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A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat
ebben az évben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.

Az önkormányzati ösztöndíj alsó határa 5 ezer Ft/hó, felső
határa 10 ezer Ft/hó.

Támogatásban az a tihanyi bejelentett lakóhellyel rendel-
kező pályázó részesülhet, akinek havi jövedelme, vagy a hall-
gató által is lakott közös háztartásban élők egy főre jutó havi
jövedelme, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 500 százalékát nem haladja meg (142.500 Ft).

A pályázati igények benyújtására idén november 5-ig van
lehetőség, az elbírálás határideje  2021. december 4. 

t-v

ÖSZTÖNDÍJ A FELSŐOKTA -
TÁSBAN TANULÓKNAK

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
A település és az utcaképet nagymértékben rontja a közterü-

leten napokig tárolt zöldhulladék látványa, ezért a Falugondnok-
ság kéri, hogy az alábbi rendben gondoskodjanak a hulladék
kihelyezéséről:

- Sajkod, Gödrös, Diós: Hétfő reggel 8 óráig,
- Felsőkopaszhegyi utca, Alsókopaszhegyi utca, Halász utca

Kenderföldek: szerda este vagy csütörtök reggel 8 óráig,
- Ősközség: csütörtök este vagy péntek reggel 8 óráig he-

lyezzék ki a zöldhulladékot.
A gallyakat méteres kötegekben, a levelet és füvet átlátszó

(nem fekete) zsákokban szállítják csak el kizárólag csak a meg-
jelölt időpontokban.

Kötegelőről, zsákokról az ingatlantulajdonosoknak kell gon-
doskodniuk.

A Falugondnokság kéri, hogy a zsákok kihelyezése ne okozzon
közlekedése és parkolási problémákat.

SZOCIÁLIS ALAPÚ TŰZIFA
Tihany ebben az évben is indult a települési önkormányzatok

számára kiírt, a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

kapcsolódó támogatásokat célzó pályázaton.

Az önkormányzat a pályázati kiírásnak megfelelően ebben az évben
88 erdei köbméter keménylombos tűzifára nyújthatta be a támo-
gatási igényét. Ehhez a képviselő-testületnek 1000Ft/m3 + Áfa, azaz
111.760,- Ft önerőt, illetve sikeres pályázat esetén a szállításból
eredő költségeket kell vállalnia. A támogatásról szóló döntés leg-
később ez év szeptember végéig megszületik.
Sikeres pályázat esetén a képviselő-testület a szociális rászorultság
szabályait, az igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza.

t-vElkezdődtek ismét a munkálatok a Csokonai ligetben illetve az

Apátsághoz vezető lépcsőnél. Az ígéret szerint az év végére

befejeződik a beruházás, teljesen megépül a lépcső illetve a

támfal, a liget parkosítását azonban csak jövő tavasszal fejezik be.

Még júniusban álltak le a munkálatok a helyi vállalkozók kérésé-
nek megfelelően, az idegenforgalmi szezon elmúltával azonban újra
megjelentek a munkagépek a területen, az apátsági lépcsősor alap-
jának földmunkálatai zajlanak jelenleg.

A lépcsősor és a hozzá tartozó támfal megépítése időigényes
munka lesz, csak alulról felfelé haladva, szakaszosan lehet kialakítani,
így a kivitelező cég várhatóan az év végére készül el a beruházással. A
Csokonai ligetben is befejezik a tereprendezést és a még megmaradt
földmunkákat, az időjárás miatt viszont a növénytelepítést csak jövő
tavasszal végzik el. A terület ebben az évben még biztos le lesz zárva.

Mint arról korábbi lapszámunkban írtunk, a 700 millió forintos
turisztikai fejlesztés részeként a templomhoz vezető lépcső tám-
falát az eredeti tervekkel ellentétben el kellett bontani, mert nem
volt alkalmas arra, hogy az átalakítások után megmaradjon. Ráa-
dásul a Csokonai ligetben teljesen új elektromos hálózatot kellett
kiépíteni, és kicserélték az ivóvíz vezetékeket is, ezek a nem várt
munkák szintén késleltették a beruházást. t-v

AZ ÉV VÉGÉRE MEGÉPÜL
AZ APÁTSÁGI LÉPCSŐ
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Várhatóan jelentős engedményeket tesz a Kenderföldeken

szálloda és villaparkot építeni kívánó magánberuházó. Az

eredeti tervekhez képest a Félsziget Resort Kft. egyebek

mellett kevesebb épületet emelne, csökkentené a lakások

számát és felhagyna a felszín alatti építkezéssel. Végleges

döntés még nincs, egy hónap múlva születhet megállapodás.

Tósoki Imre polgármester a Révbe Érünk Egyesület ve-
zetőjével még augusztusban állapodott meg arról, hogy a
Kenderföldeken tervezett magánberuházás körül kiala-
kult helyzet rendezése érdekében tárgyalást kezdeményez
a magánberuházóval, hogy kö-
zelítse egymáshoz az állás-
pontokat. Mint ismert a civil
szervezet a beruházást telepü-
lésképi és környezetvédelmi szempontból is aggályosnak
tartotta, kérték: olyan építkezés valósuljon meg a terüle-
ten, amely elfogadható a helyi lakó- és nyaralóközösség-
nek egyaránt. 

