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FEJLESZTIK AZ 
ÁRAMELLÁTÁST
Az Aranyház utcában épülő óvoda, bölcsőde illetve

önkormányzati lakások energiaellátását a jelenlegi rendszer

nem tudja ellátni, az áramszolgáltató tájékoztatása szerint az

épületegyüttes megfelelő működtetéséhez fejleszteni kell a

hálózatot, amely két évig is eltarthat. Az önkormányzat úgy

döntött: egy új trafó telepítésével oldja meg a problémát.

Az óvoda illetve önkormányzati lakások építése már javában zaj-
lik, várhatóan őszre elkészül az épület, így nincs idő megvárni a je-
lenlegi hálózat komplex fejlesztését, ezért a képviselő-testület úgy
döntött, hogy az új falugondnokság ingatlanán helyez el egy új tra-
fót, amely képes elegendő teljesítményt nyújtani az Aranyház utcai
épület biztonságos működtetéséhez.

Az új trafó tervezésére, kivitelezésére árajánlatokat kért az ön-
kormányzat, a legkedvezőbbet, mintegy 44,5 millióról szólót, Dobos
József balatonfüredi vállalkozó nyújtotta be. A képviselők úgy dön-
töttek, megbízzák a vállalkozót a trafó telepítésével, amely még
ebben az évben meg is valósul.
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FELHÍVÁSOK
Tihany Község önkormányzatának képviselő-testülete pályá-

zatot hirdet a Németh László Művelődési Ház intézményveze-
tői munkakörének betöltésére valamint pályázatot írt ki a
Visszhang Óvoda intézményvezetői munkakörének betölté-
sére.

A részletes pályázati kiírások a www.kozigallas.gov.hu oldalon
illetve a település honlapján (www.tihany.hu) olvashatók.

ELKÖLTÖZIK A 
TOURINFORM IRODA

1997-es nyitása óta ugyanazon a helyen, a Bencés Apátság köz-
vetlen közelében működött a tihanyi Tourinform iroda. Az idei évben
azonban, várhatóan júliusban új helyre költözik, a megújult egykor
magtár épületébe. A Mádl Ferenc téren szép környezetben, néhány
új szolgáltatással kibővítve áll majd a vendégek, a szolgáltatók és
a helyi lakosok rendelkezésére egész évben.

Az iroda fenntartója a TDM szervezet, a Tihanyi Legenda Non-
profit Kft. Tevékenysége sokrétű, melynek nagy részét a Magyar Tu-
risztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati szerződés határozza
meg. Fő tevékenységi köre a vendégek tájékoztatása szóban, tele-
fonon és írásban. Emellett kiadványszerkesztést és terjesztést, tu-
risztikai adatbázisok kezelését és töltését, valamint olyan
tevékenységet végez, ami a helyi szolgáltatók és a lakosok turiz-
mushoz kötődő feladatait segíti.
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ÚJ FŐÉPÍTÉSZ 
TIHANYBAN

Májustól Lehoczky Zsuzsanna látja el a település főépítészi fel-
adatait. Bujdosó Judit lemondása miatt az önkormányzat nyílt pá-
lyázatot hirdetett az állás betöltésére, végül a három jelentkező
közül a szakmai tapasztalat döntött. Lehoczky Zsuzsannával a kö-
vetkező lapszámunkban interjút olvashatnak.

A főépítész elérhetőségei változatlanok: személyes ügyfélfoga-
dás a hivatal 1. számú irodájában hetente hétfőn 9.00-16.00 óra kö-
zött. (A hosszas várakozás elkerülése érdekében az előzetes idő-
pont egyeztetés javasolt.)

E-mail: foepitesz@tihany.hu, telefon: + 36 30 244 7721
t-v

VISSZAHÍVTÁK AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐKET
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság összeférhetetlennek

tartotta, hogy a Congeria Településüzemeltető Kft. felügyelő

bizottságában helyi önkormányzati képviselők vállaltak

tisztséget, ezért az önkormányzattól felülvizsgálatot kért. A

hatóság észrevételére az önkormányzat meghozta a döntést, a

három érintett felügyelő bizottsági tag helyett újakat delegált. 

A hivatkozott jogszabály értelmében nem lehet jogosult az ön-
kormányzat területét legalább húsz százalékban lefedő vételkör-
zetű helyi médiaszolgáltatásra az a vállalkozás, amelynek igazga-
tóságában vagy felügyelő bizottságában a helyi képviselő-testület
tagja, alkalmazottja, a polgármester, alpolgármester, főpolgár-
mester, főpolgármester-helyettes vagy ezek közeli hozzátartozója

vesz részt. Az említett összeférhetetlenség miatt a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság akár a nyilvántartásból is törölheti a gazda-
sági társaságot.

