

ügyi ismereteimet szeretném a te-

lepülés javára fordítani. Lényeges-

nek tartom, hogy a lakosság véle-

ményét meghallgatva, integrálva, jól

tervezett fejlesztések és hatékony

működés  jellemezze munkánkat.

Fontos a lakosság tájékoztatása, az

átlátható önkormányzati működés.

Úgy gondolom az előttünk álló

években tenni kell azért, hogy a he-

lyi lakosok illetve a betelepült itt

élők és az üdülő tulajdonosok kö-

zött egy harmonikusabb együttmű-

ködés alakuljon ki. Végül, de nem

utolsó sorban, megoldást kell talál-

nunk a közlekedési és parkolási

gondokra, és élénkíteni a helyi vál-

lalkozások támogatását. 

Vámos Mária ötödik ciklusát

kezdi meg önkormányzati képvi-

selőként. Könyvelőként dolgozik,

születése óta Tihanyban él. To-

vábbra is támogatja a polgármester

irányításával még az előző ciklus-

ban elkezdett fejlesztési terveket,

amelyek közül jónéhány a követ-

kező hónapokban, években való-

sulhat meg. 

Új képviselő-testület Tihanyban
Újra Tósoki Imre Tihany pol-
gármestere. A helyi önkor-
mányzati választáson a Fidesz-
KDNP jelöltjeként bejutó tele-
pülésvezető mellett hat önkor-
mányzati képviselő kapott man-
dátumot az öt évre megválasz-
tott új testületbe. Mindegyikük
független jelöltként indult a vá-
lasztáson.
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– A faluban bővíteni kell a par-

kolási lehetőségeket, a közlekedés

fejlesztését is végig kell gondol-

nunk, hiszen látjuk, az utcák egy-

irányúsítása már nem elegendő.

Muszáj megoldást találnunk

ezekre a problémákra, hogy élhe-

tőbb legyen a település. Ki kell

kérni közlekedés-fejlesztési szak-

emberek véleményét is, hogy minél

optimálisabb megoldás születhes-

sen. Fontos számomra a helyiek

támogatása, és fontos, hogy Ti-

hany élhető, szerethető település

maradjon. Az előző öt évben a

szociális és a gazdasági bizottság

tagjaként dolgoztam, ha kapok fel-

kérést, szívesen folytatnám a bi-

zottsági munkámat is. Az eddig

végzett képviselő munkámat kívá-

nom folytatni. 

Varró János Tihanyban élő er-

dész-vadász, négy cikluson át volt

a település alpolgármestere, önkor-

mányzati képviselőként a hetedik

ciklusát kezdi meg.

– Szeretnénk tovább vinni az el-

kezdett fejlesztéseket és beruhá-

zásokat, amelyek meggyőződésem,

hogy Tihany érdekeit szolgálják.

Lényegesnek tartom a révi foga-

dókapu rehabilitációját, az új

óvoda és bölcsőde építését, a falu-

gondnokság áthelyezését. Megol-

dandó feladat előttünk a parkolási

gondok enyhítése és foglalkoz-

nunk kell a tihanyi fiatalokkal is,

itt kell tartani őket a településen.

A felsoroltakat csak csapatmunká-

ban tudjuk megvalósítani, a kép-

viselő-testületnek ezért minden-

képp együtt kell dolgoznia, és

együtt kell dolgoznunk a lakosok-

kal is. Megtisztelő számomra az a

bizalom, hogy hosszú évek óta al-

polgármesterként is képviselhetem

Tihanyt, ha újra felkérnek erre a

tisztségre, örömmel vállalom – így

Varró János.

mt

Tájékoztató az önkormányzati választásokról
Tihanyban a választópolgárok többsége az urnákhoz járult, az országos átlagnál magasabb volt a részvételi
arány.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 1136 fő szerepelt a névjegyzékben. A vá-

lasztásra jogosultak közül 658 fő jelent meg a szavazóhelyiségben, ami a választópolgárok 57,92 %-át jelenti.

Az országos részvételi arány 48,58 % volt. A választás napján rendkívüli esemény nem történt, a Helyi

Választási Bizottság közreműködésével a szavazás zökkenőmentesen lezajlott.

Tihanyban egy polgármester jelöltre és 14 képviselő jelöltre lehetett voksolni.

Tósoki Imre polgármester 471 db érvényes szavazattal, további öt éven keresztül vezeti a települést.

