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TESTÜLETI ÜLÉS 
Szeptember 17-én, csütörtökön, 16 órakor tartják 
a polgármesteri hivatal tanácstermében a soron 

következő testületi ülést. Az ülés nyilvános.
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88 MILLIÁRD AZ EURÓPA KULTURÁLIS 
FŐVÁROSA ÉVADRA
A programot lebonyolító Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 
49,5 milliárd, a Veszprémi Főegyház Megye 39 milliárd forint
támogatást kap a város és a térség fejlesztésére, 
a kormány döntése értelmében. 

Veszprém és a Bakony-Balaton régió 2018-ban nyerte el az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa (EKF) címet, melyet 2023-ban viselhet. A
megyeszékhely többségi tulajdonában álló Veszprém-Balaton 2023
Zrt., már több mint egy éve dolgozik a nyertes pályázat megvaló-
sításán. A program legfőbb célja, hogy létrehozza Európa és Ma-
gyarország új kulturális-kreatív térségét, így ennek érdekében
szervezik művészeti és kulturális programjukat, fejlesztik a terület
meglévő infrastruktúráját és erősítik a régió kulturális intézmé-
nyeit és civilszervezeteit. 

- Az EKF cím esetében európai kitüntetésről van szó, a program
kivitelezéséhez szükséges forrásokat azonban mindig a nemzeti
kormányok biztosítják -mondta el dr. Navracsics Tibor, az Európa
Kulturális Fővárosa programért felelős kormánybiztos. - Ugyan
már régóta benne volt a levegőben, Magyarország kormánya hiva-
talos formában is rendelkezett a program lebonyolításához szük-
séges forrásokról. Ennek köszönhetően stabil anyagi háttérrel
folytatódhat a már megkezdett előkészület. Programfejlesztésre
és ezzel kapcsolatos költségekre 21,15 milliárd forint, infrastruk-
turális beruházásokra pedig 28,35 milliárd forint áll rendelkezésre.
A kormányhatározat részét képezi a Veszprémi Főegyházmegye
számára megítélt 39 milliárd forint támogatás is, melyet az érsek-
ség a vár megújítására és a történelmi egyházi épületek újbóli
használatbavételére szán. Az anyagi támogatáson túl a kormány
egy törvény formájában biztosítja majd az Európa Kulturális Fővá-
rosa program sikeres megvalósulását -folytatta a kormánybiztos. 

Porga Gyula, Veszprém polgármestere a sajtótájékoztatón el-
mondta: a kormány döntése hozzásegít minket ahhoz, hogy maxi-
málisan kiaknázhassuk az Európa Kulturális Fővárosa címünkben
rejlő lehetőségeket, és meg tudjuk mutatni a világnak, hogy milyen
jó hely Veszprém és a Bakony-Balaton régió. Eddigi sikereinket
gazdag történelmi múltunknak, a kulturáltól pezsgő jelenünknek
és az ambiciózus jövőképünknek köszönhettük. Örülünk neki, hogy
ezt a jövőképet a kormány is magáénak érzi és támogatja. Nekünk
az EKF cím nem azt jelenti, hogy Európa fesztivál fővárosa leszünk,
mi a kultúra eszközeivel szeretnénk új pályára állítani a város és a
régió gazdaságát. Minden bizonnyal élvezni fogom a 2023-ig tartó
utat, de polgármesterként nekem az a legfontosabb, hogy mi vár

ránk 2024-től. Szeretném, ha a város megőrizné azt a kedvességét,
amit mindannyian szeretünk benne, de tovább tudna fejlődni, hogy
Közép-Európa legélhetőbb városává váljon.”

Dr. Udvardy György a Veszprémi Főegyházmegye érseke tájé-
koztatójában kiemelte, hogy a Főegyházmegyei komplex projekt
célja a veszprémi vár területén elhelyezkedő egyházi – és egykor
egyházi – tulajdonban lévő ingatlanok szerepének és állagának
rendezése, valamint turisztikai hasznosítása oly módon, hogy azok
a Veszprémi Érsekség szándéka mellett a közjót, valamint az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 2023 kiemelt esemény céljait is maximá-
lisan és hosszú távon szolgálhassák. A projekt közvetlen céljai cím-
szavakban: városkép, esztétika, méltó megjelenés, funkcionalitás,
foglalkoztatás, élmény, turizmus, kultúra, közösség, nemzet. A
projekt fontosabb elemei: volt Piarista Gimnázium és Templom
épülete, Érseki Múzeum és Látogatóközpont, Érseki Palota belső
rekonstrukció, Zarándokszállás, Székesegyház belső rekonstruk-
ció, Orgona, Látvány-levéltár és Látvány-könyvtár a Nagyszeminá-
rium épületében, Pasztorális- és Kulturális Központ, megújuló
Szent György Kápolna, megújuló Boldog Gizella Kápolna, stációk
a Benedek-hegyen.
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A BALATONNÁL IS 
ELÉRHETŐ AZ 5G

A Balaton környékén először 15 állomással hat vízparti
városban – Siófokon, Tihanyban, Balatonalmádiban,
Fonyódon, Balatonföldváron és Balatonszabadi-Sóstón – teszi
elérhetővé a Magyar Telekom a még nagyobb sávszélességet, és
sokkal több eszköz egyidejű csatlakozását lehetővé tevő 
5G szolgáltatást. A tervek szerint, a nyár végére összesen 40-re
bővül a Telekom Balaton körüli 5G lefedettséget biztosító
állomásainak száma.

A Telekom kapacitásbővítéssel
készül a hazai nagy tavak környé-
kén a nyári csúcsszezonban várha-
tóan megnövekedő mobilforga-
lomra. Az 5G szolgáltatás arra al-
kalmas készülékkel és megfelelő
díjcsomaggal vehető igénybe a le-
fedett területeken. A jelenleginél
jóval korszerűbb technológia, gyor-
sabb adatátvitelt biztosít a digitális
eszközök között. A szolgáltató hozzávetőleg 150 bázisállomással
szolgálja ki az ügyfeleit a Balaton térségében, ezekből 40 bázisállo-
mást már kibővített, ami így jelentősen növeli az állomások körze-
tében elérhető kapacitást. További 30 állomást a következő hetekben,
tehát még az idei szezonban fejlesztik. A munka a nyár végével sem
áll meg, a Balaton környékén az összes állomást kibővítik.
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A névadó hal ugyan egyelőre nem

látható, de az egy hónapja nyílt Garda

Akvárium így is impozáns.

Huszonhárom féle hal, tizenöt

akváriumban, több mint húszezer liter

víz és sok információ az érintőképernyős

táblákon. Elénk tárul a Balaton vízalatti

élővilága, kis túlzással csak azok a halak

nincsenek itt, amelyek nem tarthatók

zárt medencében vagy látványuk

teljesen érdektelen.