A hatóság felhívásának ismeretében a képviselő-testület úgy
határozott, hogy a felügyelő bizottság korábbi tagjait, Varró János
alpolgármestert, Kiss Dávid és Juhász Gábor önkormányzati kép-
viselőket visszahívja tisztségükből, helyettük Czégai Lászlót, dr.
Füsti Molnár Jánost és Juhász Gábort delegálja az önkormányzati
tulajdonban lévő településüzemeltető cég felügyelő bizottságába.

Az új felügyelő bizottság május 10-én megtartotta alakuló ülé-
sét, melyen dr. Füsti-Molnár János személyében megválasztották
a bizottság elnökét is. 
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Babits Mihály: Miatyánk című versével

kezdődött a hagyományos

megemlékezés a Hősök Napja

alkalmából a tihanyi temetőben

elhelyezett emléktáblánál, ahol Varró

János alpolgármester mondott beszédet. 

- Több mint 100 éve annak, hogy báró
Abele Ferenc vezérkari őrnagy levelet írt
gróf Tisza István miniszterelnöknek, mely-
ben azt kérte: törvény kötelezze a magyar
településeket kőemlék állítására, melybe
elesett hőseik nevét véssék. Majd a javas-
lat IV. Károly király elé jutva, az ő hozzájá-
rulásával született meg 1917-ben a nyol-
cadik törvénycikk - idézte fel az alpolgár-
mester az ünnep keletkezésének körül-
ményeit. 

- A Hősök Napja 1989-ben újult meg,
amikor az ünnep érvényét kiterjesztették a
haza, a szabadság és az emberi méltóság
valamennyi mártírjára. Emlékezzünk
azokra, akik életüket adták a hazánkért.
Emlékezzünk elsősorban azokra a kato-
nákra, akik a két világháborúban vérüket
ontották Magyarország szabadságáért,
függetlenségéért. Akik a csatatereken
vesztették életüket, valóban hősök voltak.
De vajon csak róluk kell ilyenkor megem-
lékeznünk? - tette fel a kérdést Varró
János, aki szerint sokféle hős van. Hősök
azok a katonák is, akik túlélték a háborút,
legtöbbjük a hadifogságot is végigszen-
vedte; akiket kényszermunkára hurcoltak,

akik a háború utáni sötét évek üldözöttjei
voltak, akiket a Trianoni úgynevezett béke
által elszakítottak az anyaországtól; de el-
nyomás, üldözés, nyomor ellenére is meg-
maradtak magyarnak, ők is mind-mind a
szó legszorosabb értelmében hősök voltak
– fogalmazott. 

- Ha igazán meg akarunk emlékezni a
hősökről, meg kell tanulnunk a leckét,
amire ők tanítanak minket. Talán kevés ta-
lálóbb sírfelirat van, mint ami a legnagyobb
magyar, Széchenyi István nagycenki mau-
zóleumának bejárata felet hívja fel figyel-
münket saját halandóságunkra: „Voltunk,
mint ti, lesztek, mint mi, por és hamu.”
Most rajtunk a sor, nekünk kell a hétköz-

napok hősévé válni: alkotni, építeni és
mások gondját viselni. Nekünk kell élhető,
szeretetteljes világot teremteni. Olyat,
amelyben jó élni, s amelynek van értelme.
Az előttünk járók példája mutatja, hogy a
legnehezebb életkörülmények között is
megtalálhatjuk az élet értelmét és szépsé-
gét - mondta beszédében Tihany alpolgár-
mestere.

Az emlékező beszéd után Varga Zsolt, a
Tihanyi Bencés Iskola egykori diákja trom-
bitán játszotta el az Il Silenzio-t és a jelen-
levők koszorúkat helyeztek el az emléktáb-
lánál, mely mellett a Sándor Huszárok áll-
tak díszőrséget. 

Rózsa Éva
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MIRE TANÍTANAK A HŐSÖK?