Módosított tervek

Az első egyeztetés megtörtént a magánberuházókkal és
a tervező irodával. A megbeszélésen, amelyen a polgármes-
ter és Tihany főépítésze vett részt, közeledtek egymáshoz az
álláspontok, a magánberuházó több pontban is hajlik a be-
ruházás módosítására.

A beruházó elállna a felszín alatti építkezéstől, más tech-
nológiával alakítanák ki a házak alapját, a tervezett 11 lakó-
tömb helyett csak kilencet építene, és mintegy harminc szá-
zalékkal csökkentené a kialakítandó lakások számát. A tár-
gyaláson ígéretet tettek arra is, hogy mérsékelnék az ingat-
lan beépítettségét, az engedélyezett 20 százalékos beépít-
hetőséget nem használnák ki, így még nagyobb lenne a zöld-
terület.

- Szeretnénk elérni, hogy a beruházást kivitelező cég fi-
nanszírozza az elkerülőút tervezési költségeit és vállalja
magára az út építési költségeinek legalább a felét – vála-
szolta lapunk kérdésére Tósoki Imre polgármester. Az elke-
rülőút nyomvonalának biztosítása érdekében módosítani

kell a helyi szabályozási tervet, ezt a folyamatot már el is in-
dította az önkormányzat, mivel enélkül nem épülhetne meg
a terület közlekedése és élhetősége miatt létfontosságú új
út.

Kedvezményes lakások

- Előzetes tárgyalás folyik arról is, hogy a magánberuházó
a villaparkban 15-20 darab lakást átadna az önkormányzat-
nak, amelyekre rendeletben szabályozott kedvező feltételek-

kel elsősorban tihanyi fiatalok,
de mindenképp tihanyi állandó
lakosok tudnának pályázni. Köz-
tudott, hogy a településen nincs

lehetőségünk új lakótelkek kialakítására, viszont óriási igény
van a piaci ár alatt elérhető lakásokra, - erre most lenne le-
hetőség, ami nagy segítség lenne a helyieknek – fogalmazott
Tósoki Imre.

A beruházás módosításairól döntés egyelőre még nem
született, további egyeztetések lesznek, várhatóan egy hónap
múlva születhet megállapodás.

– Sokszor elmondtam már, a magánberuházások engedé-
lyezésében az önkormányzatnak csak településképi szem-
pontból van hatásköre, azaz a lehetőségeink behatároltak.
Ennek ellenére úgy érzem a beruházó megértette, hogy en-
gednie kell az eredeti tervekből, és partner abban, hogy egy
mindenki számára elfogadható megoldás szülessen. Bízom
benne, hogy a felmerült igényekhez tudjuk igazítani végül a
beruházást – vélekedett Tósoki Imre.

Nem elhanyagolható az a tényező sem, hogy a magánbe-
ruházás jelentősen javítaná a település gazdálkodási lehe-
tőségeit. A magánberuházás megvalósulása a jelenlegi adó-
szinten évi 60-65 millió forint építmény- és telekadó bevételt
hozna a településnek, a megépülő szálloda pedig további 50
millió forint idegenforgalmi adót. Ez az évi mintegy 110-115
millió forint bevétel elengedhetetlenül fontos lenne az ön-
kormányzat számára, hiszen a település kiadásai évről évre
növekednek.
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SZIGORÍTANÁK A KÜLTERÜLETEK 
BEÉPÍTHETŐSÉGÉT
Az önkormányzat a helyi szabályozási terv módosítását készíti

elő, hiszen az új Balaton törvény előírásainak meg kell

feleltetni a helyi építési szabályozást. A módosítás a

kisparcellás mezőgazdasági külterületek beépíthetőségi

feltételeit szigorítaná.

Bár Tihany helyi építési szabályozása több ponton szigo-
rúbb feltételeket szab a Balaton törvénynél is, a külterüle-
tek esetében szükség van a helyi szabályozás módosítá-
sára. 

– Szigorítani kell a beépíthetőségi lehetőséget a külterü-
leteken. Itt a pincék, présházak az adott ingatlanon eddig

együttesen 180 négyzetmétert tehettek ki, a képviselő-tes-
tület most azt indítványozza, hogy a törvényhez igazítva ez
150 négyzetméterre csökkenjen le, illetve lakóingatlanként
ezek az építmények nem használhatók – tudtuk meg Tósoki
Imre, polgármestertől.

Az új szabályozásban érintett kisparcellás mezőgazdasági
külterületek elsősorban a Cserhegyen, Óvárban, a Kiserdő-
tetőn és a Kopasz-hegy felső részén találhatók. A Balaton
törvény azt is megszabja, hogy ezek a területek nem vonha-
tók belterületbe, a tervezet szerint ezt is tartalmazná a helyi
szabályozás módosítása.

mt

„Évi 110 millió forint bevételt hozna a
településnek a magánberuházás.”