- Nem volt kérdés az elnevezés. Viszont
rendkívül nehéz akváriumban gardát tar-
tani, nem is tudok erre példát. Kísérletez-
tem én is, de egyszerűen nem tűrik a
stresszt. De nem tettem le róla, az a szán-
dékom, hogy itt elsőként bemutatjuk majd
ezt a halfajtát, mégpedig úgy, hogy ivadé-
kokat telepítek egy akváriumba. Abban
bízom, így tudnak akklimatizálódni – fogal-
maz Kovács Péter, a látogatóközpont veze-
tője. A Tihanyban élő, végzettsége szerint
halász, szereti és ismeri a halakat, elmon-
dása szerint gyerekkora óta horgászik, tu-
lajdonképpen innen az affinitás.

- Itt még a gyakorló horgászok is rácso-
dálkoznak a halakra, hiszen azt soha nem
láthatjuk, hogyan táplálkoznak, vagy éppen
viselkednek egymással. A két balin itt ná-
lunk szinte szerelmesek, gyönyörű, ahogy
együtt úsznak – mondja Kovács Péter, aki
nagy átéléssel beszél a legmodernebb esz-
közökkel felszerel akváriumokról és a ben-
nük helyet kapó halakról. 

Egy teljesen romos épületből, magánbe-
ruházás révén két év alatt épült meg a
Garda Akvárium és szomszédságában a
cukrászda. A 15 édesvízi akváriumban meg-
találhatók a közismert és ritkán látott hal-
fajok egyaránt. Van néhány, amely nem
honos a Balatonban, de az elsődleges cél
mégiscsak a tó vízi élővilágának bemuta-
tása. Összesen 150 darab hal látható, a leg-
tekintélyesebb kétségkívül a 16 kilogram-
mos harcsa, de az albínó kecsegék, a rend-
kívül agresszív naphal és az elegáns csuka
is vonzza a tekinteteket.

Érintőképernyős táblák segítségével az
akváriumokban látható halfajtákról részle-
tes információk olvashatók, a gyerekeknek
külön sarok készül és lesz filmvetítés is.

Fontos, hogy a látogatók a Balaton vízi élő-
világának megismerése mellett, kapjanak
egy olyan élményt, benyomást, ami miatt
aztán természetes lesz számukra az élővi-
lág megóvása. A tavat ne csak fürdővíznek
tekintsük, hanem tudatosuljon mindenki-
ben, hogy egy szép, sokszínű, gazdag ter-
mészeti kincs, amelyre vigyáznunk kell. 

- Egyszer kell jól beállítani az akváriu-
mok vizét, aztán a mikro organizmusok, a
gombák, baktériumok már életben tartják
a vizet, ami csak annyiban különbözik a Ba-
latontól, hogy nem éri napfény, így kristály-
tiszta marad. Vannak terveim, folyamato-
san bővül majd a látnivaló. A már említett
garda telepítés mellett szeretnék menyha-
lat is tartani, ezek a pisztrángok mellé ke-
rülnének, mert számukra is hűtött víz kell.
A márnát is szeretném bemutatni, bár nem
honos a Balatonban, azért előfordul a
tóban, de annyire szép hal, hogy itt a helye
– mondja Kovács Péter, aki a tihanyiakat
kedvezményes jegyárral várja.
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ÚJABB FEJLESZTÉSEK A STRANDOKON

AKVÁRIUMBAN A BALATON

Folytatódik a Magyar Turisztikai Ügynökség által 2017-ben

elindított strandfejlesztési program, szeptembertől három

milliárd forint keretösszeggel nyílnak meg források

Magyarország szabadvízi strandjainak megújítására a

Balatonnál, a Duna mentén, a Tiszánál, a Tisza-tónál és a

Velencei-tónál.

A strandfejlesztési program negyedik, összesen három milliár-
dos ütemének keretében ezúttal 80-100 hazai strand felújítására
nyílik lehetőség. A kiírás fókuszában az alapszolgáltatások minő-
ségi színvonalának biztosítása áll. Ide tartozik a vizesblokkok rend-
betétele, a vízbejutás feltételeinek javítása, az öltözőkabinok
megújítása, továbbá egységes arculati elemek elhelyezése, a zöld
felületek megújítása és bővítése, wifi, valamint árnyékolók, utca-
bútorok beszerzése. A Magyar Turisztikai Ügynökség a kormány
támogatásával 2017-ben indította el a strandfejlesztési programot,
amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújul-
jon. A több lépésben megvalósuló fejlesztések eredményeként or-
szágszerte európai színvonalú, azonos szolgáltatási minőséget
biztosító, családbarát, akadálymentes fürdőhelyek fogadják majd
mind a helyben élő magyar családokat, mind az oda látogató tu-
ristákat.

Az első ütemben, a 2018-as strandszezonra megújult közel 40
balatoni település 55 fizetős strandja, 2 milliárd forintos támoga-
tással. A második ütemben 43 szabadstrand fejlesztésére kaptak
vízparti települések összesen közel 4,4 milliárd támogatást, amely-
ben a balatoni, a dunakanyari és a Tisza-tavi szabadstrandok ju-
tottak korábban nem látott fejlesztési lehetőségekhez. Az idei,
harmadik ütem keretében összesen 90 strand kapott 3 milliárd fo-
rintos támogatást. A program első három ütemében közel 10 mil-
liárd forintos vissza nem térítendő támogatásból újultak meg a
hazai szabadvízi strandok.

A pályázatra minden bizonnyal jelentkezik az önkormányzat is,
hiszen a program keretében az elmúlt években jelentős fejleszté-
sek valósultak meg a helyi strandokon. Egyelőre vizsgálják, milyen
műszaki tartalommal tudnák beadni a pályázatot, de erről előbb
testületi döntést is kell hozni – tudtuk meg Tósoki Imre polgár-
mestertől.

A turizmus nemzetgazdasági ereje jelentős, 400 ezer magyar
család megélhetését biztosítja, ezért a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség támogatja a vendégfogadás feltételeit javító fejlesztéseket. Ez
nemcsak izgalmasabbá és szerethetővé teszi a belföldi utazást, de
számos hazai vállalkozásnak jelent segítséget, és új munkahelye-
ket is teremt - jelentette be Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója. 
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Ma sem feledhetjük, hogy a királyság
megalapítása és a kereszténység felvétele
évszázadokon át a magyar nemzeti lét
alapja és megtartója volt. István
királyunknak köszönhetjük, hogy ma egy
független, európai államként
ünnepelhetjük országunk megalapítását és
ezer éves múltját.

Ezzel a gondolattal kezdte beszédét Tó-
soki Imre, polgármester a hagyományos
ünnepi megemlékezésen Tihany főterén. El-
mondta, hogy a nagy király életéről legen-
dák tucatjai regélnek, történészek kutatják
a dinasztia sorsát, elemzik István hadjára-
tait, mutatják be uralkodói döntéseit, törvé-
nyeinek eredetét és céljait.