MAKROVILÁG
Az én makrovilágom címmel Melczer

Zsolt fotóriporter természet fotókból

álló tárlata nyílt meg a Rege Galériá-

ban. Az öt különleges monitor révén

hatvan, speciális optikával készült, fel-

vételt láthatnak az érdeklődők. A meg-

nyitón elhangzott: a kiállítási anyag

szinte valamennyi képét a saját háza

közvetlen környezetében készítette

Melczer Zsolt, aki több mint húsz évig

dolgozott professzio nális fényképész-

ként, sajtófotósként, jelenleg is a

VeszprémFest hivatalos fotósa. Melczer

Zsolt első egyéni kiállítása június köze-

péig látható.
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Bár az időjárás nem volt kegyes május utolsó vasárnapján, ez
nem tántoríthatta el a játszani vágyó aprónépet attól, hogy mindent
kipróbáljanak, amit csak a szervezők kínálni tudtak. A délelőtti
rendőrségi bemutatón beülhettek a rendőrautóba, megnézhették,
mi mindent tudnak a rendőrkutyák és kézműveskedhettek is. A
délutáni programok fúvószenekari koncerttel folytatódtak, és ter -
mészetesen volt arcfestés, kézműves kis ajándékok készítése. A
sorversenyeken sok kisgyerek küzdött a jutalom cukorkákért és
mint mindig, most is nagy sikere volt az ugrálóvárnak, a program
végén pedig a kisvonat sem maradt üresen. A szomorú idő ellenére
sok vidám gyerek és felnőtt töltötte a délutánt a tihanyi Hajóállo-
máson.

R.É.

KONCERT ÉS JÁTÉKOK 
A GYEREKEK ÜNNEPÉN

HINTA ÉS KANAPÉ A DIÁKOKNAK
A tavaszi szünet után két fontos és
örömteli fejlesztés valósult meg a
Tihanyi Bencés iskolában. Az Apátság
jóvoltából az aulában kicserélték a régi,
már leromlott állapotú kanapét, amely a
diákok kényelmét szolgálja. Az udvaron
pedig a két elöregedett fa hintaállványt
pótolták újjakkal. 

- Dombi Lajos karbantartó már a tanév
elején jelezte, hogy biztonsági okokból idő-
szerű lenne a hinta állványok cseréje. Az
apátsággal és a Tihany Iskoláért Alapít-
vánnyal egyeztetve belevágtunk a milliós
nagyságrendű beruházásba. Az egyik hin-
tát az apátság, a másikat az alapítvány fi-
nanszírozta – nyilatkozta lapunknak Radó
László, iskolaigazgató.

A hintákat a kapolcsi Ilona-malom Mű-
hely készítette és telepítette. Az iskolának
a hintaállványok alatt lévő kavicságyról kel-
lett gondoskodnia. A kavics beszerzése
után az iskolai karbantartóknak Kiss Dávid
egyéni vállalkozó segített az állványok
alatti kavicsos rész kialakításában, a 14
köbméter kavics behordásában pedig a Fa-

lugondnokság munkatársa, Sörös Tibor
segítségére számíthatott a tanintézmény. 

A diákok nagy örömmel vették birtokba
az új udvari játékokat, hiszen korosztálytól

függetlenül, szívesen hintáznak, akár a
délelőtti szünetekben, akár a délutáni nap-
közis foglalkozások után.

t-v

TÚLJELENTKEZÉS 
AZ ISKOLÁBAN
Az országos rendelkezés szerint, április végén, a húsvéti szünet

után tartották meg az elsősök beíratását a bencés általános

iskolában. A tihanyi intézményben hagyomány, 

hogy novemberben és márciusban ovi-suli foglalkozásra hívják

az érdeklődő nagycsoportos gyerekeket és szüleiket. 

A járványhelyzet miatt a novemberi ovi-suli foglalkozás

elmaradt, de a tavaszi találkozásokat megszervezték az iskolában.

- A foglalkozásokat a leendő elsős tanítónők, tanárnők tartják.
Lehetőség van megismerkedni velük és az iskolával. Mi is képet
kaphatunk azokról a gyerekekről, akiket hozzánk akarnak íratni.
Az iskolaválasztás előtt a szülőknek arra is van lehetőségük,
hogy nyílt tanítási órákon betekintést nyerjenek a leendő elsős
osztályfőnök munkájába – válaszolta lapunk kérdésre Radó
László az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója, aki hozzátette: az érdeklődők létszámából már akkor
látszott, hogy idén túljelentkezésre kell számítani az iskolában. 

- A meghirdetett 25 helyre 33 jelentkező volt. Az ilyen mértékű
túljelentkezés komoly fejtörést okoz számunkra. Legszívesebben
mindenkit felvettünk volna, az iskolaépület adottságai, a jogsza-
bályi keretek azonban ezt nem teszik lehetővé. Érdekessége lesz
a kezdő osztálynak, hogy három ikerpár is lesz közöttük. Szerin-
tem, ilyenre még nem volt példa az iskola történetében. Azt per-
sze örömmel állapítottuk meg, hogy iskolánk népszerűsége to-
vábbra is töretlen a környéken – fogalmazott Radó László.

Az iskola vezetősége végül úgy döntött, hogy 26 elsőssel in-
dítják a következő tanévet, közülük heten tihanyiak. A többiek a
környező településekről érkeznek az iskolába: Balatonfüred,
Aszófő, Balatonudvari, Balatonakali, Pécsely, Vászoly. A legtá-
volabbról egy barnagi kisfiú fog bejárni.

t-v



2018 után második alkalommal adott
otthont Tihany a Daganatos Betegek
Országos Művészeti Fesztiváljának. 
A Rákbetegek Országos Szervezetének
Levendula Klubja szervezésében több
mint négyszáz vendég jött el a találkozóra
és vehetett részt a sokszínű programon.