A BALATONI KAPU
Tihanyban az elmúlt másfél évtizedben lendületes fejlesztés

indult meg, mára korszerűsödött a jelentős turizmust kiszolgáló

infrastruktúra, megszépült és megújult a település történelmi

központja. A helyi lakosok azonban joggal vetik fel az évek óta

húzódó problémákat: a parkolási helyzetet, a rév környékének

állapotát és a munkahelyteremtést. Ezekre nyújthat megoldást a

Balatoni Kapu településfejlesztési program.

A jelenleg építési hulladékkal szennyezett, tájidegen fákkal be-
erdősült úgynevezett Kenderföldeken tervezett mintegy 160 férő-
helyes parkoló kiépítése jelentősen enyhítené a parkolási gondo-
kat, megszűntetve a település műemléki területeire és központjára
nehezedő nyomást. Folytatódhat a rév környékének rehabilitációja

is, és jelentős zöldterületek újulhatnak meg. A rév melletti parkoló
és a kulturált szolgáltatási környezet mellett egy turisztikai foga-
dóépület is létesülne, amely információkat és a turisták komfortját
biztosító szolgáltatásokat nyújtana a településre érkezőknek.

Az érintett teljes terület 3,5 hektár, amelyet az Erdőbirtokosság-
tól bérel ötven évre az önkormányzat. A nyilvántartásban jelenleg
„beépítetlen területként” jegyzett terület a helyi építési szabályzat
meghatározta paraméterekkel, beépíthető.

A Tihany 2020-2030 projektben a zöldterület felújításához kap-
csolódó, további tervek is szerepelnek, így például egy parti sétány
és tanösvény kialakítása, a vízparti élőhelyek rehabilitációja. A ter-
vezett két fogadókapu (Révi illetve az Apáti) pedig megállítja a gép-
kocsi- és turistabusz-forgalmat, levegőhöz juttatja Tihanyt, hiszen
a fogadókapuktól alternatív, környezetkímélő járművekkel lehet
majd a település központjába eljutni. 

A fejlesztések tervezése során az önkormányzat minden szük-
séges egyeztetési eljárást lefolytatott, így a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Parkkal és a helyi Erdőbirtokossággal, de az érintett vállalko-
zókkal és a civil szervezetekkel is. A tervezésnél az építési és a te-
lepülésképi szabályzat előírásai maradéktalanul érvényesülnek. 

A cél egyértelmű: az évek óta tartó települési gondokra is választ
adva, a jelenleginél több szolgáltatást kapjanak a helyben élők, a tu-
risták pedig a félszigethez illő, értékesebb környezetet találjanak itt. 

A projekt bemutatása elérhető az alábbi linken is: https://tiha-
nyipalyazat.hu/palyazatok/balatoni-kapu-program/
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SZÜRET MULATSÁGGAL
Rendezvénysorozattal ünnepelték meg a szüretet a településen.

A hagyományőrző mulatság keretében Mihályi Jeromos perjel
megszentelte a szőlőt és a kenyeret, valamint köszöntötték a 21
éves borlovagrendet és a 20 esztendős asszonykórust.

A mulatságon minden korosztály megtalálhatta a kedvére való
programot. Koncertek, tánc, futóverseny, túrák színesítették a ren-
dezvényt. 

Megtartották a tihanyi borok versenyét, ahol a borászok kitűnő
évjáratot jósoltak idénre is, a Belső-tó partján pedig közös bográ-
csozás folyt. A magyaros ételek versenyét végül az asszonykórus
nyerte a szalonnás, kolbászos lecsójával. A szervezők gondoltak a
gyerekekre is, akiket érdekes játékokkal leptek meg. 

A jó kedélyű mulatságot csak fokozta a hagyományos szüreti fel-
vonulás. Lovasok, hintók, huszárok, népművészeti csoportok
zenés, nótázós hangulatban vonultak végig a falun, az egyik lovas-
kocsin Csuti István fogathajtó is csatlakozott a menethez. A felvo-
nulók a Visszhang dombig mentek, ahol Mihályi Jeromos perjel
megszentelte a szőlőt és a kenyeret. 



Folytatódik a 10 millió Fa Alapítvány és

civil önkéntesek közreműködésével a

faültetési program Tihanyban. A tervek

szerint még ősszel, várhatóan november

elején újabb akciót szerveznek,

amelyhez bárki csatlakozhat. Száz fát

ültetnének el a félszigetre bevezető

kerékpárút mellett.  

A 10 millió Fa Alapítvány ez év áprilisban
már megszervezett egy nagyobb faültetési
programot, akkor hatvan darab hegyi ju-
harfát ültettek el a Gödrös és a Hajóállo-
más közötti kerékpárút mentén. Az önkor-
mányzat felkarolta az alapítvány kezdemé-
nyezését, így elkezdődhet egy komolyabb
faültetési program a településen.