- De a régi uralkodóknak is voltak bizo-
nyára hétköznapjaik. Volt családjuk, voltak
barátaik, kedvteléseik, és bizonyára előfor-
dult olyan eset is, amikor – képletesen
szólva – letették a koronát. István családjá-
ról, magánemberi oldaláról csak ritkán em-
lékezünk meg, igaz, nem is tudunk róla túl
sokat. Pedig nemcsak neki, hanem család-
tagjainak tettei, sorsa is szerepet játszott
történelmünk alakulásában – mondta be-
szédében a polgármester, aki történelmi
visszatekintésében kitért az elődökre is.
Géza fejedelem már megtette az első lépés-

eket a két világ, a két vallás, sőt: a kétféle
harcmodor, vagyis a Nyugat és a Kelet kö-
zötti választás érdekében. Géza meghozta a
döntést: Róma és Bizánc közül a nyugati ol-
dalt választotta, ennek érdekében kért térí-
tőket I. Ottó német-római császártól, és ka-
pott koronát. Fiát, Vajkot Istvánná tette, va-
gyis pogányból keresztény hívővé nevelte. 

István édesanyja, Sarolt is választott. Ő el-
utasította Koppányt, aki feleségül kérte Géza
halálát követően - a sógorházasság és a leg-
idősebb, vezetésre alkalmas családtagnak
még a sztyeppei világból hozott - szokásjo-
gán. Ezért István, aki a nyugaton szokásos
öröklési rend szerint, az uralkodó legidősebb
– tulajdonképpen egyetlen élő - fiaként vette
át a hatalmat, csak egyes magyar törzsekkel
és fejedelmeivel folytatott csaták sorában
tudta hatalmát megerősíteni. Koppány le-
győzése után annak testét felnégyeltette, és
a darabokat szétküldte az országban.

- Erőskezű király volt, aki keresztény
meggyőződése ellenére sem riadt meg a
korra jellemző hatalmi harcoktól, és alkal-
mazta a szokásos büntetéseket. A kard
mellett azonban ügyesen bánt a diplomácia
békésebb és termékeny eszközeivel is.
Egyik húga Aba Sámuellel házasodott
össze, így elsimult a köztük lévő ellentét,
másik húgát pedig a velencei dózséhoz

adta feleségül, aki fontos szövetségese lett
– hangsúlyozta Tihany polgármestere. -
Feleségével, Gizellával 42 évet éltek le
együtt. Úgy tudjuk, hogy Gizella megértő
társa volt párjának, minden törekvésében
segítette. Öt gyermeket szült a királynak.
István gyermekeiről – a férfikort megérő
Imre hercegen kívül - nem sokat tudunk.

Gondot viselt gyermekei neveltetésére,
és ragaszkodott hozzájuk. Imrét felkészí-
tette az uralkodásra, és intelmeit is hozzá
írta. Ezért érthető, hogy amikor egyetlen
reményét, 31 éves fiát vadászat közben egy
vadkan megsebesítette és meghalt, „igen
komoly betegségbe esett, és sok nap múl-
tán is alig tért vissza valamennyire élet-
kedve, de korábbi egészsége már soha
nem állt helyre teljesen.”

Ezek a visszaemlékezések egy-egy vo-
nással gazdagíthatják Szent István király
bennünk élő képét. Országa biztonsága és
gyarapítása érdekében nemcsak kardja
erejére támaszkodott, hanem megtorolta a
bűnt, gyakorolta a kegyességet és igazsá-
got tett alattvalói között.  Kortársai a ke-
resztény hit megingathatatlan támogatója-
ként és terjesztőjeként ismerték. De az
erőskezű, államot alapító király egyben áll-
hatatos házastárs és gondos apa is volt.

- Messze a jövőbe látott, tudta, hogy
merre vezet a magyarság útja. Uralkodó-
ként nem a vágyai vezérelték, hanem népe
érdekei. Reálisan látta a világot, amelyben
élt, józanul felmérte a lehetőségeket, és
mert cselekedni, amikor annak volt ideje.
De hite, erkölcsei és bölcsessége arra ösz-
tönözték, hogy másokat meghallgatva és
megértve uralkodjék. Ma is példaként áll-
hat előttünk. - ezekkel a gondolatokkal
zárta beszédét a polgármester, mely után
a hagyományokhoz híven Mihályi Jeromos
perjellel megszegték az új kenyeret. 

A beszéd után Kautzky Armand Jászai-
díjas színművész, Udvarhelyi Boglárka
énekművész, Kiss Tivadar operaénekes és
a Váci Néptáncegyüttes közreműködésével
méltó módon emlékezhettek meg a jelen-
lévők az államalapítás ünnepéről. A hagyo-
mányos tűzijáték ebben az évben elmaradt,
az estét különleges fényshow zárta. 

Rózsa Éva

Talán soha nem volt még akkora szükség az önkéntes munkára,
mint a tavaszi járványügyi veszélyhelyzet idején. Ennek jelen-
tőségét, kiemelkedő fontosságát sokan felismerték Tihanyban
is. Az ő munkájukat köszönte meg Tósoki Imre polgármester a
közelmúltban a sportcsarnokban rendezett összejövetelen. 

Tihany polgármestere elmondta, hogy a település sok szem-
pontból élen járt a járványügyi helyzet megoldásában. Az önkor-
mányzat megpróbált minden kihívásra minél hamarabb reagálni,
így az országban először a félszigeten zárták le a parkolókat, az
elsők között szerveződött meg az idősebb korosztály ellátása, az
iskola konyhája hétvégén is dolgozott, csakúgy, mint a Falugond-
nokság. Nagyon sokan jelentkeztek önként maszkot varrni, így
nemcsak az állandó lakosoknak, hanem a nyaralótulajdonosoknak
is jutott a tihanyi asszonyok által készített szájmaszkokból.  A fel-
ajánlásoknak köszönhetően sok helyre jutott fertőtlenítőszer, a ve-
szélyeztetett korúak speciális maszkot is kaptak. 

Tósoki Imre úgy fogalmazott, ahhoz, hogy sikeres legyen a vé-
dekezés, a falu lakosságának önfegyelmére is nagy szükség volt.
Kiemelte, a külföldről hazaérkező helybeliek önként vállalták a ka-
rantént, megóvva ezzel embertársaikat az esetleges fertőzéstől.

Megköszönte a képviselőtestület munkáját is, mert bár nem tar-
tottak testületi üléseket, de a fontos döntésekben támogatták, tisz-
teletdíjukról pedig lemondtak, és azt egy, a járvány kezelését szol-
gáló alap javára ajánlották fel. 

- Ez az összefogás nem először jött létre a járvány alatt, hiszen
az elmúlt években ahány nemzetközi versenyen Tihany elindult,
minden alkalommal külön kiemelték a bírálók az itteni közösség
erejét, és az elért eredmények is ennek az erőnek köszönhetőek -
mondta a polgármester, aki a köszönet szavai után okleveleket
adott át a jelenlévő önkénteseknek. 