Kézműves alkotások, festmények, hím-
zések fogadták mindazokat, akik a rendez-
vény ideje alatt beléptek a tihanyi sport-
csarnokba, kiváló produkciók, versek szí-
nesítették a három napig tartó rendezvény
kulturális kínálatát. Az ország minden
pontjáról érkezett klubok, egyesületek tag-
jai idén is bebizonyították, hogy igény van
az efféle bemutatkozási lehetőségre, hi-
szen sokaknak jelent kapaszkodót, egyfajta
lelki megerősítést, ha a gyógyulás útján a
művészetek felé fordulnak. 

A megnyitón, a Tihanyi Bencés Iskola
aulájában Varró János alpolgármester kö-
szöntötte a vendégeket. Köszöntőjében ki-
emelte: a betegségek arra kényszerítik az
embert, hogy időről időre szembenézzen a
legnagyobb félelmeivel, és bebizonyítsa
magának, hogy túl tud lépni rajtuk. 

- Megadják az embernek azt a gyönyörű
képességet, hogy ne csak részvétet érez-
zek azok iránt, akik szenvednek, hanem va-
lódi empátiát is. Harcossá tesznek - nem
csupán a betegség ellen, hanem az élet
minden más nehézsége ellen. Rákénysze-
rít arra, hogy értékeljük egy kicsit jobban
az élet apró pillanatait, mert mindannyiunk
számára ezek a pillanatok tényleg nagyon
illékonyak. A betegség elválaszthat embe -
reket egymástól, vagy éppen szorosabbra

fűzheti a kapcsolatokat. Szerencsére a
sors, aki betegségekkel sújt embereket,
sok esetben az összefogás erejét is ado-
mányozza – mondta Varró János, aki ennek
az összefogásnak szép példájaként emlí-
tette a Pro Tihany díjas, idén 30 éves Le-
vendula Klubot, a rendezvény szervezőit. 

Szabó János, a Rákbetegek Országos
Szervezetének elnöke a találkozó jelentő-
ségéről elmondta, hogy a beszélgetések, a
tapasztalatok bátorítanak, erőt adnak. Így
mélyebben megismerheti az ember önma-
gát, a küzdelmet, új szemmel tekinthet
arra, amit átélt, illetve átél. Másként néz a
világra, és sebezhetősége, fájdalmai mel-
lett rátalálhat azokra a képességeire, ame-
lyeket eddig nem ismert.

A Tihanyban töltött három nap során sé-
tahajózáson és túrákon ismerhették meg a
Balaton, illetve a félsziget szépségeit, az
apátságban Scheer Lívia énekművész és
Szotyori Nagy Gábor orgonaművész kon-
certjével lepték meg a résztvevőket a szer-
vezők. A szombat esti vacsoránál ünnepel-

ték meg a 30 éves tihanyi Levendula Klu-
bot, a harmadik napon egy paprikás
krumpli-parti után búcsúztak el a vendé-
gek. 

Szép és élményekben dús három nap
volt, ami kapcsán a legfontosabb: a tihanyi
nyugdíjasok, Apró Zoltánné vezetésével
ismét bebizonyították, hogy nem ismernek
lehetetlent. Fáradhatatlanul jókedvvel és
kedvesen tették a dolgukat, összetartásuk,
kötelességtudatuk, életkedvük irigylésre
méltó és példaértékű. Mint ahogy Tósoki
Imre polgármester a vendégekhez írt kö-
szöntőjében megfogalmazta: „- Büszkék
vagyunk az összetartó csapatra, mert fon-
tos küldetésük van: az egészséges élet-
mód, a megelőzés szószólói. Jókedvük, ki-
tartásuk és összetartásuk reményt ad Ti-
hany többi lakójának is: egy aktív, egészsé-
ges, a nehézségekkel szembenéző élet re-
ményét, amely a találkozó egyik fontos
üzenete.”

Rózsa Éva
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MŰVÉSZETTEL A REMÉNY, A GYÓGYULÁS ÚTJÁN
5

KÉT ÉV UTÁN ÚJRA KECSKEKÖRÖM ÜNNEP
A hagyományos tihanyi szezonnyitó rendezvényt két évig a
vírushelyzet miatti korlátozások miatt nem lehetett a szokott
módon megrendezni. Idén végre nem a fertőtlenítés és a
távolságtartás volt a legfontosabb szempont, így a tihanyiak
egy egész napot együtt tölthettek a Belső-tó partján.