Tihanyban a megválasztható képviselők száma 6 fő. A szavazatok összesítése után megállapította a Választási Bi-

zottság, hogy a hatodik és hetedik helyen szavazategyenlőség állt fenn. Ebben az esetben a mandátumhoz jutást

sorsolással kell eldönteni. A sorsolás eredményeképpen a képviselők megválasztása az alábbiak szerint alakult:

Juhász Gábor 437 szavazat (67,65%)

Varró János 351 szavazat (54,25%)

Vámos Mária 345 szavazat (53,32%)

Bartus Sándor 301 szavazat (46,59%)

Kiss Dávid 247 szavazat (38,17%)

Dr. Tóth Judit 232 szavazat (35,91%)

A Helyi Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen jogorvoslati kérelmet nyújtottak be,

melyben egy szavazólap érvényességét illetve érvénytelenségét vitatták. Másodfokon, a Veszprém Megyei

Területi Választási Bizottság a fellebbezésnek helyt adott, az érvénytelen szavazatokat újraszámolta. Az újra-

számolást követően a választás eredménye érdemben nem változott, 2019. október 22-én véglegessé vált.

A megyei önkormányzati választás esetében a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata
Néppárt közös listája kapta a legtöbb szavazatot, 372-en voksoltak rá, mely az érvényes szavazatok 59,24 %-

át tette ki.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó további négy településen a polgármesterek személye

nem változott. Aszófőn Keller Vendel, Örvényesen Huszár Zoltán, Balatonudvariban Szabó László, Balatona-

kaliban Koncz Imre áll a település élén.

NÉMETH TÜNDE, HVI VEZETŐ

A két település közötti baráti kapcsolat 1996-ban

a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Ham-

bach-kastélyban tartott nemzetközi találkozón kez-

dődött.  Az elmúlt több mint húsz évben a két tele-

pülés lakói sok közös élménnyel lettek gazdagabbak,

hiszen nem csak hivatalos látogatások történtek, járt

a német testvérvárosban a tihanyi focisták egy csapata,

fellépett a Tihanyi Asszonykórus is, és az egyik leg-

kedvesebb emlékként tartják számon a németek és

a tihanyiak is, amikor településünk részt vett Deides-

heim legnagyobb rendezvényén. 

A látogatás hivatalos részeként a magyar delegáció

tagjai koszorút helyeztek el Stefan Gillich sírján. Az ő

polgármestersége idején kezdődött a két település kap-

csolata, és mindvégig aktívan részt vett a baráti kapcso-

latok alakításában. A volt polgármester sírjánál Manfred

Dörr, jelenlegi városvezető kiemelte a tihanyi Bors István

egykori polgármester érdemeit a két település közötti

jó kapcsolat létrejöttében és fenntartásában. 

A barátság hivatalos évfordulója alkalmából a tihanyi

delegáció ünnepélyes keretek között emléktáblát he-

lyezett el a deidesheimi  Európai  Barátság terén.

A helyi képviselőtestület partnerkapcsolatokért felelős

tagja, Bernhard Oberhettinger elevenítette fel az elmúlt

húsz év legfontosabb eseményeit. Majd Manfred Dörr

és Tósoki Imre  is beszédet tartott, visszaemlékezve az

elmúlt két évtizedre, méltatva a kapcsolat fontosságát,

és kiemelve:  továbbra is ápolni kell a két település ba-

rátságát. Manfred Dörr hangsúlyozta azt is, hogy Ma-

gyarországnak harminc évvel ezelőtt milyen fontos sze-

repe volt Németország újraegyesítésében és a berlini

fal leomlásában. 

A hivatalos programok mellett a magyar delegáció

ellátogatott a Hambach-kastélyba, megtekintették a

közelben található speyeri dómot is. 

RÓZSA ÉVA

Együtt Európában
Testvérvárosi kapcsolatuk huszadik évfordulóját ün-
nepelte augusztusban Deidesheim városa és Tihany.
Ez alkalomból Tósoki Imre polgármester vezetésével
kisebb delegáció utazott a német kisvárosba. 
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Az ország önkormányzati és ál-

lami főépítészei saját kezdeménye-

zésükre 1996-tól évente más és más

– önként jelentkező - településen

rendezik meg az országos konfe-

renciájukat. Idén Tihany adott ott-

hont a rangos rendezvénynek, nem

kis várakozás mellett, hiszen a te-

lepülésről mindenkinek van valami

előképe. Volt mit megmutatni az

építészeknek, főépítészeknek, hi-

szen az elmúlt közel húsz év fej-

lesztései tetszetős településképet és

kiváló vállalkozásokat hoztak létre. 

A konferencia arra kereste a vá-

laszt, hogyan biztosítható a helyi és

a nemzeti érdekek összhangja a kü-

lönleges, ikonikus – ma már – kife-

jezetten turisztikából élő üdülő te-

lepülésen. Hogyan kell az értékeket

felelősséggel megőrizni úgy, hogy

közben a település is élhető legyen

és kiszolgálja az itt lakók korszerű

igényeit. A főépítész egyik legfon-

tosabb feladata ebben, hogy mind-

két 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 három napos szakmai fórum

lehetőséget adott arra is, hogy

a vendégszerető helyiek társaságá-

ban a szakma közelebbről megis-

merhesse a Balatonba nyúló félszi-

get történelmi emlékhelyeit, párat-

lan természeti értékeit és szépségeit,

a település évezredes múltját, a ba-

latoni vonatkozásokat. 