Rózsa Éva

KÖSZÖNET AZ ÖNKÉNTESEKNEK

Varró János alpolgármester is megköszönte az önkéntesek mun-
káját, és kiemelte, hogy a védekezés nem lett volna olyan haté-
kony, ha nincsenek olyan lelkiismeretes emberek, akik a munkát
összefogják és koordinálják. Az alpolgármester kiemelte Juhász
Ágnes háziorvos, Nyíri Károly körzeti megbízott fáradhatatlan
munkáját, és elmondta azt is, hogy Tósoki Imre polgármester és
Percze Tünde jegyző határozott irányítása nélkül a járvány elleni
védekezés eddigi szakasza nem lett volna ennyire sikeres.
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Többszöri halasztás után a nyár közepén
megnyílt a Lélek a vizek felett – múlt és
jelen találkozása a Tihanyi Apátságban
című kiállítás és ha a szokásosnál később is,
de újra voltak koncertek is a templomban. 
Évente nagyjából 130 ezer turista látogat
az apátságba. Idén a járvány ellenére is,
amint lehetett élénk volt az érdeklődés az
apátság kulturális kínálata iránt, igaz, a
korábbi évekhez képest lényegesen kevesebb
idő jutott a nyári felkészülésre,
programszervezésre. Barkó Ágoston
atyával, az apátság múzeumának
igazgatójával beszélgettünk. 

- Régebben még csak a tervekről beszélgettünk, de most már
a megvalósult kiállításról mesélhet, arról, mit nézhetnek meg a
látogatók kiállítótérben.

- A múlt és jelen találkozik most az apátságban. A kiállítás lát-
ványosan mutatja be a monostor életének, csaknem ezeréves tör-
ténetének érdekességeit,
drámai fordulatait. Építés-
történeti filmek, látványos
képek segítik a vendége-
ket, hogy időutazást te-
hessenek az államalapítás évszázadába.  Az interaktív eszközök,
háromdimenziós bemutatók és különleges látványvilág közepette
megújult műalkotások, eddig soha be nem mutatott tárgyak (mi-
seruhák, kelyhek, Boldog IV. Károly király tihanyi térdeplője, me-
lyeket azonban a tihanyiak ismerhetnek), fotók egyaránt segítik a
21. század emberét az élményszerzésben.  Az érdeklődők kivételes
részletességgel fedezhetik fel a legrégebbi magyar nyelvi emlé-
künket, a Tihanyi alapítólevelet. A filmek  virtuálisan elviszik az ér-
deklődőket I. András király temetési szertartására.  3D-rekonst-
rukciókkal mutatjuk be az apátság legfrissebb régészeti eredmé-
nyeket is feldolgozó építéstörténetének szakaszait. A kisfilmeken
látható, hogyan nézett ki az apátság az alapításakor, valamint Ti-
hany, mely akkor még sziget volt. Egy másik animáció a középkori
és török kor utáni újjáépítés időszakát jeleníti meg.  Találkozhatunk
18-20. századi történelmi alakokkal: különleges installációk se-
gítségével bemutatkoznak az apátságot személyiségükkel is for-
máló egykori lakók. Hangsúlyosan megemlékezünk Boldog IV. Ká-
roly utolsó magyar királyról: időrendiségében és rendszerezetten
látható az apátság történetének ez a királyőrző korszaka.  

- A múlt bemutatása mellett a mai szerzetesi életet is meg-
idézi a kiállítás.

- Igen, nemcsak a múltat idézi meg a kiállítás, hanem a mai
szerzetesi életet, teendőit, napirendjét, kedvteléseit is bemutatja.

A gyerekeket játékok, puzzle-k, az idősebb nemzedéket pedig a ki-
állításhoz választható audio- és visualguide is segítik abban, hogy
meglessék Tihany titkait. A kiállítás alapnyelve magyar és angol,
a látogatóközpontban látható új film 11 nyelven tekinthető meg. A
múzeum galériájában a bencés összetartozást szemlélteti egy fo-

tókiállítás, amelyen a győri
bencés diákok és öregdiá-
kok fényképei láthatók,
van kép a Tihanyi Bencés
Bálról is.

- Kiknek a munkáját dicséri a kiállítás?
- A kiállítás szakmai anyagát Tóthné Szlavkovszky Mariann a

Soproni Múzeum és a Soproni Evangélikus Gyűjtemény
kurátora  állította össze.
Úgy tervezte a kiállítást,
hogy a kisebb gyerekek
számára is érdekes legyen
a látogatás. A felnőttek és a
gyerekek szemmagasságá-
ban van elhelyezve a tarta-
lom, ami az életkorukhoz
igazodik. A kiállítás építés-
ben a Magyar Kastélyprog-
ram Kft. közreműködött,
akik a tihanyi önkormány-
zat számára is megtervez-
ték a Magtár Látogatóköz-
pont épületében készülő ki-
állítás. A bemutató eszkö-
zeinek kivitelezője a Meg-
aplex Kft. volt. 

Somogyi Judit

„A kisfilmeken látható, hogy nézett ki az apátság
alapításakor, és milyen volt Tihany.”

IDŐUTAZÁS A BENCÉS APÁTSÁGBAN
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A Balatonra régóta komoly
érdeklődés irányul. Települései a
XIX. század derekán váltak
fürdőhellyé, később népszerű
üdülőhellyé. Vizének minősége a
belőle származó ivóvíz és a
fürdőzők szempontjából is
kulcsfontosságú. Nem csoda, ha
a mostanában felbukkanó
kékalga-invázió miatt aggódnak
a – járvány miatt amúgy is – súlyos veszteségeket elszenvedő,
Balaton-parti vendéglátók. A jelenség okairól Vörös Lajos
professzort, a Balatoni Limnológiai Intézet kutatóját
kérdeztük.

A Balaton algásodása ma közbeszéd tárgya, de még mielőtt
rátérnénk, beszéljünk arról, hogy mi szükséges a Balaton vízmi-
nőségének kutatásához itt, Tihanyban, a Balaton partján!

A kutatás időt, pénzt és szakem-
bereket igényel. Nem olyan költsé-
ges, mint – mondjuk – a fizikai kí-
sérletek, de azért drága. Intéze-
tünknek nincs kerete egy olyan kutatási projektre, ami kifejezetten
a Balaton-kutatást célozná. 

Úgy tudtam, hogy minden reggel kieveznek a Balatonra, víz-
mintát vesznek, aztán a nap hátralévő részében ezeket elemzik,
mindenféle élőlényeget keresve benne. Nem így van?

A Limnológia kilencvenhárom évvel ezelőtt kezdte meg működését,
akkor még ez volt az első és egyetlen biológiai kutatóhely az ország-
ban, ahol a tudományterület minden ágát művelték. Természetesen,
a Balaton-kutatás is a feladatai közé tartozott. Ma is – különféle szem-
pontból és céllal – elemezzük a vízmintákat, de komplex jelleggel nem
vizsgáljuk a tavat. Néhány évtizede, amikor az algák elburjánoztak
benne, intenzív munka kezdődött e téren, és nemcsak az intézetben,
hanem az egész országban, sőt nemzetközileg is. Úgy tűnt, hogy a ko-
moly kutatások meghozták az eredményt, a kutatók meg tudták az
algásodás okát mondani, és azt is, hogy mit kell ellene tenni.