Mindenki egyetért abban, nagyon fontos,
hogy minél több zöldfelület jöjjön létre a te-
lepülésen, ráadásul tervezetten, olyan nö-
vényzettel és fákkal, amelyek hosszútávon
gondozhatók és fenntarthatók. Sok a száraz,
beteg, tájidegen fa a félszigeten,
ezek kiváltása is nagy előrelépés
lenne. Az őshonos fák ültetése,
úgy tűnik átgondolt és rendszeres
programmá válhat Tihanyban.

Az őszi faültetési kampánynak a Fogadj
örökbe egy fát! nevet adták a szervezők, a
költséges akcióhoz várják a támogatók se-
gítségét.

- Szeretnénk, ha minél több helyi lakos
és vállalkozó, illetve itt nyaraló csatlakozna
a fa örökbefogadási programunkhoz. Min-
denkit várunk, aki szeretne tenni a félsziget
zöldüléséért, a régi útmenti fasorok meg-
újításáért. Az anyagi támogatás függvénye,
mennyi fát tudunk az őszi kampányban
elültetni, a cél az, hogy száz fát, zömében
hárs- és nyárfát ültessünk el, illetve pótol-

juk a foghíjakat a 71-es útról a félsziget
belsejébe vezető kerékpárút mentén – vá-
laszolta lapunk kérdésére Kovács Sza-
bolcs, az alapítvány tihanyi csoportjának

vezetője. Az akció koordinálója hangsú-
lyozta: fontos, hogy az általuk elültetett fák
a helyi talaj-, és klimatikus viszonyoknak
megfeleljenek, ennek érdekében munká-
jukat erdészmérnökök és kertészmérnö-
kök támogatják. 

A QR kód telefonos beolvasása után 30
ezer forint támogatást tud bárki adni a kam-
pányhoz, az ár garantálja, hogy a facsemete

eléri a felnőttkort, így a locsolást, illetve a
nem várt betegség miatti pótlást is tartal-
mazza. Ha az örökbefogadók igénylik, a
nevük is megjelenik a fán. Lehet kisebb ösz-

szeggel (5 ezer forint) is támogatni az
alapítványt, ennek is külön QR kódja
van. (A 10 Millió Fa Alapítványt banki
átutalással is lehet támogatni, az
alábbi számlaszámon: Magnet Bank

16200106-11648804. Közlemény: Tihany)
Az önkormányzat több helyi céggel is

egyeztetett annak érdekében, hogy helyi
támogatókat, mecénásokat találjanak a 10
millió Fa Alapítvány kezdeményezéséhez,
illetve vállalták, hogy részt vesznek a fák
utógondozásában is. A közös terv az, hogy
tavasszal folytatódik a faültetési program
Tihanyban. 

mt

MEGHÍVÓ
Tihany Község Önkormányzata 

és a Németh László Művelődési Ház
tisztelettel meghívja Tihany lakosságát

2021. október 23-án 17.00 órára
az 1956-os FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC 
65. ÉVFORDULÓJA

alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre 
és az azt követő fáklyás felvonulásra. 

Helyszín: 
Tihanyi Apátság Turisztikai Fogadóépületébe 

(Porta Pacis)

Beszédet mond: 
Tósoki Imre, Tihany község polgármestere

A 10 millió Fa Alapítvány 2019-ben ala-
kult, azzal a céllal, hogy a klímaváltozás
okozta globális felmelegedés hatásait faül-
tetéssel enyhítse. Az országos alapítvány 160
településen van jelen, Tihanyban is külön
csoportot alkotva összeálltak a természet-
védők. A szervezetnek jelenleg több tízezer
önkéntese és 50-60 ezer követője van. Cél-
juk, hogy minden magyarországi lakosra
jusson legalább egy elültetett fa, mivel a tu-
dományos eredmények is azt igazolják, hogy
fatelepítéssel lehet a leggyorsabban reagálni
a klímaváltozás okozta problémákra.

FOGADJ ÖRÖKBE EGY FÁT!

30 ezer forintos támogatás 5 ezer forintos támogatás

„Az őshonos fák ültetése, rendszeres
programmá válhat Tihanyban.”

55
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JELENLÉTI OKTATÁSSAL INDULT A TANÉV
Az előző tanévet jelenléti oktatásban

fejezte be a Tihanyi Bencés Iskola, és így

is kezdték az új tanévet. Egy váratlan

megbetegedés miatt ugyan az elsősök

rögtön a második héten karanténba

kerültek, de szeptember közepétől újra

minden diák jár iskolába. A tavaly

bevezetett járványügyi intézkedések

közül néhányat megtartott az

intézmény, de a bejáratnál történő

lázmérést és a kötelező maszkviselést

eltörölték. Az iskolában továbbra is több

helyen van lehetőség a

kézfertőtlenítésre, és az egyes osztályok

jelenleg is külön ebédelnek. 