A résztvevők megerősítették: Ti-

hany szép és élhető, fejlődőképes,

ugyanakkor értékőrző és korszerű

település. Nem kevés munkája van

ebben a helyi szakembereknek, az

önkormányzatnak és az itt lakó kö-

zösségnek, civil szervezeteknek is. 

Az új sportcsarnokban rendezett

rangos szakmai eseményre 250

résztvevő látogatott el, volt több

szakmai kiállítás illetve előadás, épí-

tőipari anyag- és szerkezetgyártó

cégek bemutatkozása, geotúrák,

helyszíni bejárások, sőt még séta-

programok is túravezetéssel. 

A konferencia polgármesteri fo-

gadásán adták át immár huszadik

alkalommal Az Év Főépítésze Díjat,

ami évente két kategóriában ado-

mányozható elismerés. Az Év Fő-

építésze Díjat aktív főépítész, míg

a Főépítészi Életmű Díjat a szak-

máját hosszú ideje gyakorló, illetve

nyugdíjba vonult szakember kap-

hatja.  Az elismeréseket szeptember

5-én a XXIV. Országos Főépítészi

Konferencián ünnepélyes keretek

között adta át Tósoki Imre, Tihany

polgármestere, Bujdosó Judit, Tihany

főépítésze, és Salamin     Ferenc, az Or-

szágos Főépítészi Kollégium elnöke.

A díjazottak: Főépítészi Életmű

Díjat vehetett át Turi Attila okle-

veles építészmérnök, Budakalász

Város és több település volt főépí-

tésze, L. Balogh Krisztina kaposvári

és Tényi András nagykőrösi szak-

ember pedig az Év Főépítésze Díj

elismerésben részesültek.

A következő, jubileumi 25. szak-

mai konferenciát Budapesten ren-

dezik, így a tihanyi fórum záró nap-

ján Tósoki Imre polgármester

és Bujdosó Judit főépítész átadta

a vándorzászlót Mártonffy Miklós

főépítésznek, aki megjegyezte: a ti-

hanyiak magasra tették a lécet, ne-

héz lesz egy hasonló színvonalú

rendezvényt megszervezni.

BUJDOSÓ JUDIT

Főépítészek Tihanyban – Országos szakmai konferencia

Nagy sikerrel zárult a szeptem-
ber elején Tihanyban rendezett
XXIV. Országos Főépítészi
Kon ferencia. A sikerhez a vá-
lasztott téma (Ikonikus település
a védelmek tengerében, élni és
élni hagyni), a helyszín, a szín-
vonalas szakmai előadások, az
érdekes szekcióülések, a progra-
mok különlegessége, és a szer-
vezés profizmusa is hozzájárult.

– Tihanynak rendkívül fontos volt, hogy helyet adhatott a főépítészi
konferenciának, hiszen az elmúlt tizenhárom évben több építész irodával
is együtt dolgoztunk, együtt gondolkodtunk. Tihany fejlődéséhez nagy-
ban hozzájárultak ezek az átgondolt stratégiák – válaszolta lapunk kér-
désére Tósoki Imre polgármester. 

– Vannak tervek, amik már megvalósultak, vannak, amik éppen zajla-
nak, a zöme azonban még csak a jövő része lesz. Az építészekkel való
együtt gondolkodásnak köszönhetően a település új középületekkel,
közterületekkel gazdagodott, olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek
illeszkednek Tihany történetiségéhez, hagyományaihoz, ugyanakkor
figyelembe veszik korunk elvárásait is. Természeti adottságaink miatt,
a településre számos korlátozó védelem vonatkozik, ezért a településkép
formálása különösen nagy körültekintést igényel. Úgy gondolom ízléses,
a település képét gazdagító, jövőbe mutató építészeti fejlesztések való-
sultak meg Tihanyban, szeretnénk ezt az utat járni továbbra is. Mindezért
köszönet illeti az építész szakmát, és ezt jó volt kifejezni feléjük a kon-
ferencián – így Tósoki Imre.

A helyi, a nemzeti és a szakmai érdekek összhangjának megteremtése
a cél a településkép formálása során - hangsúlyozta Füleky Zsolt, a Mi-
niszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára a 24. Or-
szágos Főépítészeti Konferencia zárásaként. Füleky Zsolt közölte:
a 2016-ban hatályba lépett, településkép védelméről szóló törvény nyo-
mán elkészültek a településképi arculati kézikönyvek a települések több-
ségében. A törvény fontos, új eleme, hogy nem szankcionálva, hanem jó
példát mutatva szabályozza az építkezést. Fontos a nemzeti és helyi el-
képzelések mellett a természetvédelmi szempontokat is szem előtt tartva
fejleszteni a településeket – hangsúlyozta.