A szennyvíz volt a jelenség oka?
Igen, a tisztítatlan szennyvízzel együtt a tóba kerülő foszfor.

Azóta kiépült a költséges szennyvíztisztító, vízgyűjtő és körcsa-
torna-rendszer. A sokmilliárdos beruházások eredményezték,
hogy a 2018 előtti húsz esztendőben a víz minősége kiváló volt,
még a nyugati medencében is, Keszthelyen, ahová a Zala befolyik.
Ez a folyó hozza be a Balatonba a szennyeződés jó részét. Akkori-
ban a döntéshozók és a kutatók is megnyugodtak. Problémák úgyis
akadtak másutt is; azokkal is foglalkozni kellett. Magyarországon
négyezerhatszáz egy hektárnál nagyobb tó van a nagy tavainkon

kívül, gondolok itt a Fertő vagy a Tisza tóra. Ahol az ember megje-
lenik, ott gond is van. Az algák tavaly ilyenkor kezdtek ismét irdat-
lan mértékben szaporodni. 

Akkor ez a húszévi nyugalom után meglepetésként érte a ku-
tatókat is…

Igen, meglepetés volt számunkra is. Nem voltunk felkészülve
sem anyagilag, sem eszközökkel egy sokoldalú, komplex mérés-
sorozatra. Megvizsgáltuk, elemeztük, amit lehetett. Még most is
dolgozunk az elmúlt tíz-húsz év történéseinek kiértékelésén, hogy
megválaszolhassuk a kérdést: mi vezetett a hirtelen változáshoz?

Mire jutottak?
Első gondolatunk az volt, hogy a rendkívüli, hosszan tartó meleg

lehetett az algaburjánzás oka. Azonban az utóbbi két évtized hő-
mérsékleti adatainak elemzése után kiderült, hogy korábban még
melegebb nyarak is voltak, így ez a feltevés tévesnek bizonyult. El-
kezdtünk más irányban kutakodni.  Vizsgálni kezdtük a több foszfor,
nitrogén bekerülésére utaló adatokat.

Ezek az anyagok a mezőgazdasági művelésből juthatnak a Ba-
latonba?

Igen, a mezőgazdaságból és a
szennyvízből. Zalaegerszegről fosz-
fortalanított szennyvíz kerül a Zala
folyóba; állapotát a Vízügy naponta

ellenőrzi. Ezeket a mérési adatokat is kielemeztük, de semmi
rendkívülit nem találtunk. Tovább göngyölítettük a dolgot, és végül
nem maradt más ésszerű feltevés, mint a fenéken lévő üledék sze-
repe. Az iszapban, vagyis az üledékben, mint egy akkumulátorban
összegyűlik a foszfor, ami valamilyen körülmény hatására kisza-
badulhatott a csapdából. 

Ez az iszap van a lábunk alatt, ha begyalogolunk a vízbe?
Igen ez az iszapcsapda, amelyet még ki kell kutatni minden

szempontból – és ez nem egyszerű. Ha Siófok és Almádi között a
vízből kiemelünk egy pohárral, akkor az egész keleti részre érvé-
nyes megállapításra juthatunk az elemzéséből. Az üledék egészen
más: ugyanerre a területre száz mintát kellene venni az érvényes
következtetések levonásához. Csak egy komplex vizsgálattal lehet
ezt a milliméterről milliméterre változó rendszert vizsgálni a ré-
tegződés, a kémiai és a bakteriális folyamatok, kölcsönhatások
alapján. Figyelembe kell venni az időjárási viszonyokat is, azt pél-
dául, hogy mennyi fény jut a mélybe, mennyire keveredik fel az üle-
dék. Itt még tág tere van a kutatásnak. Nyáron kezdtük az oknyo-
mozó vizsgálatot, de már tél volt, mire eddig eljutottunk. Hogy pon-
tosan mi történt akkor nyár végén, már soha nem fogjuk megtudni.
Csak kísérletekkel, mérésekkel lehetne rekonstruálni a körülmé-
nyeket. Ennek terve még csak a fejünkben alakul, most keresünk
támogatókat az elképzelés megvalósításhoz. A kutatáshoz multi-
diszciplináris szakmai összefogás szükséges, nem elég hozzá a bi-
ológus, hanem vegyészre, hidrológusra is szükség van. 
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A KÉKALGA ÉS AZ ISZAPCSAPDA
A Balaton még rengeteg ismeretlen dolgot tartogat számunkra

„Csak kísérletekkel, mérésekkel lehet
rekonstruálni a körülményeket.”
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Tihanyban milyen minőségű a víz? A Balaton részeként meddig
lehet mentes a kékalgától? Mennyire körülhatárolható a túlsza-
porodás területe?

A tihanyiak megnyugodhatnak. A Zala meghatározó vízmennyi-
sége a Balaton nyugati csücskébe folyik be. Innen csak a Sió csa-
tornán tud kifolyni a víz, ha megnyitják. A víz nyugatról keletre
halad. Amíg egy vízmolekula a torkolattól eljut a Sióig, ahhoz több
mint négy évre van szükség. Ez alatt megtisztul a víz. A legnagyobb
virágzás idején sem volt Tihanyban és attól keletre probléma, talán
csak egyszer vagy kétszer, kivételes jelleggel. A tó közepén ma is
kockázat nélkül ihatunk a vízből.

Az algaveszély felmerült
az idén is. Meg tudjuk mon-
dani előre, hogy várható-e al-
gavirágzás? Ha túllépi az egészségügyi határértéket, akkor el-
maradnak a vendégek, hiába van strandunk, szállodánk. Mit tu-
dunk tenni ellene? 

Az a helyzet, hogy ha naponta mérnénk a vízminőséget, még az
sem lenne elég, még akkor is csak kullognánk az események
után. Előre kellene látni, mi várható, mire kell készülni, és mit kell
tenni, hogy ne következzék be az algák túlszaporodása. A kékal-
gák, a cianobaktériumok melegkedvelők, nyáron tenyésznek, és
anyagcsere-termékeik jelentik az egészségügyi kockázatot. Sze-
rencsére, a tünetek jelentkezését lehet csökkenteni, ha lezuha-
nyozunk.

A Balaton híres selymesen lágy vízéről. Mossuk le fürdés után?
Igen, enyhén lúgos a kémhatása, Ph-értéke 8,5; ettől érezzük

kellemesnek. 
Mi adja ezt a kémhatást?
Ásványi összetételéből ered, a magnézium, a kálcium, és hidro-

gén-karbonát ionokból.
Mit tartunk soknak vagy kevésnek, ha algáról van szó? Milyen

mértékig fontos a tó egészsége szempontjából, és mikortól
káros? Egyáltalán: milyen a jó Balaton-víz? Nyilvánvalónak

látszik a válasz, de nem az. Attól is függ, hogy „ki kérdezi”, vagyis
kinek, mi a jó. Ami az embereknek, a nyaralóknak kedvező, nem
biztos, hogy a Balaton állat- és növényvilágnak is az.