Az iskola továbbra is népszerű a környé-
ken, 25 elsős diákja van az intézménynek,
összesen 189 tanuló kezdte meg a tanévet
a Tihanyi Bencés Iskolában. 18 településről
járnak Tihanyba gyerekek, a legtávolab-
biak: Kékkútról, Nagyvázsonyból, Csopak-
ról és Alsóörsről. 

- Több olyan érdeklődő is volt a nyáron,
akiket helyhiány miatt kellett elutasíta-
nunk. A növekvő tanulólétszám mellett a ti-
hanyi gyerekek aránya stagnál az iskolá-
ban, idén mindössze 68-an vannak, ami azt
jelenti, hogy az iskola alig több mint egy-
harmada tihanyi – fogalmazott Radó
László, az iskola igazgatója.

Személyi változások is történtek a nyá-
ron: Juhász-Fazekas Fanni tanítónő gyer-
meket vár, helyére a második osztályba
Illés Hajnalka érkezett. A tavasszal elhunyt
Rácz Márton óraadó tanár, így az ötödik és
hatodik osztályban Makovi József tanítja az
informatikát.

- Ez a tizedik tanév, amit bencés iskola-
ként kezdünk. Több újdonsággal, meglepe-
téssel készülünk erre a kisebb jubileumra.
Reméljük, ezúttal a járványhelyzet nem írja
át a terveinket – mondta az iskola igazga-
tója.

t-v

A Németh László Művelődési Ház könyvtára felsősöknek

tartott csapatépítő tábort, míg két alsós csoportnak

örömtábort szerveztek a tihanyi Bencés Iskolában. A

táborokba, összesen hatvan diák jelentkezett, őket

önkormányzati kisbusszal szállították a különféle

programokra.

Eddig nem tapasztalt érdeklődés övezte az alsós diákok
részéről a szabadjátékos elfoglaltságot, ami nem csoda,
hiszen maguk választhatták meg, mivel szeretnének ját-
szani. 

Volt drámajáték, ügyességi versenyek, ukulelével kísért
együtt éneklés, a keddi és pénteki napok délelőttjei a Gödrös-
ben teltek, ahol osztott csapatokban próbálhatták ki a nagyobb
gyerekek a SUP deszkázást, a kisebbek a kajakozást, majd mo-
toros hajóval mentek néhány kört. A szomszédos kalandpark-
ban több diák megdöntötte saját rekordját, sokan most merték
először kipróbálni a magasabb pályákat.

Az alsós csoportok kígyót nemezeltek, agyagoztak, a ba-
latonfüredi Kiserdei játszótéren is kedvükre tölthették el az
időt, de a Tihanyban nyílt lego kiállítást is meglátogatta
mindhárom csoport.

A felsős diákoknak NASA napot tartottak a szervezők.
Megnéztek egy űrhajós filmet, majd a látottakra QR kódos

kincskereső játékot fűztek rá, még egy NASA-s totót is kitöl-
töttek a gyerekek. Érdekes volt megtudni, kényszerhelyzet-
ben ki milyen tárgyakat vinne magával az űrbe a túlélés
reményében. 

A diákok közül többen már a tábor alatt kérte, hogy jövőre
is jöhessen a táborba ezért a szervezők a jövő évben két tá-
bort is terveznek, egyet a felsősöknek, egyet az alsósoknak,
kifejezetten a tihanyi iskolába járó gyerekeknek. 

t-v

TÁBOROZTATÁS A PANDÉMIA UTÁN

A Bencés Általános Iskola diákjai a Nem Adom Fel Alapítvány

munkatársainak vezetésével szemléletformáló

foglalkozásokon vettek részt szeptemberben. A programot a

Veszprém Megyei Könyvtár támogatta.

Horváthné Tóth Ivett könyvtáros segítségével vette fel az
iskola a kapcsolatot az alapítvánnyal, akik népes csapattal
érkeztek szeptember 2-án, Tihanyba. Az alsó tagozatos di-
ákok 4-4, a felsősök 5-5 foglalkozáson vehettek részt. Ta-
lálkoztak látássérült, hallássérült, kerekesszékes, tanulás-
ban akadályozott és autista előadókkal.

A beszélgetések során a gyerekek kérdezhettek a minden-
napi élet nehézségeiről, örömeiről, kipróbálhatták, milyen
kerekesszékkel közlekedni. Fehér bottal, bekötött szemmel
sétálhattak az aulában és a folyosókon, megismerkedhettek
a Braille írással, és megnézhettek egy filmet arról, hogyan
látják az autisták a világot.

Fantasztikus élményekkel gazdagodtak a tanulók, azon-
ban az élményeknél is fontosabb, hogy az ilyen jellegű érzé-
kenyítés segíti őket abban, hogy elfogadók, segítőkészek le-
gyenek a fogyatékkal élő embertársaikkal.