A Kecskeköröm ünnep egyik legfontosabb eseménye minden
évben a főzőverseny, hiszen együtt lenni és együtt enni mindig jó.
Idén is kitettek magukért a helyi közösségek, családok, baráti tár-
saságok, hiszen a három fős zsűri mindössze egy ételnek adott
bronz minősítést, javarészt ezüst és még több arany fokozatot osz-
tottak ki. Igen széles volt a paletta: a csapatok bebizonyították,
hogy a magyar ízek milyen sokféle ízélményt jelentenek, és ahogy

Punk Ferenc csárdagazda, a zsűri elnöke fogalmazott, ebben az
évben egy nagyon finom slambuccal az alföldi ételek is megjelen-
tek a kínálatban. 

Míg a bográcsokban rotyogtak a finom falatok, nem unatkoztak
a gyerekek sem. Rengeteg játék, kézműveskedés, kerékpáros
ügyességi pálya várta őket, Marsó Barna, a Tihany Szabadidő és
Sportegyesület elnöke pedig kicsit megfuttatta a vállalkozó kedvű
kicsiket és nagyokat is, sőt, a főzőcsapatok tagjait is összeállította
egy rövid versenyre. 

A finom ebéd után mindenkinek jól esett a jótékonysági süte-
ményvásárban vásárolt édesség, hiszen a Visszhang Óvoda, a ben-
cés iskola és a Levendula Klub is rengeteg süteményt hozott a ren-
dezvényre- az édesszájúak és a házisüti rajongók legnagyobb örö-
mére. És persze ennyi finom falatot nem árt lemozogni, és milyen
jó az, ha ez táncos formában történik! A Csizmazia Kenéz vezette
közös tánc nem csak a kalóriaégetéshez kellett, de igazán jó mu-
latság is volt.

Délután már 21 gyönyörű házikedvenc és gazdijuk várta izgatot-
tan a kutya szépségversenyt, melyre nem csak fajtatiszta kutyusok
nevezhettek. Sok szép, okos, mókás eb vonult fel a Tamás Károly
nemzetközi küllembíró által vezetett zsűri előtt, közülük a Sampi
névre hallgató nagyon fegyelmezett labrador nyerte meg az idei
versenyt. 

Nagy öröm volt a szervezők számára is, hogy remek időben
együtt töltöttek egy napot a helyiek, és a Belső-tó partján ezen a
szombati napon finom falatokkal, jó hangulattal, jókedvű ember-
ekkel találkozhattak.

R.É.FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Tihanyban a jövőkép kialakítása és a

turisztikai együttműködés előmozdítása

érdekében már többször is szerveztek

szemléletformáló programokat – az

elsőt 2011-ben, a Tihany Fejlesztéséért

Alapítvány keretében. 

A kezdeményezéseket az a felismerés tette

szükségessé, hogy az egyes fejlesztési

projektek helyi támogatás nélkül nem

működhetnek. Még hangsúlyosabb volt

a vélemények, elképzelések integrálása,

tisztázása a település jövőképe kapcsán.

Tavaly egy újabb szemléletformáló

műhely kezdte meg munkáját.

Juhász Gábor, a Panoráma Hotel üze-
meltetője, turisztikai szakértő a kezdetek-
ről elmondta, hogy ő már régóta fontosnak
tartotta egy olyan munka megindulását,
amelyben a hosszú távú közös gondolko-
dás és tervezés lesz a meghatározó Tihany
jövője kapcsán. Fontosnak tartotta, hogy
olyan stratégia szülessen meg a turizmus
területén, amelynek megalkotásában aktív
szerepet kapnak a helyi turisztikai vállal-
kozások; vagyis a település nem egy kész
stratégiát kap, hanem az ott élők mondhat-
ják meg, hogy mire van szükségük. Szeren-
csés helyzet volt, hogy a már korábban ön-
szerveződő módon elkezdett közös gondol-
kodást – a Tihany turisztikai attraktivitásá-
nak fejlesztése című projekt lehetőségeit
kihasználva - szervezett keretek között

tudták folytatni a Kontakt Szervezetfej-
lesztő és Tanácsadó Kft. szakembereivel. 

Igényekhez szabva

A stratégiai műhelymunkákat Tihanyhoz
és az igényekhez szabott tartalommal si-
került megtölteni. Közel harminc fővel
megkezdődhetett a munka. A sikerben je-
lentős szerepet játszottak a tanulmányutak
is, amelyek során nyilvánvalóvá vált a he-
lyiek előtt, hogy hiába népszerű Tihany,
erőfeszítéseket kell tenni a fejlődés érde-
kében, mivel a szolgáltatások terén némely
település mérföldekkel jár Tihany előtt. A
szakértő eredménynek tartja a résztvevők
elkötelezettségének növekedését, ami
„megmozdította a dolgokat”, és így a
kulcsszereplők aktivitása „húzza maga
után” a többieket is.

Juhász Gábor, aki a Veszprémi Egyete-
men előadásokat tart a turizmusról - és
egyben a turisztikai szakközgazdász-kép-
zésben vesz részt -, úgy látja, lehet turisz-
tikai stratégiát írni kívülről, elvont szakmai
szempontok alapján, de ez csak akkor lesz
elfogadott és válik valósággá, ha a helyi
szereplőkkel, érdekeltekkel közösen ala-
kítják ki, ezért volt számára is nagyon fon-
tos az érintett szereplőkkel való közös
munka. A másik lényeges téma a helyi
TDM-szervezet működése volt. A rendez-
vénysorozat alatt kikristályosodott egy tu-

risztikai egyesület megalapításának kon-
cepciója. A bíróság már be is jegyezte az új
Tihanyi Turisztikai Egyesületet, amely a
TDM-mel egyfajta munka-, kompetencia-
és a felelősség-megosztásban működik
majd. Ezt a hibrid-formát elfogadta a kép-
viselő-testület is, amelynek tagjai közül
kettő állandó résztvevője is volt a stratégiai
műhelymunka-sorozatnak. 

Összefoglalva az eredményeket, Juhász
Gábor megjegyzi még, hogy „nem az lett az
eredmény, amire számítottak, de még jobb
az, ami lett”. Szerinte a résztvevők felis-
merték, hogy nem elég elvárásokat állítani
az önkormányzat és a turizmus más dön-
téshozóival szemben, hanem nekik is cse-
lekedniük kell. A közös munkába bele kell
tenniük tapasztalataikat, tudásukat, ötlete-
iket. A műhelymunka során az ötletelés
felszabadította az energiákat, és egyetlen
óra alatt több információt osztottak meg
egymással, mint az előző tíz évben – kom-
mentálja a szakértő. A résztvevők már lát-
ják a nagyobb képet, a turizmus nagy folya-
matait, a célokat és a regionális kapcsolat-
rendszert – folytatja az eredmények felso-
rolását. 

Arra a kérdésre, hogy szívesen folytatná-
e a munkát, a közös gondolatok összefogá-
sát Juhász Gábor gondolkodás nélkül igent
mond. „Elkényelmesedtünk, nem vettük
tudomásul, hogy közben mások előttünk
járnak. Nem számokban, hanem fejben” –
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sorolja az okokat. „A vezetőktől vártuk a
döntéseket, utána meg soroltuk a kifogá-
sokat, de úgy érzem, most eljött a cselek-
vés ideje. Az egyesület keretei között meg-
hozzuk saját döntéseinket, és nekünk kell
azokat képviselni, egyeztetni, megvalósí-
tani is.”

Elindítani a dolgokat

Szűcsné Szabó Katalin, a Kontakt Mű-
hely szakmai vezetője és trénere, a straté-
giai műhelymunkák moderálója osztozik
Juhász Gábor optimizmusában. „A kedven-
cek egyike” – mondja a tihanyi feladatról.
„Volt értelme, és jó hallani, hogy van; illetve
lesz folytatása és eredménye is. Nekünk a
legnagyobb öröm: beindítani a dolgokat.” A
programokat rugalmasan alakítottuk a
helyi igényekhez, hiszen az a fontos, hogy
a résztvevők – azaz az itt vállalkozók, itt
élők és dolgozók - számára releváns és ér-
tékes legyen a ráfordított idő.  Lelkesítő volt
számára, hogy a helyi turisztikai stratégia
tervezési folyamatába képesek voltak in-
tegrálni a sokféle nézőpontot, az eltérő vé-
leményeket. „A látásmódok összegzése ki-
adta a teljes képet” – szögezi le. 

Amikor arra kérem, hogy a lelkesítő ta-
pasztalatok mellett fogalmazza meg hiá-
nyérzeteit is, és azt, hogy milyen területe-
ket, gyakorlatokat kellene még fejleszteni
Tihanyban, rövid gondolkodás után meg-
jegyzi, hogy kis csalódást jelentett a terve-
zettnél kisebb létszám. Ezért a tervezett
négy helyett csak két csoport meglátásait
tudták „összefésülni”, harmonizálni.  A
miért kérdésére messzebbről indítja a gon-
dolatokat. Elmondja, hogy magyar sajátos-
ság az erősen individualista, versenyző ma-
gatartás, a kooperativitás általában nem
elvárás nálunk. Emiatt az együttműködési
hajlandóság kisebb, és ezzel a céllal nehe-

zebb megszólítani az embereket. Főleg a
vendéglátósok bevonása okozott némi gon-
dot, még az üzletileg csendesebb időszak-
ban is. Eredménynek tartja viszont, hogy
akik ott voltak, azok nagy erőbedobással
vették ki részüket a munkából, és rajtuk
keresztül az információk nagyok sok em-
berhez eljutottak.

Fejleszthető és fejlesztendő területként
mégis az információáramlást nevezte meg
elsőnek, hiszen éppen a műhelymunkában
derült ki, hogy a résztvevők milyen keveset
tudnak egymásról és a helyi a turisztikai
szolgáltatásokról, tervekről, események-
ről. Az összefogás legfőbb kérdése, hogy
tudunk-e magasabb minőséget kínálni kö-
zösen a célcsoportoknak? Erről eltérhet az
egyes szereplők véleménye, de meg kell
érteni, hogy a véleménykülönbség termé-
szetes dolog, az még nem konfliktus. 

Jó az irány

A helyi TDM–szervezet vezetője, Petróczi
Orsolya ügyvezető úgy látja, hogy mostanra
felértékelődött a TDM; megnőtt azok
száma, akik értik, hogy miért van és mit
nyújt nekik. „Most még csak a felszínt ka-
pargatjuk” – fogalmaz, de szerinte a képzés
felerősítette és meggyorsította ezt a folya-
matot, miközben konkrét eredményeket is
hozott. „Rengeteg tartalék van még a TDM
és a turizmusban érdekeltek együttműkö-
désében, ebből csak jó sülhet ki” – véli. 

A szemléletformáló rendezvényekből ők
is tanultak; például azt, hogy sokkal jobban
kell kommunikálni magával a turizmussal
kapcsolatban és a vállalkozókkal is. Úgy
látja, hogy a problémák gyakran nem jut-
nak el hozzájuk, ezért fontos az informá-
cióáramlás javítása, a vélemény- és ta-
pasztalatcsere. Együtt ki tudják találni a
megoldást, vagy annak érdekében tudnak

a vállalkozók között együttműködéseket
szervezni - folytatja. Meggyőződése, hogy a
szakmai-technikai segítségnyújtásnak a
vendéglátásban és a programszervezésben
is van szerepe. Nem egyszer fordult elő,
hogy több vállalkozó - például farsangi -
programot szervezett, miközben az önkor-
mányzati rendezvényt is meghirdették már.
Megtörtént, hogy ilyen programütközés
miatt egyiket-másikat le kellett mondani.
Fontos lenne összehangolni a rendezvé-
nyeket, koordinálni a kínálatot időben, tér-
ben, és összehangolva kiajánlani - állítja. A
szolgáltatók igényeinek, terveinek és ötle-
teinek ismeretében - az együttgondolkodás
révén - sokkal komplexebb megoldásokat
találhatunk a problémák orvoslására – so-
rolja tovább a két szervezet együttműködé-
sének hasznait.

A TDM-szervezet és az új egyesület kö-
zötti munkamegosztást és együttműködést
személyi döntések is erősítik. Az egyesület
titkári teendőit Petróczi Orsolya látja el,
míg az egyesület elnökének Juhász Gábort
választották meg. Az ügyvezető szeretné a
két szervezetet összerakni, szeretne hát-
térintézményként az egyesület keze alá
dolgozni. Ennek eszközei a havonta vagy
akár hetente megtartott találkozók lehet-
nek, amelyeken a piaci pozícióktól kezdve,
a problémákon át a marketingkérdésekig
minden témát feldolgoznak, megvitatnak.
Tervezik a településszintű marketingstra-
tégiát és a rendezvénystruktúra összera-
kását, egyeztetését, valamint a képzési
rendszer megszervezését is.

Mindehhez nemcsak jó elképzelések,
hanem anyagi források is szükségesek. A
jelenlegi elképzelés szerint az egyesületi
tagdíj bizonyos része kiegészíti a TDM
anyagi forrásait, ennek fejében a vállalko-
zóknak beleszólása lesz a költségvetés fel-
osztásába. Napi példáknál maradva: meg-
mondhatják, mennyi térképre lesz szük-
ség, milyen legyen az imázskiadvány, és a
rendezvényekhez kapcsolódó marketing-
kampányok tervezésében is részt vesznek,
az eszközök, felületek kiválasztásában.
Petróczi Orsolya szerint jó az irány, és ha a
dolgok várakozásai szerint alakulnak,
akkor nem csak a munka lesz több és más,
hanem többen részesülnek majd az ered-
ményekből is. 

Hogy végül mit hoz a jövő, meddig tart a
mostani felismerések mozgósító hatása, a
tenni vágyás, azt majd a következő hóna-
pok, évek mutatják meg. Mivel a turizmus-
ban érdekeltek saját maguk kezdeményez-
ték a folyamatot és konkrét eredménnyel
zárult a képzés, a kezdet ígéretes. 

Koncz Mária
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LEVENDULA HETEK
2022. JÚNIUS 18 – JÚLIUS 3.

június 17. péntek - 17:00
Alkotók Háza
Imi, mondj egy verset! – 
Csuja Imre műsora

június 18. szombat - 20:00
Mádl Ferenc tér
A színpadon: Heinz Gábor Biga

június 19. vasárnap - 10:00-16:00
Tihanyi Tájházak
Varróka Műhely Győry Alízzal

június 24. péntek - 19:00
Alkotók Háza
Kövi Szabolcs pihenőszékes 
naplemente koncertje

június 25. szombat - 10:00-24:00
Belső-tó partja

Tóparti piknik a Levendula Heteken

Csillagles előadással egybekötve

Bujtor 80 - Retro mozi: 
Csak semmi pánik; gyerekfilm

Interaktív művészeti 
élményprogramok

„Felhővadászat”

19:00-22:00
Tihanyi Tájházak
Múzeumok éjszakája 
a tájházban

június 26. vasárnap - 10:00-16:00
Belső-tó partja

Tóparti piknik a Levendula Heteken

Papírsárkány készítés 
Terbe Jánossal

Mesekert játszóház

Családi sorversenyek

Levendulás kézműveskedés Mónival

Tájház
Ingyenes a Tájház

10:00
Mádl Ferenc tér
Maszk Bábszínház

18:30
Mádl Ferenc tér
Magyar Rádió Művészeti 
Együtteseinek koncertje

július 02. szombat - 19:00
Mádl Ferenc tér
Zenél a Gájer Bálint Duó

10:00-16:00
Tihanyi Tájházak
Varróka Műhely Győry Alízzal

július 03. vasárnap
Belső-tó partja
Fogathajtó

További részletek: 
www.levendulafesztival.hu
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REJTVÉNY
A tihanyi levendula történetét Bittera Gyula gyógynövénynemesítő vegyészmérnök indította el. Ültetvényein 1931-ben
zajlott az első aratás, amikor is szép és minőségi levendulaolajat nyertek ki a learatott tövekből. Ám Bittera Gyula nemcsak
levendulát termesztett Tihanyban. A megfejtésből kiderül még mit.

A
 r

ej
tv

én
yt

 T
ót

h 
G

áb
or

 k
és

zí
te

tt
e.

MEGÚJULT 
AZ APÁTSÁGI GALÉRIA

NEM NYITJÁK
MEG A 
ZSILIPETTeljesen megújult az Apátság még

1996-ban épült galériája. A munkálatok
tavaly márciusban kezdődtek és tíz hó-
napon át zajlottak. A beruházás fontos
volt, hiszen turisztikai szempontból a
galéria az egyik legfontosabb épülete az
Apátságnak, a vendégek ezen keresztül
mennek a templomból át a Rege Ud-
varba.

A korszerűsítés során a galéria 300
négyzetméteres emeleti szintje, illetve
a Bencés Apátsághoz tartozó összes
külső tér is megújult 2650 négyzetmé-
teren. A szakemberek egy új, könnyen
bejárható és az új arculatba illeszkedő
kortárs galériát hoztak létre, amely al-
kalmas magasabb műtárgyvédelmi és
biztonságtechnikai követelményeket

igénylő tárlat befogadására is. Ennek
érdekében a múzeum shop mögött egy
páraszabályozott műtárgyraktár is léte-
sült. A kiállítótérben elhelyezkedő vas-
beton tartószerkezeti falak egy részét
kiváltották szénszálas műanyag lamel-
lákra, így növelve ezzel a meglévő terek
méretét, továbbá a galéria teljes tető
rétegrendjét elbontották és újraépítet-
ték. 

A kivitelezők 47 darab kiállítási ins-
talláció és egyedi bútor elhelyezéséről
is gondoskodtak. A külső téren 1453
négyzetméteren kerti és térburkolatot
alakítottak ki, és több mint 14 ezer nö-
vény is itt kapott helyet.

t-v

Olyan alacsony a Balaton vízállása, és

kevesebb a csapadék az ilyenkor

szokásosnál, hogy várhatóan se a nyár

előtt, sem a szezonban nem nyitják meg a

Sió-zsilipet a tervezett hajószállítás miatt

– közölte az Országos Vízügyi

Főigazgatóság.  

A Balatoni Hajózási Zrt. két új hajóját ter-
vezték felhozni a Sió-csatornán még a nyár
előtt. Sokan aggódtak amiatt, hogy a tavasszal
alacsonynak számító balatoni vízállás ellenére
megnyitják ezért a Sió-zsilipet, de ez valószí-
nűleg elmarad, hiszen a szakemberek szerint
egy zsilipnyitás akár 10-15 centiméterrel is
csökkentené a tó vízszintjét.
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