Amennyiben az emberi vízhasználat szempontjából vizsgáló-
dunk, akkor azt látjuk, hogy a túl sok kékalga a fürdőzésre nézve
kedvezőtlen. Ám a Balaton nemcsak fürdővíz, hanem több százezer
ember ivóvize is.  A balatoni vízkivételi helyek jó minőségű, ásványi
anyagokban gazdag ivóvizet biztosítanak. Az algák mérgei azonban
az ivóvizet is károsítják. Eltávolításuk nagyon nehéz az ivóvízből.
Egy halastóban viszont direkt kedvező, ha sok van belőlük, mert
az algák képezik a vizi életközösségek energetikai alapját. Megkö-

tik a napenergiát, átalakítják
szerves anyagokká.  Így vál-
hatnak a gerinctelenek táplá-

lékává, majd a tápláléklánc további fokai következnek a nagy ha-
lakig. A halak szempontjából – és így a horgászokéból és a halgaz-
daságokéból is - az algaszegény víz nem ideális. Meg kell fogal-
mazni a prioritásokat! Nem kétséges, hogy a Balatonon a fürdőzés
és a tiszta ivóvíz a legfontosabb, ezért minden eszközzel az algák
felszaporodása ellen kell dolgozni. Intézetünknek kiváló potenci-
ális lehetősége van a kutatásra. Helyben vagyunk, egy évszázados
múlttal rendelkezünk, szakmai kapcsolatrendszerünk kiterjedt. A
tó most figyelmeztetett minket arra, hogy sokkal intenzívebben kell
foglalkoznunk vele; még rengeteg ismeretlen dolgot tartogat szá-
munkra. 

Az intézet egyik blogbejegyzésében az algakutatás társadalmi
vonatkozásairól is szó esik. Mit is értünk ez alatt? 

Az emberi vízhasználat egy komplex dolog. A Balaton nem csak
egy úszómedence vagy egy vízbázis. Ennél spirituálisan többet je-
lent: saját múltja, irodalma, művészete, mondhatjuk: kultusza van.
Évszázadokon keresztül óriási hatással volt, és ma is van az itt
élőkre és az ide látogatókra. Erről kutatóként sem feledkezhetünk
meg.

Koncz Mária

„Ahol az ember megjelenik, ott gond is van.”

A NASA és a Stanford Egyetem kutatói
a Landsat műholdak képei alapján
vizsgálták hat kontinens 33 országának
több mint hetven, 100 négyzetkilométernél
nagyobb tavát. A műholdfelvételek
szerint tisztul a Balaton.

A szakemberek az 1982 és 2012 közötti
időszak, azaz 28 év, mintegy harmincezer
nyári felvételének elemzése utána arra ju-
tottak, hogy a nyári algavirágzás 71 tó közül
48-nál növekedett és mindössze hatnál volt
tapasztalható javuló tendencia – a ritka ki-
vételek közé tartozik a Balaton. Az algák
nemcsak mérgezők lehetnek, de még az
oxigént is elvonják a vízi élőlények elől, ter-
jedése pedig negatív hatással van az ivóvíz-
ellátásra, a mezőgazdaságra, a halászatra,
sőt, még a turizmust is befolyásolja.

A növekvő algásodás oka, hogy túl sok
szennyező tápanyag – főleg trágya – jut a
vízbe, valamint a vízhőmérsékletének
emelkedése. A Balaton esetében több évti-
zedes javuló tendenciát állapítottak meg a
szakemberek, vagyis a vízminőség javítása
érdekében tett intézkedések úgy tűnik sike-
resek voltak. 
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A TÓ VÍZSZINTJE A GOND?NASA: 
RITKA KIVÉTEL 
A BALATON

A Balaton tavalyi algásodásában

szerepet játszott a tartósan megemelt

vízszint, ezért a tó

vízszintszabályozásának teljes

átalakítását javasolják - tájékoztatta

Istvánovics Vera, a Magyar Tudományos

Akadémia (MTA) és a Budapesti

Műszaki Egyetem (BME)

vízgazdálkodási kutatócsoportjának

tagja az MTI-t.

A kutatócsoport a BME Vízépítési és Víz-
gazdálkodási Tanszékével közösen érté-
kelte ki a Balaton Keszthelyi-medencéjé-
ben működő mérőállomások, valamint a
vízügy 2019-es mérési adatait. Istvánovics
Vera elmondta: feltételezték, hogy a tavaly
augusztus végi jelentős vízminőség rom-
lással járó, minden eddiginél másfélszer
nagyobb algacsúcs oka az üledékfelszín
oxigénmentessé válása és ennek nyomán
a szokásosnál sokkal nagyobb foszforfel-
szabadulás volt. 

Sokéves mérési adatokat összehason-
lítva a kutatók azt találták, hogy az időnként
kialakuló hőrétegezettség időtartama nya-
ranta az átlagos vízhőmérséklettől és víz-
állástól függ. A vízhőmérséklet 1 Celsius-
fokkal, vagy a vízállás 10 centiméterrel nö-

vekedése egyaránt két nappal meghosz-
szabbítja a rétegezett időszakot. 

Ha a vízállás olyan magas marad, mint
az utóbbi években, akkor a rétegezett idő-
szak hosszúsága, az időjárástól függően 8-
10 nappal is nőhet. Ezzel szinte megduplá-
zódik a 2019-hez hasonló nagy algacsú-
csok kialakulásának valószínűsége – hang-
súlyozta a kutató, aki kiemelte: az eredmé-
nyek alapján a Balaton vízszintszabályozá-
sának teljes átalakítását javasolják.
A kutatók szerint a megoldás nem könnyű,
de lehetséges; a két ellentétes szempontot
folyamatosan összehangolva kell szabá-
lyozni a tó vízszintjét. Istvánovics Vera
ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet,
hogy egy új vízszintszabályozási rend beve-
zetése csak számos kérdés megválaszo-
lása után lehetséges.

Az első, társadalmi vitát is szükségessé
tevő kérdés, hogy mi kapjon prioritást a tó
élővilágát és használatát is figyelembe
véve. Milyen Balatont szeretnénk a magunk
számára fenntartani és unokáink számára
megőrizni? Ennek eldöntése után lehet ki-
alakítani az új vízszintszabályozási rendet,
amely célzott tudományos kutatással vi-
szonylag gyorsan megalkotható - mondta.

t-v
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HAGYOMÁNYOS TANÉVKEZDÉS
A kormány döntése értelmében normál tanrend szerint 

kezdődik az idei tanév. Szeptemberben újra vissza kell térni a

tantermekbe a diákoknak, akik március közepe óta otthonról,

digitális formában tanultak. A váltás nem mindenkinek lesz

könnyű.