Radó László

SZEMLÉLETFORMÁLÁS
A BENCÉS ISKOLÁBAN
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ÁTADTÁK AZ IDEI PRO TIHANY EMLÉKÉRMEKET 
A Tihanyi Tájházak udvara adott otthont ebben az évben az

augusztus 20-i ünnepségeknek. A megemlékezésen Tósoki

Imre polgármester mondott ünnepi beszédet, majd oklevéllel

köszönte meg mindazok munkáját, akik a koronavírus járvány

ideje alatt segítették a falu életét. Az ünnepségen átadták a Pro

Tihany emlékérmeket, ezúttal Pradaricsné Kántás Mária

védőnő és Nyíri Károly főtörzszászlós, a balatonfüredi

Rendőrkapitányság körzeti megbízottja vehetett át a rangos

elismerést. 

Tósoki Imre beszédében kiemelte: Szent István új szellemi
és társadalmi formát adott a magyarságnak. A krisztusi hit
terjesztésével, a keresztény erkölcsök meghonosításával
megnyitotta a keletről jött magyarság előtt a nyugati műve-
lődés kapuit, államépítő munkájával megteremtette a ma-
gyar nemzet életének, fejlődésének alapjait. Összefogta a
magyarság belső erőit, életre hívta a nemzeti függetlenség
erkölcsi feltételeit, megalkotta a nemzet mai alkotmányos
törvényhozási, kormányzati, bírói és közigazgatási berendez-
kedésének első kereteit. A magyarok lelkébe mélyen bele-
véste a magyar állam szuverenitásának, a nemzet szabad-
ságának, a magyarság magasabb európai küldetésének tu-
datát és akaratát.

- Ez az ünnep a nemzeti létről, a megmaradásról és az össze-
tartozásról szól. Ez a szál köti össze a különböző értelmezése-
ket, és fogja össze az összetett, de mégis egyértelmű törté-
nelmi üzenetet. Az államalapító példája nyomán mi azon dol-
gozunk, hogy a múltból jövő tanítás a mában is irányt mutat-
hasson nekünk. Ebben a szellemben szeretnénk itt együtt élni,
munkálkodni kisebb, illetve nagyobb közösségünk, hazánk ja-
vára – fogalmazott a polgármester.

Rendhagyóan az ünnepségen adták át a Pro Tihany emlékér-
meket. Az önkormányzat kitüntetését minden évben a Garda
Fesztivál keretében vehetik át az arra érdemesek, de a cere-
mónia az elmúlt évben a járványhelyzet miatt elmarad. Pro Ti-
hany díjban ezúttal Pradaricsné Kántás Mária védőnő és Nyíri
Károly főtörzszászlós, a balatonfüredi Rendőrkapitányság kör-
zeti megbízotti csoportvezetője részesült. 

Pradaricsné Kántás Mária Veszprémben született, általános
iskolába Tihanyban járt, majd a veszprémi Kállai Éva Egészség-
ügyi Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Védőnőnek

már Budapesten tanult az egészségügyi főiskolán. Első mun-
kahelye Balatonfüreden volt, majd hazatért Tihanyba, ahol elő-
ször a nyugdíjasok napközi otthonában dolgozott. Ezt követően
lett a település védőnője, körzetébe tartozik Tihany, Örvényes,
Aszófő és Balatonudvari. Büszkesége a családja, férje, két gyer-
meke és két kicsi unokája. Kiemelkedő szakmai munkájáért
2013-ban megyei kitüntetést, 2018-ban pedig miniszteri elis-
merést kapott. Csendes, szerény, soha nem kérkedő módján
mindig segít, forduljon hozzá bárki tanácsért, vagy csak jó szó-
ért. Önkéntes munkát is lelkesen vállal, az egészségnapokon
fáradhatatlanul segít a szűrővizsgálatokban, az emberek egész-
sége valóban szívügye- és mindent megtesz azért, hogy a rábí-
zott babák egészséges, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. 

Tihany lakosainak, gyermekeinek egészségéért végzett ki-
magasló munkájáért részesült Pro Tihany díjban – szólt a lau-
dáció.

Nyíri Károly rendőr főtörzszászlós Szerencsen született, ál-
talános iskolai tanulmányait a megyaszói általános iskolában
végezte. Középiskolába Miskolcra a Kohó és Öntőipari Szakkö-
zépiskolába járt, itt az érettségi mellett kohóipari képesítés ka-
pott. Tanulmányait Szentendrén a Katonai főiskolán folytatta.
Rendőri munkáját 1986. augusztus. 1-jén kezdte, először Bu-
dapesten járőrként, majd a Borsod megyei rendőrfőkapitányság
kötelékébe került. 1992-ben lett bűnügyi technikus. 1995-ben
körzeti megbízottként dolgozott a Veszprém Megyei Rendőrfő-
kapitányság Balatonfüredi Rendőrkapitányságán. Rendőrségi
pályafutásának kezdete óta kimagasló, a kapitányság rendé-
szeti eredményeit jelentős mértékben meghatározó teljesít-
ményt nyújt. Széleskörű szakmai tudása mellett udvarias, köz-
lékeny, és a törvényességet minden tekintetben előtérbe he-
lyező rendőr. Kiegyensúlyozott és fegyelmezett, az általa végzett
munkának köszönhetően élvezi mind kollégái, mind vezetői va-
lamint Tihany lakosságának maradéktalan bizalmát. Ha kell,
bármit megtesz másokért, empátiája, segítőkészsége közis-
mert. Két nagyfia, felesége, és lánya is bizton számíthat rá. Több
alkalommal mentett életet, rengeteg rendezvény biztonságáért
felelt, barátjával, a polgárőrség egykori vezetőjével, Szabó Kál-
mánnal számtalan éjszakát járőröztek a faluban. Munkájának,
kitartásának köszönhetően Tihany biztonságos település –
hangzott a laudáció. 