Salamin Ferenc, a Magyar Főépítészek-Országos Főépítészi Kollégium
Egyesület elnöke elmondta, az Országos Főépítészeti Konferenciát min-
den évben más városban rendezik meg, azzal a szándékkal, hogy a részt-
vevők ízelítőt kapjanak egymás tapasztalataiból, illetve gyakorlati pél-
dákon keresztül ismerkedhessenek meg az elért eredményekkel. Kiemelte:
Tihanyban az elmúlt 15 évben társadalmi összefogás mentén valósult
meg a településkép fejlesztése. 
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A megnyitón dr. Révész Emese

művészettörténész elsőként az idő

fogalmát emelte ki, Takáts Mártont

idővándorként aposztrofálva, aki

időkapukon, időcsúszásokon ke-

resztül érkezik hozzánk. 

– Takáts Márton már 1990-ben,

amikor belépett a főiskola kapuján,

nem a saját idejében élt és dolgo-

zott. A rendszerváltozás idején

földcsuszamlás-szerű átalakulások,

forradalom zajlott az intézmény-

ben: le a régivel, a gipszekkel, elő

az új médiumokkal, a konceptuális

mű vészettel. Amikor végzett

a Mis kolci Országos Grafikai Bi-

ennálé győztesei Szabados Árpád

a gyerekrajzokat imitáló, graffiti-

szerű képei, valamint Lévay Jenő

elektrográfiái lettek – hangsúlyozta

Révész Emese. – Ebben a közeg-

ben kellett volna érvényesülnie Ta-

káts Mártonnak, akinek a Piranesi-

sorozatára 1996-ban a műkritiku-

sok köpni-nyelni nem tudtak,

ugyanis nem volt része a kortárs

művészeti diskurzusnak. 

A kiállított képek közül szinte

valamennyi rézkarc, ami az egyik

legtradicionálisabb, legnehezebb

klasszikus grafikai technika. Arany-

csináló mesternek, kémikusnak kell

hozzá lenni. Hosszadalmas, vegy-

szerekkel dolgozó munka. Elsősor-

ban nem az impulzusról, az önki-

fejezésről szól, nagy mesterségbeli

tudást igényel, és fejben is ott kell

lenni hozzá. Révész Emese Szőnyi

Istvánt és körét emelte ki, akik el-

sők között önállósították a magyar

grafika művészetét a huszadik szá-

zad elején. Az anyaggal való pepe-

cselésre egyfajta családi indíttatása

is van Takáts Mártonnak: az ipar-

művész szülők, a szobrász dédna-

gyapa, és a nagypapa, Barta László,

aki a 60-as, 70-es évek kiváló gra-

fikusa, a monotípia nagyszerű szak-

értője volt. 

A kiállításon szereplő képeknek

története van, egy olyan kortárs mű-

vészeti közegben, amikor nem illik

történeteket mesélni. Elsőként Tol-

kien: A Gyűrűk Ura című művét

kezdte illusztrálni Takáts Márton.

Vázlatokat, fázisnyomatokat készí-

tett, mint a régi akadémikusok, és

nem érdektelen az sem, hogy lovat

is tud rajzolni. Takáts Mártonnak tíz

kötetben láthatók képei, 1990 után

azonban lejtmenetbe került a magyar

szépirodalmi könyvillusztráció. 

1993 környékén robbant ki belőle

a saját története: az aprólékos pon-

tossággal előidézett, romokban álló

Budapest jövőbeni víziója, az

önarcképszerűen megjelenő Casa-

nova, az élet császára, aki ugyan-

akkor kivetett, határon kívüli, de-

viáns személyiség, csakúgy, mint

Glenn Gould, a puritán zseni. A Pi-

ranesi-lapokon szereplő művészfi-

gura, filozófus alak könyvvel, tudós

szemüveggel és az egész házának

súlya alatt roskadozó, vándor réz-

karcoló – valamennyi az alkotója

maga. 

MÓROCZ ANIKÓ

Az aranycsináló mester

Takáts Márton eddigi grafikai
munkássága – csaknem ötszáz
alkotás - teljes egészében beke-
rült a KOGART gyűjtemé-
nyébe. Ennek egy szűk,
Kosinsky Richárd kurátor által
válogatott része – közel száz da-
rab mű – látható november
24-ig a KOGART Galériában.
A Városi csodák című kiállítás
érdekessége, hogy a teljes alko-
tói folyamatot nyomon követ-
hetővé teszi, az első vázlatoktól
a nyomólapon át a végső nyo-
matig. 

A kétoldalú kapcsolatok felvéte-

lének 150. évfordulója alkalmából

szeptember közepén hatnapos hi-

vatalos látogatásra érkezett Ma-

gyarországra Naruhito japán csá-

szár unokahúga, Kako hercegnő.

Akisino koronaherceg második

gyermeke több programon is részt

vett. Tihanyi látogatása mellett

megfordult a bábolnai Lovasmú-

zeumban és a Nemzeti Ménesbir-

tokon, a Herendi Porcelán Manu-

faktúrában, Pannonhalmán és Bu-

dapesten, ahol Áder János államfő

díszebéddel várta. 

A mindössze 24 éves méltóság

látogatása során személyesen is kö-

szöntötte azokat a hazánkban élő

japánokat, akik tevékenységükkel

hozzájárultak a magyar kultúrához.

MTI

Tihanyban járt Kako japán hercegnő

Kako japán császári hercegnő,
a császár öccsének másodszü-
lött gyermeke tett látogatást az
apátságban. A hivatalos útján az
országban hat napot eltöltő her-
cegnőt Mihályi Jeromos perjel
fogadta. A templom megtekin-
tése után a hercegnő elsétált a
kilátóhoz, ahol megnézte a ba-
latoni panorámát.
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Dr. Juhász Ágnes Veronika házi-

orvos tájékoztatása szerint a támo-

gatásból két diagnosztikai eszközt

vásároltak: egy hordozható EKG

készüléket, amely a háznál történő

ellátást segíti, illetve egy olyan la-

borkészüléket, amellyel egy csepp

vér felhasználásával szűrővizsgála-

tokat tudnak végezni.

A laborkészülék megválasztásá-

nál elsősorban a férfiakat tartották

szem előtt, akik az urológiai vizs-

gálatokon nem szívesen vesznek

részt szűrő jelleggel, tartanak vagy

félnek a fizikális vizsgálattól, csak

akkor jelentkeznek, ha valami pa-

naszuk van, olyankor pedig már le-

het, hogy késő. Az új készülékkel

PSA értéket lehet mérni, de a gép

alkalmas CRP (gyulladási faktor),

CEA (általános tumor marker)

meghatározására is. 

A háziorvos hangsúlyozta: a fej-

lesztés a betegellátás jobb minősé-

gét valamint a biztonságosabb di-

agnosztizálást biztosítja. Reményét

fejezte ki, hogy az orvostechnikai

eszközöknek köszönhetően gyor-

sabban eljuthatnak a betegek

a megfelelő szakrendelésre, egyúttal

köszönetét fejezi ki az Erdőbirto-

kossági Társulás felé, hogy évről

évre támogatásukról biztosítják és

segítik a helyi egészségügyi ellátás

színvonalának emelését.

S.J.

Új, korszerű orvosi vizsgálati műszerek
A Tihanyi Erdőbirtokosság tag-
ságának felajánlása alapján a te-
lepülés háziorvosi szolgálata
880 ezer forint értékben új, or-
vosi vizsgálati műszereket vá-
sárolhatott a falu lakosságának
ez év áprilisban.

Fejesné Szalai Henrietta tanárnő

ötlete és szervezésének végeredmé-

nyeként egy tanteremben két blok-

kos tankonyhát alakítottak ki, amely

révén színesebbé válnak a Bencés

Általános Iskolába járó diákok tech-

nika órái. A fejlesztés szülői ado-

mányokból (eszköz- és kivitelezési

munkálatok), valamint bútorbolti

felajánlásból, az iskolai Szülői Szer-

vezet támogatásából, templomi

gyűjtés és többek munkájának ered-

ményeként valósulhatott meg.

(A támogatók részletes ismertetése

az iskola Facebook oldalán olvas-

ható.) Az elkészült tanműhely a ta-

nulók háztartási ismereteit gyara-

pítja, az életvitel gyakorlatát fejleszti

és örömüket szolgálja.

S.J.

Tankonyha a diákoknak 

Iskolai
változások 
Az előző tanév végére befeje-
ződött a sportcsarnok építése.
Örömmel vették birtokba gye-
rekek és tanárok egyaránt az új
sportcsarnokot, illetve a visz-
szakapott alsó udvart. Az idei
évben további fejlesztések tör-
téntek az iskolaudvaron. Öne-
rőből befejezték a streetball pá-
lya felfestését, egy névtelensé-
get kérő adományozó jóvoltá-
ból pedig új, kültéri fitness esz-
közöket telepítettek a műfüves
focipálya és a sportcsarnok kö-
zötti területre, - ezzel egy igazi
sportudvar jött létre.