A Magyar Közlönyben megjelent a 2020/2021-es tanévre vonat-
kozó kormányrendelet. Ennek legfontosabb része, hogy a kormány
normál tanrendre készül, vagyis jelenleg az a legvalószínűbb for-
gatókönyv, hogy a diákok szeptembert 1-től a hagyományos módon
kezdhetik el a tanévet. Rengeteg idő telt el már azóta, hogy utoljára
ültek az iskolapadban, ott kellett dolgozatot írniuk vagy épp az osz-
tálytársak előtt felelniük. Sokaknak valószínűleg a visszarázódás
sem lesz zökkenőmentes.

Radó László iskolaigazgatótól megtudtuk: természetesen, az
esetleges járvány második hulláma változás hozhat, de Tihanyban
is a rendkívüli tanévzárás után a hagyományos iskolakezdésre ké-
szülnek.

Az iskola továbbra is népszerű a környéken, a 2020/2021-es tan-
évben már 188 tanuló kezdi meg a tanévet a Tihanyi Bencés Isko-
lában. Összesen 19 településről járnak a tanintézménybe a gyere-
kek, a legtávolabbiak: Kékkútról, Nagyvázsonyból és Alsóörsről. A
növekvő tanulólétszám mellett a tihanyi gyermekek arányának
csökkenése megállt az iskolában, sokan költöznek a faluba, így
ebben a tanévben 67 helyi tanuló kezdi meg a tanévet. 

A nyári időszakban több jelentkezőt is vissza kellett utasítani
helyhiány miatt, akik a környékre költöztek és az első osztálynál
magasabb évfolyamokba szerettek volna beiratkozni.

Személyi változások is történtek a nyáron: nyugdíjba vonult Mé-
száros Piroska és Tamásné Süle Éva. Új pedagógusként érkezett
Rátz Márton, aki óraadóként tanít majd informatikát. A biológia
és a természetismeret tantárgyakat Dr. Szalontai Krisztina, a
földrajz tárgyat Cseh Tibor tanítja.  Az eddig pedagógiai asszisz-
tensként dolgozó Juhász-Fazekas Fanni az elsősök napközis ta-
nítója lesz.

S.J.

Példás összefogásnak köszönhetően teljesen megszépült a ti-
hanyi Bencés Általános Iskola udvara. Szülők, támogatók, szerve-
zetek fogtak össze annak érdekében, hogy az intézménybe járó
gyerekek szeptembertől egy felújított udvaron tölthessék az órák
közötti szüneteket és a délutáni játszó időszakot. 

Az iskola szülői szervezete felhívást intézett a szülőkhöz, amely-
ben anyagi támogatásukat és fizikai segítségnyújtásukat kérte az

iskolaudvar fejlesztéséhez. A kis létszámú,
de nagyon lelkes közreműködők augusztus
8-án végezték el társadalmi munka kereté-
ben a felújítást. Kialakítottak egy homoko-
zót, megépítették a sportcsarnok és a ko-
sárlabda pálya közötti összekötő járdát, új-
rafestették a jelenlegi játszótéri játékokat,
felállítottak egy napvitorlát a kosárlabda-
pálya mellé, felújították a régi kültéri sze-
meteskukákat és udvari padokat, valamint
füvesítéshez és tereprendezéshez is hozzá-
járultak. 

További terveik között szerepel még az
iskola felső bejárata
melletti terület rende-
zése, virágosítás, terep-
rendezés a jövendőbeli
kültéri tanteremnél, ud-
vari asztalok és padok
vásárlása, kerítés maga-
sítás, játszótéri játékok
javítása, gyöngykavics
cseréje, fedett esőbeálló
és kis focipálya kialakí-
tása, fali- és ivókút kiépí-
tése. Ezekhez várják az
iskoláért tenni akaró tá-
mogatók jelentkezését.

S.J.

A megvalósításban részt vett, vagy támogatást nyújtott:
Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat, betonEPAG Építő-
anyaggyártó Kft., Balatonakali Tüzép, Tihanyi Hajós Egy-
let, Jánosiné Bogdán Eszter, Feckó Tivadar, Végh Richárd,
Szonner Balázs, Rónaszéki László, Molnár Róbert, Paho-
lics Gábor, Pilinyi Gábor, Pálfi Zsolt, Dombi Lajos, Cseh
Tibor, Radó László, Marsó Barna, Marsó Kende, id. és ifj.
Kimmer József, Varró Dávid, Borbély Imre Zsolt, Csizma-
zia Attila, Czingel Mihály és a Kotyogós Kávézóterasz. 

MEGÚJULT AZ ISKOLAUDVAR
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• Tanácsadás, tervezés, a család igényei 
szerinti méretezés

• Konzultáció, minden elkötelezettség nélküli
előzetes igényfelmérés, kalkuláció 

• Állami támogatás pályázat megírása:
Jelenlegi lehetőségek EU támogatott kamat-
mentes hitelt nyújtanak a családi Napelem
rendszerekhez, segítség a hitel igénybe véte-
lének lebonyolításában

• Teljes körű kivitelezés, 
csatlakozási dokumentációk elkészítése

• Elektromos és infra fűtések tervezése kiépítése
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A Tihanyi Legenda Kft. és a Németh László Művelődési ház
ebben az évben négy alkalommal is táborba hívta és várta a tihanyi
gyerekeket. A cél az volt, hogy a több hónapos karantén után igazi
közösségi élményben legyen részük a kicsiknek. Az élményekről,
tapasztalatokról a táborok szervezőivel beszélgettünk. 

- Júliusban két tábort is szerveztünk a tihanyi alsós gyerekek
számára. Gondolván a kisebb korosztályra, 6-10 éves korig hirdettük
meg programjainkat, melyre 12-12 fő jelentkezett, fiúk-lányok veg-
yesen. Foglalkozásainkat napközis jelleggel szerveztük: reggel nyolc
és délután három óra között vigyáztunk a gyerekekre – mondta Tóth
Varró Eszter, aki Steixner Máriával és Végh Zsuzsannával, a TDM
munkatársaival gondoskodott a gyerkőcök hasznos időtöltéséről. 