Rózsa Éva
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Szeptember elején az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszushoz kapcsolódóan különleges liturgiát tartott a
tihanyi Bencés Apátság. Az Oltáriszentséget körmenetben
kísérték el a hajóállomásra, ahonnan dr. Udvardy György
veszprémi érsek és a bencés szerzetesek a Siófok katama-
ránnal áthajóztak Balatonfüredre. Az eucharisztikus vízi kör-
menetet Mihályi Jeromos perjel vezette, aki a hajón egy órás
szentségimádást tartott. 

Hosszú körmenet kísérte az Oltáriszentséget az útján,
sokan útközben csatlakoztak a menthez. Az érdeklődők kí-
sérőhajókon egészen Balatonfüredig követhették az Oltári-

szentséget, amit a perjel átadott a veszprémi érseknek. Dr.
Udvardy György a Tagore sétányon több száz hívő előtt tartott
szentmisét, majd a szertartás résztvevői fáklyás körmenet
tartottak. 

1938 pünkösd vasárnapján rendeztek először eucharisz-
tikus vízi körmenetet a Balatonon. A Tihanyt Balatonfüreddel
összekötő hajós zarándoklat ezt a liturgiát idézte meg a bu-
dapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tisztele-
tére.

t-v
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A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

munkatársai, vízügyi, természetvédelmi

és halgazdálkodási szakemberek

tartottak tanácskozást Tihanyban a

Balaton tápanyagterheléséről. Számos

intézkedést javasoltak a Balaton jó

vízminőségének biztosítása érdekében,

egyebek mellett tovább kell csökkenteni

a tóba kívülről bejutó szennyeződéseket,

és radikálisan csökkenteni kell a

horgászok által a Balatonba juttatott évi

5 tonna haltáp foszfortartalmát. 

A 2019-es őszi algavirágzás óta sokszor
napirendre kerül a balatoni algakérdés. Az
idei nyáron nem volt látványos algavirág-
zás,  ennek ellenére többször is az egész-
ségügyi határértéket meghaladó klorofill
koncentrációt mértek a nyugati öbölben. Az
algák szaporodásához tápanyagra van
szükség, foszforra, ez határozza meg sza-
porodásuk mértékét. 

Honnan és mennyi foszfor kerül a Bala-
tonba? Befolyásolja-e az algaképződést a
horgászat? Mire számíthatunk a jövőben,
rendszeres lesz az algaprobléma? Ezekre
a kérdésekre gyakran nincsenek egyér-
telmű válaszok, sokszor a kutatók között
sincs teljes egyetértés. Az Őszintén a Ba-
latonról című tanácskozás mégis igyeke-
zett átfogó képet adni a jelenlegi ismerete-
inkről.

Turizmus kontra 
természetvédelem

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
(BLKI) szervezte tanácskozáson elhang-
zott: a Balaton egy folyamatosan változó
ökológiai rendszer, amelynek ráadásul
egymásnak sokszor ellentmondó társa-
dalmi igényeket is ki kell elégítenie. Mást

akar a fürdőző, a horgász, a természet-
védő, a halgazdálkodó, a tónál élő helyi la-
kosság és mást az ökológusok. De nem-
csak a társadalmi igények változnak, az ég-
hajlat is.

Az eseményen megszólaló kutatók, víz-
ügyi, halgazdálkodási, természetvédelmi
és más szakértők több kérdésben egyetér-
tettek, abban mindenképp, hogy a klíma-
változás és az egyre intenzívebb emberi
használat az utóbbi időben jelentősen át-
alakította a tó vízminőségét és élővilágát.

A Balaton legfőbb értéke az üdülési igé-
nyeknek megfelelő, a környezeti ártalmak-
tól óvott, természetes állapotú víz. De, ha
szeretnénk megőrizni a Balaton jó ökoló-
giai állapotát, akkor a jövőben sokkal több
figyelmet kell fordítani a tóra. A fürdőzés,
a vízisportok mind kiváló vízminőséget és
viszonylag alacsony algamennyiséget kö-
vetelnek meg, még akkor is, ha ez a hal-
gazdálkodás szempontjából nem a legop-
timálisabb állapot. A megfelelő vízszint és
vízmennyiség is veszélybe kerülhet a klí-
maváltozás miatt a következő évtizedek-
ben. 

Intézkedési javaslatok
A szakemberek számos intézkedést ja-

vasoltak a Balaton jó vízminőségének biz-
tosítása érdekében. Alapvető feladat a tóba
jutó tápanyagok mennyiségének további
csökkentése, mivel hosszú távon ettől függ
az algák mennyisége, és a tó általános
ökológiai állapota. Az éghajlatváltozás
miatt a vízmennyiségi problémák kezelé-
sére is fel kell készülni. Egyáltalán a tó víz-
szintjének emelése segíthet a jó vízminő-
ség megőrzésében.

A Balaton kiterjedtebb megfigyelésére
és több kutatásra is szükség lenne a tóban
zajló folyamatok értékeléséhez és a meg-
felelő döntések meghozásához. Jó példa,
hogy 1976 óta naponta mérik, mennyi táp-
anyagot szállít a tóba a legnagyobb befolyó,

a Zala. Viszont a többi befolyó víz vizsgálata
annyira hiányos, hogy a durva becslést sem
teszi igazán lehetővé. Feltétlen fejleszteni
kell a jelenlegi vízminőségi monitoringot –
hangzott el a tanácskozáson. 

Csökkenteni kell a halgazdálkodás je-
lenleg évi közel 5 tonna többlettel bíró fosz-
formérlegét, jogszabályi kereteket kell te-
remteni a horgászok által használt etető-
anyagok gyártására, forgalmazására és
felhasználására, azok foszfortartalmát
szinte a nullára kell csökkenteni.  Fejleszteni
kell a Kisbalatoni Vízvédelmi Rendszert, és
erősíteni kell a környezettudatosságot,
mert felelős emberi magatartással sokat
lehet tenni a Balaton jó ökológiai állapotá-
nak megőrzéséért.

Algavirágzás
A Balaton változásának figyelmeztető

jele volt a 2019 augusztusában kialakult
váratlan és nagymértékű algavirágzás,
amely főként a tó nyugati területeit érin-
tette. Megfelelő intézkedések híján hasonló
kedvezőtlen jelenségek a jövőben is meg-
ismétlődhetnek. Mivel 2019-ben a külső
tápanyagterhelés nem tért el jelentősen a
2018 illetve a 2020 évekétől, ezért állítható,
hogy a fürdőzők és a szakemberek körében
is kisebb pánikot keltő algavirágzást köz-
vetlenül nem kívülről érkező terhelés
okozta. A kutatók egyöntetűen úgy vélték,
hogy az algák elszaporodását az üledékből
felszabaduló tápanyagok okozták. A kiváló
vízminőséghez kevés tápanyag, és ala-
csony tömegű alga biomassza szükséges.
Minden olyan intézkedés fontos tehát,
amely csökkenti a tóba bejutó újabb táp-
anyag mennyiségeket, és különösen fon-
tos, hogy a kívülről évente érkező 100-150
tonna foszfor mennyisége csökkenjen,
mert ennek a tápanyagnak a folyamatos
felhalmozódása komoly károkat okozhat a
Balatonnak. 

mt

FOLYAMATOSAN VÁLTOZIK A BALATON

9



10

REJTVÉNY
Eötvös Károly így írt arról a pillanatról, amikor először meglátta a Balatont:
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MI LESZ A KULTÚRÁVAL?
Tihany már hosszú évek óta tagja a Városok Falvak

Szövetségének, annak a kulturális régiónak, mely értékes és

gyümölcsöző kapcsolatokat épített ki Magyarország sok

városa, települése között. A VFSZ tevékenysége a koronavírus

járvány alatt sem szűnt meg, sőt: egyre hatékonyabban

dolgozik azon, hogy a pandémia idején elmaradt kulturális

programok, a közművelődés minden területe sikerrel

újraindulhasson. 

A szövetség stratégiai partnere, a Nemzeti Művelődési In-
tézet közreműködésével jelentős pályázati források nyíltak
meg a közművelődés szinte minden területén.

Többek között erről is esett szó a szövetség tihanyi kibő-
vített elnökségi találkozóján, melyet szeptember elején ren-
deztek meg. Olyan kérdések kerültek a találkozó középpont-
jába, mint a kultúra jövője, azaz mennyire képes gyorsan re-
agálni a szakma a vírushelyzet miatti nehézségekre, kihívá-
sokra? Hogyan lehet újraindítani a járvány lecsengése után
a rendezvényeket, mennyiben változhatnak meg a lakosság
kultúra iránti igényei a pandémia után?

A vendégek azonban nem csak ezekről a fontos kérdések-
ről cseréltek gondolatokat: Tósoki Imre polgármester, a VFSZ
alelnöke tájékoztatta a jelenlévőket a Tihanyban jelenleg folyó

fejlesztésekről és a jövő terveiről is. Kiss Domonkos Márk, a
Déryné Program igazgatója beszámolt a program eddigi
eredményeiről, illetve a rövid és hosszú távú tervekről is.

A vendégek ezt követően meglátogatták az ArtIssimo Ga-
lériát, a Garda Akváriumot, és a levendula lepárlót.

R. É.
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