Az iskola továbbra is népszerű
a környéken, idén már 183 ta-
nuló kezdi meg a tanévet a Ti-
hanyi Bencés Iskolában. (Leg-
utóbb 1996-ban haladta meg a
tanulólétszám a 180 főt.) Össze-
sen 21 településről járnak a tan-
intézménybe a gyerekek, a leg-
távolabbiak: Kékkútról, Balaton-
henyéről, Nagyvázsonyból és
Alsóörsről. A növekvő tanuló-
létszám mellett a tihanyi gyere-
kek aránya folyamatosan csök-
ken az iskolában, idén mindösz-
sze 66 helyi tanuló kezdte meg
a tanévet, ami azt jelenti, az is-
kola alig több mint egyharmada
tihanyi.
Személyi változások is történtek
a nyáron: nyugdíjba vonult
Dr. Tátrainé Parragi Eleonóra. Új
pedagógusként érkezett Heilig
Balázsné Suda Magdolna, aki az
ötödikeseknek és a hatodikosok-
nak tanítja a magyart, valamint
a második és harmadik osztály-
ban az éneket. Visszatért az is-
kolába Bernáth Balázs, aki a fu-
rulyások egy részét tanítja
Az idei tanévtől pedagógiai asz-
szisztenst is tud alkalmazni az
intézmény Juhász-Fazekas Fanni
személyében. Mogyorósi Ányos
atya római tanulmányai miatt
ideiglenesen elköszönt az isko-
lától, ezért újra Mihályi Jeromos
atya lett az iskolalelkész.
Az idei tanév az első olyan év
az iskola történetében, amikor
már csak olyan gyerekek járnak
az intézménybe, akik a bencés
iskolába iratkoztak be. Ehhez a
mérföldkőhöz kapcsolódóan né-
hány újdonságot is bevezettek
az iskolában: a téli szünet utáni
első napon (vízkereszt ünnepén)
lelkigyakorlatos nap lesz, és a
gyerekek az egész nagyhetet
megkapják a tavaszi szünetben.

RADÓ LÁSZLÓ

EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE
Hirdessen a TIHANYI VISSZHANGBAN!

Most kedvezményesen jelentetheti meg az újságban vállalkozása,
étterme, szálláshelye vagy egyéb szolgáltatása hirdetését.

Több hónapos megjelenés esetén EXTRA KEDVEZMÉNY.
ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!

Érdeklődés a media@tihany.hu e-mail címen.
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2019. november 15. péntek:
16.00 Szoboravatás a tihanyi szüreti menet útvonalán, a Bujtor István

Szabadtéri Színház előtt
17.00 Pro Tihany díj átadása a Porta Pacisban (Apátsági Látogatóközpont)

2019. november 16. szombat
Tihany hajóállomás:
09.30 Vesztergám Miklós tárogatóművész fogadja a vendégeket
10.00 Nosztalgia sétahajózás a Tihanyi Kúthoz, a garda „vermelőhelyé -

nek” megtekintése, a Garda szobor megkoszorúzása
11.30 A hal fogadása a Hajóállomáson  

A menet felvonul az Apátság elé 

Tihanyi Bencés Apátság:
13.30 A hal és az újbor megáldása
10.00 Geotúra a vulkánok és hévforrások világába 

Találkozási hely: Tihany, a Borsos Miklós téri szökőkútnál

Tihanyi Tájházak (Pisky sétány 12.):
10.00 Kézműves játszóházak, gyermekfoglalkozások
10.30 Halas mese-séta Németh Anikóval
11.00 Nordic Walking túra a „Látott hal nyomában”

Pisky sétány:
Kézműves kirakodóvásár, népi játszóház

Visszhang-domb:
14.00 Kezdetét veszi a Gardasütés 
17.00 Brass On The Road zenekar koncertje

Rendezvénysátor:
Tihanyi Asszonykórus fogadja a vendégeket
Borrendi avatás

18.00 A színpadon: Auth Csilla
20.00 Nosztalgia disco – DJ Aaron Wise 

2019. november 17. vasárnap
Rege-udvar
11.00 Palinta Társulat: Őszi hepe-hupa c. koncertje – évszakhoz

kap csolódva sok zenével, bábozással
A koncert után közös kézműves játszóház a gyerekekkel, ahol az
előadáson használt óriásbábok készíthetőek el.

Tihanyi Tájházak (Pisky sétány 12.):
11:00–16:00-ig 

Virgonckodó Játszópark: 22 nagyméretű halas fajáték 
Kézműves foglalkozás halas témakörben: halas fa tárgyak és
asztali díszek készítése különböző technikákkal

Visszhang-domb:
09.00 Benke László halászlé- és halételfőző emlékverseny kezdete

a Visszhang dombon
A rendezvény díszvendége: Csopak         

Visszhang-domb:
14.00 A Benke László halászlé és halétel- főző emlékverseny ered-

ményhirdetése
15.30 Csopak Táncegyüttes műsora
17.30 Sztárvendég: A Bonbon együttes
18.15 Louis Armstrong Show Dervalits Róberttel
20.00 Garda bál a Bówly-Roll együttessel

PROGRAMOK A BENCÉS APÁTSÁGBAN
A Tihanyi Bencés Apátság szerzetesközössége és a tihanyi plébánia szere-
tettel hívja és várja Önt és házastársát védőszentje, Szent Ányos Orléans-i
püspök ünnepére, a 300 és a 25 esztendővel ezelőtt történt újrakezdésért
való hálaadásra.

2019. november 16-án szombaton!
Program
15.00 Utazás a 18. századba – különleges idegenvezetés

A barokk templom, a királyi kripta, a szerzetesi kripta és a ba-
rokk kórus, valamint az újonnan restaurált 18. századi liturgikus
tárgyak bemutatása

17.00 Hálaadó szentmise
Főcelebráns: Őeminenciája Erdő Péter bíboros úr, eszter -
gom–budapesti érsek, Magyarország prímása.

A Garda Fesztivál kísérőprogramjai: 
Kogart Tihany 
2019. november 17. vasárnap
14.00 Tárlatvezetés a városi csodák című kiállításon Takáts Márton kép-
zőművésszel és Kosinsky Richárd kurátorral

Tündérsziget-Nagyi sütödéje
2019. november 16. szombat–november 17. vasárnap
Szombaton halászlé fő az udvarban, amit vargabélessel, vagy szórt rétes -
sel kínálnak. Ezenkívül mind a két nap sok édes finomsággal, és forró
italokkal vár mindenkit a “nagyi”.

Garda Vendéglő
2019. november 16-17.
A rendezvény ideje alatt tradicionális magyaros halételekkel várják a ven-
dégeket. 

A rendezvény fővédnöke: 
Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára, országgyűlési
képviselő

A rendezvény védnökei: 
Ambrus Tibor, Csopak polgármestere
Tósoki Imre, Tihany polgármestere

„A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fej-
lesztési Tanács támogatta.”

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A Bencés Általános Iskola 7. osz-

tálya a miniszterelnökség Határta-

lanul pályázata keretében a II. Rá-

kóczi Ferenc nyomában a Felvidé-

ken tematikájú térítésmentes tanul-

mányi kiránduláson vett részt.

A szeptember végi ötnapos kirán-

duláson Szlovákia keleti részét, a

történelmi Magyarországhoz tar-

tozó településeket és azok neveze-

tességeit keresték fel a diákok.

A néhai Gömör, Sáros, Szepes,

Abaúj-Torna és Nógrád vármegyék

területén járt az osztály.

Rengeteg csodálatos helyen jár-

tunk, talán követhetőbb, ha kate-

góriákba rendezem a látottakat.

Megnéztük Fülek, Szepes, Krasz-

nahorka, Késmárk és Sáros várát,

virágcsokrot helyeztünk el: II. Rá-

kóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Thö-

köly Imre kriptájánál, illetve az

Andrássy-mauzóleumban.

Felkerestük a Szent Erzsébet dó-

mot Kassán, a késmárki új evangé-

likus és a régi fatemplomot, a cset-

neki evangélikus templomot, az

eperjesi Szent Miklós dómot és a

lőcsei Mária-kegyhelyet.

Túráztunk a betlári Andrássy-

kastély angolparkjában, a Szádelői-

szurdokban, megnéztük a Gomba-

szögi-cseppkőbarlangot és a traver-

tin (mészkő) képződését. 

A lőcsei városháza előtti téren

álló szégyenketrec valamikori funk-

cióját biztos, hogy minden diák

megjegyezte. Füleken a magyar

alapiskolában az intézmény igaz-

gatója mutatta be az iskolát.

Egy valamikori kis bányászfalu-

ban, Sztracenán hangulatos, min-

den igényt kielégítő szállásunk volt,

de utolsó éjszaka Rozsnyón, a má-

sik véglettel is megismerkedhet-

tünk.

Sokat utaztunk busszal, miköz-

ben hallgathattuk szlovákiai ma-

gyar idegenvezetőnk részletes és ér-

dekes ismertetőit a helyszínekről.

Ezeknél is érdekesebb volt azonban

az általa beszélt tájszólás – amin

kezdetben mosolyogtunk, aztán

hozzászoktunk, és talán meg is

kedveltünk.

Tapasztalataink, élményeink fel-

idézése és rendezése még tart, s biz-

tos előkerülnek még további tanul-

mányaink során, vagy ha évek

múlva majd valami jó helyre terve-

zünk kirándulást.

TAKÁCSNÉ CSÓKA GABRIELLA,

KÍSÉRŐ TANÁR

Határtalanul Szlovákiában

A rajthoz állóknak ezúttal is le

kell győzniük a meredek emelkedő-

ket, hegyeket, erdőn- mezőn keresz-

tül futottak. A nehézségek ellenére

a terepfutásnak meg van a maga va-

rázsa, a szabadság élmény. Ezt az él-

ményt kínálják az őszi Tihany Cross

és a téli Tihany Trail versenyek.

A három táv közül a legrövidebb,

a 4,2 km-es Bulifutás volt. Ezt a

pályát kezdőknek és rövidtáv fu-

tóknak találták ki. A Cser-hegyi

szelíd emelkedők déli oldalán káp-

rázatos a balatoni panoráma, ami

könnyen feledteti a táv nehézségeit

és a pincesor után, a táv felétől kez-

dődően, az erdei út már szinte végig

lefelé lejt gyorsabb tempóra kész-

tetve a futókat.

A nagyobb 10,2 km-es táv kiala-

kításánál a legyen nehéz és gyors

szempontok szerint alakították a

nyomvonalat a rendezők, ezért el-

sőként a Kiserdő-tetőre, majd az

Apáti-hegyre és utolsó próbatétel-

ként a Hosszú-hegyre kellett fel-

futniuk versenyzőknek, hogy vége-

zetül a Szarkádi-dűlőn keresztül

célba érhessenek. Aki félmaratonra

nevezett, annak kétszer kellett ezt

a szép kört lefutnia. De még mi-

előtt a nagyok sorra kerülhettek

volna, az ovisok és kisiskolások is

megmutatták mire képesek. Nekik,

ugyanis a tóparton volt egy kelle-

mes kör kialakítva.

Célba érkezéskor kicsik és na-

gyok egyaránt befutóérmet kaptak

a nyakukba, majd később a győzte-

sek büszkén vehették át a dobogón

az értékesebb díjakat.

Minden évben kimagasló ered-

ményekkel képviseltetik magukat a

tihanyi futók, ez idén sem volt más-

ként.

Bulifutamon Kis Domonkos ab-

szolút 12., kategória 1. helyen, Ba-

kos Kinga 32., kategória 8. helyen,

Bakos Regina 66., kategória 19. he-

lyen, Juhos Anna 67., kategória 20.

helyen ért célba.

Negyedmaratonon: Nagy Le-

vente abszolút 8., kategória 4. he-

lyen, Pető Mónika negyedmaraton

62., kategória 11. helyen ért célba.

Félmaratonon: Bertóti Regina

abszolút 11., kategória 3. helyen,

Csizmazia Kenéz 37., kategória 15.

helyen ért célba.

A Tihanyi Bencés Iskola tanulói

közül két nyolcadik osztályos ta-

nuló állt dobogóra. Bulifutamon

Szalontai Soma abszolút 5., kate-

gória 1. helyen és Berry Benjamin

6., kategória 2. helyen ért célba.

A rendezők a II. Tihany Cross

versenyt az elmúlt évek egyik leg-

sikeresebb versenyének tartják,

ezért megalapozva a folytatást már

jövő szeptemberre kitűzték a kö-

vetkező krosszfutás dátumát.

MARSÓ BARNA

A terepfutás varázsa
Szeptember végén rendezték
meg, immár második alkalom-
mal, a Belső-tó partjánál az őszi
krosszfutást. A Tihany Sport és
Szabadidő Egyesület által szer-
vezett versenyen 315-en, profik
és kezdő terepfutók, három tá-
von tették próbára magukat.
A szervezők idén a szabadidő -
sportok között egyre népsze-
rűbb Nordic Walkingnak, azaz
a botos gyaloglásnak is teret
biztosítottak.

Tihany Cross terepfutás
abszolút helyezettek listája:

Bulifutás:
1. Simák Gergő 0:16:10
2. Reisch József 0:19:04
3. Bartis Hajnalka 0:19:28 1

Cross negyedmaraton:
1. Csorba Gábor 0:42:12
2. Vörös Róbert 0:44:29
3. Bodócs Zsolt 0:45:05

Cross félmaraton:
1. Szabó Sándor 1:19:31
2. Szekeres Tamás 1:28:14
3. Tamás Krisztián 1:30:42

Író-olvasó találkozók a könyvtárban
Odze György Bejrúti rejtély 1975 című új könyvéről tart ingyenes

előadást a Civilek Házában a könyvtárban november 9-én, szomba-
ton, 16 órától.

„Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb magyar vonatkozású rejtélye az 1975-
ben lezuhant bejrúti Malév-járat tragédiája. Odze György a hetvenes években
a Malévnél dolgozott, ismerte az áldozatokat, most egy könyvvel tiszteleg az
emlékük előtt, és ad egy lehetséges verziót arra, mi is történhetett a géppel.”

Balatoni József, alias Jocó bácsi ingyenes interaktív előadása tanít-
ványairól, önmagáról, munkájáról, és a könyvéről november 8-án, pén-
teken, 18 órakor lesz a könyvtárban.

Balatoni József, egy ismert televíziós vetélkedő után lett egyszerűen
csak az ország Jocó bácsija, avagy az ország népszerű tetkós történelem
tanára. Sok helyen találkozhattak vele az olvasók, házigazdája több tör-
ténelmi vetélkedőnek, szakértője a Felelős Szülők Iskolájának. 
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