- Napjaink zömében kézműves foglalkozásokkal, szabadtéri- és
ügyességi játékokkal teltek, de sokat kirándultunk a természetben
is; a Barátlakásoknál, az Óvárban, és a Kiserdő-tetőn. Átkompoz-
tunk a déli partra is, hogy onnan csodáljuk meg Tihany lankás
dombjait. Meglátogattuk a Belső tó partján lévő lovardát, illetve az
apátsági majorságot is, ahol gyógy- és fűszernövényekkel is-
merkedtünk. Falujáró kvízünk során megismertük Tihany
nevezettességeit, rejtett feliratok, emlékek, szobrok és kincsek
után kutatva. A legmelegebb napokon a Magtár teraszát rögtönzött
stranddá alakítottuk, ahol előkerültek a vizibombák és a vizi pisz-
tolyok is. Mesekuckó délelőttünk alatt rövid történeteket olvastunk
majd dolgoztunk fel, hol beszélgetésekkel, hol különféle
kézműves- és barkács technikákat alkalmazva. A programok több-
ségét közös játszóterezéssel zártuk, ahol a szabadtéri játékok mel-
lett, rajzolhattak, színezhettek, focizhattak is a gyerekek. De ami
talán a legfontosabb: sokat beszélgettek, beszélgettünk egymás-
sal, amire most igazán vágytak a gyerekek, hiszen a kialakult
vírushelyzet miatt március közepe óta sokan nem találkoztak
egymással. A hetek végére barátságok kötődtek, a résztvevő gyer-
mekek pedig a tábor vezetőit nemcsak pedagógusként fogadták el,
hanem barátként is. A nagy érdeklődésre és a számos pozitív vis-
szajelzésre való tekintettel a jövő év nyarán is több nyári tábort sz-
ervezünk – foglalta össze a tapasztalatokat Tóth Varró Eszter.

A Németh László Művelődési Ház két nyári táborában a részvevő
28 gyereknek sok élményben volt része Horvátné Tóth Ivett és
Császár Anikó vezetésével. 

- Körbeülve, ismerkedős játékokkal kezdtük az első napot, sok
érdekes dolgot így tudtak meg egymásról a gyerekek. Szerették,
külön kérték ezeket a beszélgetéseket, több alkalommal
történeteket olvastunk fel nekik, amelyek kapcsán 1-1 órás beszél-
getés alakult ki. Sok vidám csoportjátékban, sorversenyen, gyor-
sasági és ügyességi játékban próbálhatták ki magukat a gyerekek,
amit nagy izgalom kísért minden alkalommal. Több gyerek a tábor-
ban ismerte meg a méta játékot, amit nagy örömmel játszottak. 

A művelődési házban a reggel elkészített tutajokat a tó bokáig érő
vízében versenyeztettük nagy hajrá kiáltások kíséretében. A tóparton
zaljottak a kardozások és a kötetlen játékok is, és itt ismerkedtünk
meg Rübi kutyussal és Kópé malackával is. Ezen a napon megtan-
ulhatták a gyerekek az otthoni kutyatartás alapvető szabályait, és azt,
hogy milyen vezényszavakkal tudják idomítani kedvencüket.  

Fehér pólókra különleges technikával, batikolással mintákat
festettünk. Kiakasztottuk szárítani, úgy nézett ki a művelődési ház
terasza, mintha nagymosást rendeztünk volna. Ez lett a tábori
pólónk. A nagy melegben nagyon várták a gyerekek a vizes
játékokat, amikor fürdőruhára vetkőzve bolondozhattak.

Kisvonattal utaztunk a Limnológiára, ahol sok látható és
láthatatlan élőlénnyel, halakkal, rákokkal ismerkedtünk. Jópofa
feladatot is kaptunk, ki tudja csipesszel elkapni a gyorsan mozgó
bogarakat, és kisebb vizi élőlényeket. Az új tihanyi Garda Akváriu-
mot is megcsodáltuk, képernyőkön ismerhettük meg a tudni-
valókat a halfajtákról. Heti zárásként a Nosztori Kalandparkban
kisvonatoztunk, gokartot hajtottunk, felmásztunk a várra, erdei
kalapályákon mászhattak a fiúk, lányok. Három lány táncbemu-
tatóval is készült, ami a végén örömtánccá alakult.

Nagyon készültek a gyerekek a délutáni tábori zárásokra,
amikor elmondhatták aznapi tapasztalataikat, jutalompontokat is
adva egymásnak. Különböző színű karkötőket kaptak jutalmul,
amiket ki kellett érdemelni. A heti 5 karkötőért péntek délután ok-
levelet vagy a csoportról készített hűtőmágnest kapták emlékül -
mesélte Horváthné Tóth Ivett.

R.É.

A fotós küldetése megörökíteni a pillanatot. Minden körülmények
között. Néha életünk legszebb eseményeiről, néha drámákról, ve-
szélyekről, elmúlásról. Néha csak a csendről. Segít emlékeznünk.

 A világjárvány forgószínpadán volt, aki a frontvonalban, volt aki a
kihalt utcákon, tereken alkotott, s rengetegen élték ki kreativitásu-
kat, vagy bújták félretett fotóalbumaikat a ránk zárt időben. Egy ki-
csit széthullott minden. Ám ebben a ma embere számára ismeretlen
világban megszületett egy gondolat. Egy kiállítással egybekötött fo-
tópályázat, a Most vagy Soha gondolata. Bárki pályázhatott, akit épp
ez a lehetőség sarkallt fotózásra az adott körülmények között, vagy
aki korábbi alkotásai között bukkant a Most vagy Soha hangulatára.

Közel ezerháromszázan, amatőr és profi fotósok egyaránt adták
be pályázatukat. Igazi alkotói szabadságot adott a pályázat, nem
volt megkötés, lehetett bármilyen kamerát, de akár mobiltelefont
is használni. Engedélyezett volt az utómunka, sőt a közösségi ol-
dalak filterei is. 

A július végén megrendezett megnyitóra sem lehetett kategóri-
ákba rendezni a szakmai zsűri és az Instagram közösség által ki-
választott alkotásokat. A kiállításnak otthont adó Apátsági Rege

Cukrászda falain csupán pár hasonló szál köti össze a fényképeket.
A megnyitót három workshoppal egészítették ki a szervezők,

melyen bárki díjmentesen részt vehetett, akár saját felszerelése-
ikkel, akár a kipróbálható készülékekkel. Születtek portrék, gaszt-
rofotók, enteriőrök, sőt még modell képek is. 

A Most vagy Soha kiállítás az Apátsági Rege Cukrászdában látható.
t-v

VIDÁM NAPOK, SZÍNES PROGRAMOK

KERÉKPÁROS FEJLESZTÉS 
A TIHANYI-FÉLSZIGETEN

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta az Örvényes és
Tihany közötti kerékpáros fejlesztés közbeszerzését. A beruházás
keretében 3,3 kilométeres szakaszon a régi elbontása után épül új
gyalog- és kerékpárút.

A Balatoni Bringakör Örvényes és Tihany közötti szakaszán össze-
sen 3296 méter hosszú szakaszon újul meg. Örvényes
térségében egy közel egy kilométeres szakaszon a 71-es főút mel-
lett a kerékpárút elbontását követően új gyalog- és kerékpárút épül.
Aszófő térségében, szintén a 71-es mentén, összesen négy szaka-
szon készül új gyalog- és kerékpárút, mintegy 1100 méteren. Tihany-
ban összesen 1200 méter hosszan épül új gyalog- és kerékpárút a
71-es főút mellett. Itt két új kerékpáros híd is megépül. t-v

EGY FOTÓKIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA






