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Tihany idén is támogatást nyert a települési önkormányzatok szociális célú

tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázaton. Az önkormányzat mintegy 1,2 millió vissza

nem térítendő támogatás révén 66 köbméter szociális tűzifát oszthat szét a

településen élő rászorulók között. 

AJÁNDÉK-
CSOMAGOK

A képviselő-testület az októberi ülésén
úgy döntött, hogy az önkormányzat ebben
az évben is karácsonyi csomaggal kedves-
kedik a Tihanyban állandó lakcímmel ren-
delkező, és 65. életévüket 2021. december
31-ig betöltő lakosoknak.

Az érintettek az ajándékcsomagokat még
az ünnepek előtt megkapják. 
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ELHUNYT KARL HEINZ FORLER
Elhunyt Karl Heinz Forler Tihany testvérvárosa, Dei-
desheim közismert személyisége. A két település kö-
zötti kapcsolat egyik meghatározó alakja az utóbbi
években súlyos betegséggel küszködött.  Tósoki Imre
polgármester a német kisváros elöljárójának, Manf-
red Dörr-nek levélben küldte el a tihanyiak részvét-
nyilvánítását. 
„Őszinte szomorúsággal és mély megrendüléssel ér-
tesültem barátunk, Karl Heinz Forler haláláról, aki
nem csak aktív közéleti tevékenységével, hanem
egész életével mutatott példát több generáció szá-
mára. Ahogyan Deidesheim polgárai, úgy mi, tihanyi
barátai is gyászoljuk őt.
Kedves és segítőkész személyisége nagyban hozzájá-

rult a két település közötti testvérvárosi kapcsolat alakulásához, szerénysége és em-
bersége valamennyiünket megérintett. Meggyőződésem, hogy távozásával nagy űrt
hagy maga után, nem csak a családja és barátai körében, hanem a deidesheimi kö-
zösség tagjai között is. Mi itt Tihanyban szeretettel és tisztelettel őrizzük emlékét.”-
szólt a levél.

TŰZIFA A RÁSZORULÓKNAK
A pályázaton nyert összeghez az önkor-

mányzatnak önerőt kell biztosítani illetve

állni a szállításból adódó költségeket.

A helyi rendelet részletesen taglalja a tű-

zifa támogatás jogosultsági feltételeit,

ennek értelmében a téli fűtéshez szüksé-

ges tűzifa ellátásra azok jogosultak, akik-

nek az egy főre jutó havi jövedelme nem ha-

ladja meg a családban élők, illetve a csa-

láddal egy lakásban élők esetében az öreg-

ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-

nek 350 százalékát.

A szociális ellátásra jogosult a gyer-

mekét egyedül nevelő szülő is, továbbá

azok a családok, ahol fogyatékos vagy tar-

tósan és súlyosan beteg személy él, itt az

egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-

sebb összegének 450 százalékát. 

A tűzifa támogatás mértéke háztartáson-

ként legfeljebb 4 köbméter lehet. Az önkor-

mányzat a támogatásból vásárolt tűzifát

jövő év február 15-ig minden rászorulóhoz

eljuttatja. 
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November végén elkezdődik a település
legforgalmasabb útján, a Kossuth
utcában a vízvezetékrendszer átfogó
cseréje. A teljes utcában kicserélik a régi,
elavult vezetékeket, illetve megújítják a
házi bekötéseket. A beruházást végző
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. több
ütemben tervezi a munkálatokat,
amelyek a nyári szezonban nem zajlanak
majd, így a fejlesztés várhatóan 2023-
ban fejeződik csak be.

Elkerülhetetlen az utca alatt húzódó las-
san hatvan éves gerincvezeték kicserélése,
hiszen egymást érik a csőtörések, emiatt
pedig gyakoriak az üzemeltetési problé-
mák. A biztonságos ivóvízellátás növelése
érdekében a teljes vezetékhálózatot ki kell
váltani – tájékoztatott a DRV. 

A 300 millió forintból megvalósuló vízve-
zetékcsere jelentős munkálatokkal jár
majd, bonyolítja a helyzetet, hogy az állami
fenntartású utak esetében, a hideg időjá-
rásra való tekintettel, november 15. és
március 1. között nem lehet az aszfalt alatti
vezetéket kibontani. Tihanyban a nyári sze-

zonban lehetetlen lenne egy ekkora volu-
menű munka elvégzése, így az út felbon-
tása elsőként csak 2022. március 15. és
május 31. között zajlik majd, ekkor félpá-
lyás útlezárás lesz érvényben.

A beruházás első üteme november 22-
én kezdődik és január végéig tart. Ebben az
időszakban a Rendeskő utca illetve az

Aranyház utca déli leágazása közötti sza-
kaszon végzik el az ivóvízhálózat cseréjét,
mert itt az építendő vezeték nyomvonala a
járda alatt húzódik, azaz útfelbontással
nem jár. A munkálatok ideje alatt a gyalo-
gos forgalmat a Kossuth utca keleti oldalán
és a parkolón keresztül biztosítják.

A beruházást finanszírozó és végző DRV
Zrt. tájékoztatása szerint a vízvezeték-ki-
váltási munkák során ideiglenes vízhiány,
nyomáscsökkenés és zavarosabb víz jelen-
léte átmenetileg előfordulhat, de az ivóvíz
végig fogyasztható minőségű lesz. Nagyobb
hibák esetén a 06 80/240-240-es telefon-
számon lehet értesíteni az üzemeltetőt.

A Kossuth utcai vízvezetékrendszer tel-
jes cseréje várhatóan 2023 novemberében
készül el, a tervek szerint 2024 tavaszán az
utcát, egészen a révig, újra aszfaltozzák.
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A Kossuth utcai munkálatok menetrendje: 
2021.11. 47. hét - 2022. január 4. hét: Rendeskő u. - Aranyház u. déli leágazás között
2022.01. 3. hét - 02. 7. hét: Aranyház u. északi leágazás –Rendeskő u. között
2022.02. 6. hét - 03. 12. hét: Névtelen u. - Temető felé északi irány
2022.03. 11. hét - 04. 15. hét: Csokonai u. - Aranyház u. északi leágazás között
2022.03. 13. hét - 05. 18. hét: Névtelen u. - központ felé déli irány Kakas csárda garázs
2022.04.14. hét - 05. 19. hét: Biterra köz leágazás - Csokonai u. leágazás között
2022.09.35. hét - 10. 42. hét: Petőfi u. kereszteződés - Biterra köz leágazás között
2023.03. 11. hét - 04. 16. hét: Mádl Ferenc tér déli leágazás - Petőfi u. kereszteződés
2023.04. 15. hét - 05. 20. hét: Mádl Ferenc tér észak - déli leágazás között
2023.09. 36. hét - 10. 42. hét: Visszhang u. kereszteződés - Mádl Ferenc tér északi leágazás
2023.03. 13. hét - 05. 18. hét: Kakas csárda garázs - Visszhang u. kereszteződés

BONTÓ KERESTETIK
Kiírták a közbeszerzést az egykori tihanyi Park Hotel bontásának
kivitelezésére. A Klebelsberg Kuno utca 1-es szám alatti ingatlanon a
korábbi, már régóta üresen álló szállásépületeket és
kiszolgálóépületeket bontják majd el. 

Az ingatlanok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén helyezkednek
el, az épületeket évek óta nem használják, ezért erősen leromlott állapotúak,
így felújításuk és átépítésük nem lehetséges, vagy nem lenne gazdaságos. A
József főherceg egykori kastélya és közvetlen környezete kivétel, azt a mos-
tani állapotában érintetlenül meg kell tartani. 

Az elbontásra ítélt hétszintes, lapostetős, ötezer négyzetméteres hotel
földszintjén konyha-étterem, recepció, közösségi helyiségek, előadóterem
működött régen, az emeleten lakószintek voltak. A kétszintes, nyeregtetős
személyzeti szállót, a tárolót, az öt lakóegységből álló, földszintes apart-
mant, a kétszintes gépészeti épületet, a vasbeton medencét, a büfét és a
félig földbe süllyesztett kis raktárt szintén elbontják.

A bontás a „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Nagy kapaci-
tású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” elnevezésű
pályázati felhívásra benyújtott, majd támogatásban részesített projekt
része, amelynek keretében felépül a Tihanyi Kastélyszálló és Tréning Köz-
pont Hotel. A kastély épületét helyi védelemmel műemléki értékként vették
nyilvántartásba, így a bontás ezt nem érinti.

Idén ez már a második közbeszerzés a Tihanyi kastélyszállóra, hiszen
februárban írták ki a bontási munka megtervezéséről szóló eljárást. Ezt
végül a Moriarty Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. nyerte mintegy 15 mil-
lió forintos ajánlattal. Most a bontás gyakorlati kivitelezőjét keresi a beru-
házó cég, azaz a CDHT Hotel Projekt Kft.

Mint arról már írtunk, a fejlesztés eredményeként egy több mint száz szo-
bás, négy- vagy ötcsillagos szálloda nyithatja meg kapuit. A főépületben 15
lakosztályt alakítanának ki, a birtokon emellett még két épületet építhetnek.
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RENDSZÁMFELISMERŐ 
KAMERÁK LESZNEK
Felújítja és bővíti az önkormányzat a település
kamerarendszerét. A közel tíz évvel ezelőtt kialakított,
elsősorban a közbiztonságot szolgáló rendszer mára
elavult, hálózati problémák miatt nem tudja
megfelelően ellátni a feladatát. Az önkormányzat 4,5
milliós pályázatot írt ki a fejlesztésre.  

Vannak területek, ahol az időközben megnőtt növényzet
(Borsos Miklós tér) vagy a folyamatban lévő felújítások
miatt (Mádl Ferenc tér) át kell helyezni a kamerákat, van,
ahol egyszerűen jobb felbontású kamerára van szükség.
A napelemmel működő kamerákat bekötik az elektromos
hálózatba, hogy működésük biztonságosabb legyen, illetve
a rendőrséggel és a közterületfelügyelettel egyeztetve, a
település néhány olyan részén is felállítanak új, modern
térfigyelő kamerákat, ahol eddig nem volt.

- Fejlesztjük a rendszert illetve bővítjük is. A képviselő-
testületi ülésen úgy döntöttünk, hogy a település bizton-
sága érdekében a főbb útvonalakon új, rendszámfelismerő
kamerákat telepítünk – válaszolta kérdésünkre Tósoki
Imre polgármester, aki szerint jövő áprilisra el is készülhet
a megújított kamerahálózat.

A térfigyelő kamerák képei révén a közterületi mozgá-
sok a füredi rendőrkapitányságon a nap 24 órájában kö-
vethetők, valamint a tárolt felvételek alapján visszamenő-
leg is információkat szolgáltatnak. 
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Mint azt annak idején Benke Laci bácsi

minden alkalommal elmondta, a

természet azért adott öt ujjat az

embernek, hogy emlékeztesse, mi kell a

jó halászlébe: hal, víz, paprika, hagyma

és só.  Ezek alapján a halászlé akár

egyszerű étel is lehetne, de valójában

nagyon sok mindenen múlik, mitől lesz

igazán ízletes étel. 

A Gardália Napok zárónapján 22 csapat
fogott fakanalat, hogy bebizonyítsa, ismerik
az igazán finom hallé titkát. Készült bajai,
dunai, tiszai, balatoni halászlé, hiszen az el-

készítés módja tájegységenként változik.
Éppen ezért volt nehéz helyzetben a zsűri,
hiszen a versenyzők kitettek magukért, és
bizonyították, hogy igazi odafigyeléssel ki-
váló ételeket lehet készíteni a halból. Ga-
raczi János, az Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend nagymestere, mesterszakács

volt a bírálók elnöke, a zsűri tagjai: Mayer
Gyula, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség alelnöke, Perger József, az
MNGSZ életműdíjas szakácsa, Frank Sán-
dor és Bene Sándor Venesz-díjas mester-
szakácsok, Végh Endre, a Balatonfüred és
Környéke Borút Egyesület elnöke és Punk
Ferenc Schnitta Sámuel-díjas éttermi mes-
ter, a Gardália egyik megálmodója voltak.

Ahogy azt Punk Ferenc elmondta: a zsű-
rizés szempontjából a lényeg, az egyszerű-
ség, a hagyományos ízekhez való ragasz-
kodás és a jó minőségű alapanyag, a minő-
ségi hal, a jóféle paprika, a gondos előké-
szítés volt. Nem kell a halászlevet túlcif-
rázni, túlgondolni, a legegyszerűbben elké-
szített halászlé a legízletesebb. Ezen
szempontok alapján a zsűri idén nem osz-
tott ki bronz minősítést, minden nevező
csapat elérte legalább az ezüst fokozatot.

A polgármesteri különdíjat a díszvendég
Mátraderecske csapata kapta, az Öreg ha-
lászok emlékére alapított különdíjat a Kis-
erdő Hangja csapata nyerte el. Különdíj járt
a legjobb halételnek (ami nem halászlé),
ezt az elismerést ebben az évben is a bajai
Varga György vehette át, akit országszerte
a halak kitűnő ismerőjeként tartanak szá-
mon.  A rangos díjat már többször elnyerte,
és idén is egy gyönyörűen elkészített, gon-
dosan megmunkált, többféle ízletes halkü-
lönlegességgel megrakott haltállal neve-
zett. Erre haltöpörtyűt, sült apróhalakat

tett, melyeket rózsa- és egyéb formába
alakított, fűszerezett. 

A legjobb halászlevet ebben az évben a
Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete
képviseletében Gyukity Tamás készítette,
második helyezett a Robi Hillfiger fantázi-
anevű csapat lett, míg a harmadik díjat
Huba és csapata nyerte el. 

A szervezők nagy örömére az utánpótlás
is megjelent a versenyen. Az Ifjú Szigetiek
csapatának a legidősebb tagja, Szigeti Csaba
is még csak 14 éves, csapattársai, Szigeti
Lehel 11, Szigeti Annaléna pedig mindössze
5 éves. Nem is okoztak csalódást a zsűrinek,
ezüst minősítést szereztek a versenyen. 

Az természetesen ezen a rendezvényen
sem dőlt el, hogy a bajai, a tiszai vagy a bala-
toni halászlé finomabb. De az bebizonyoso-
dott, a halászlé része a magyar gasztronómiai
örökségnek, melynek ápolása egyik feladata
a Gardália Napok rendezvénysorozatának. 

Rózsa Éva

Mi is a különbség? A bajai halászlé, ami
egyébként 2015-ben felkerült a hungariku-
mok listájára, az egyszerűbb: a halat
három-négy órával a főzés előtt meg kell
pucolni és lesózni, így elég puha lesz a hús,
de nem fő szét. Először annyiszor 1,2 liter
vizet kell önteni a bográcsba, ahány kiló
halat főzünk, aztán beledarabolni vagy öt fej
vöröshagymát. Ha ez elkezd forrni, bele-
megy a hal és a pirospaprika is. Bő félórát
fő, és ha jól összeállt a lé, beállítjuk a sós-
ságot. A bajaiak általában külön eszik a levet
és a halat, és a hozzá tartozó, jellegzetes a
gyufatésztát pedig külön főzik a hallétől.

A szegedi, vagy tiszai halászlé ennél ki-
csit hosszabb ideig készül. A klasszikus ti-
szai halászlé a fehérhúsú halakból, a
ponty fejéből, farkából és hagymából ké-
szülő alaplé készítésével kezdődik, majd a
passzírozás után a felöntött alaplébe kerül
a só, a piros paprika, s a pontyszeletek. A
tiszai halászlé, amellett, hogy jellegzetes
étele a Tisza-mentének, maga a továbbélő
halászhagyomány. Az alapanyagok tekin-
tetében szigorúan őrzi az ősi halászkultú-
rát, ugyanakkor a természetes ízfokozó-
nak tekinthető alaplé használatával min-
denki számára élvezetes étel. 

Mivel a Balatonra annak idején a Tiszá-
ról jártak dolgozni halászok, a környéken
inkább a tiszai változatot főzik. 
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BAJAI VAGY TISZAI? - 
MELYIK HALÁSZLÉ A NYERŐ?
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Varga György egy halas tállal nyerte el a különdíjat Gyukity Tamás a halászlé főzőverseny győztese
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PER INDULT A BALATONI KAPU MIATT
A Magyar Természetvédők Szövetsége peres eljárást indított a

Veszprémi Törvényszéken a Balatoni Kapu településfejlesztési

program ellen. Álláspontjuk szerint a rév közelében építendő

parkoló és turisztikai fogadóépület hátrányosan érintené a

környezet és természet állapotát. Az önkormányzat a per miatt

valószínűleg közel egymilliárdos támogatástól esik el.

A közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadást és jogi képvise-
letet ellátó EMLA jelentette be, hogy a Magyar Természetvédők
Szövetsége (MTVSZ) pert indított a Balatoni Kapu elnevezésű pro-
jekt engedélyével szemben, az Egyesület képviseletében.   
A bíróság azonnali jogvédelemként elrendelte a keresetindítás tel-
jes halasztó hatályát, ezek szerint a környezetvédelmi határozatból
fakadó jogosultságok nem gyakorolhatók.

A jelenleg építési hulladékkal szennyezett, tájidegen fákkal beer-
dősült ingatlanon egy 160 férőhelyes parkoló kialakítását mellette
egy turisztikai fogadóépület megépíté-
sét tervezte az önkormányzat. A cél az
volt, hogy az évek óta tartó települési
gondokra is választ adva, jelentősen
enyhítsék a parkolási gondokat, tehermentesítsék az autóktól a falut,
illetve a jelenleginél több szolgáltatást kapjanak a helyben élők, a tu-
risták pedig a félszigethez illő, értékesebb környezetet találjanak itt. 

A fejlesztések tervezése során az önkormányzat minden szük-
séges egyeztetési eljárást lefolytatott, az építési és a településképi

szabályzat előírásait maradéktalanul betartotta, a kormányhiva-
taltól pedig megkapta a szükséges környezetvédelmi engedélyt, -
most ezt támadták meg a bíróságon. 

Az önkormányzat álláspontja szerint
a fejlesztéssel kapcsolatban minden-
ben az előírásoknak megfelelően járt el
a hivatal, ezért arra számítanak, hogy

a bíróság végül megállapítja, hogy nincs szó környezetkárosításról,
csakhogy mire a per lezajlik, addigra elvész a fejlesztéshez szükséges
támogatás. A Magyar Turisztikai Ügynökség mintegy egy milliárd fo-
rinttal támogatta a Balaton Kapu projektet, ez most elbukni látszik. 

- A per miatt nem tudjuk határidőre teljesíteni a vállalásainkat,
így a milliárdos támogatást sem tudjuk lehívni, ezzel a hosszútávú
szabályozási koncepciónk egyik alappillére lehetetlenül el. A fél-
sziget parkolási gondjainak megoldására nincs más alternatíva.
Én szinte biztos vagyok benne, hogy idővel zöld utat kap majd a
tervezett beruházásunk, de ezt a milliárdos fejlesztést most elve-
szítjük, és semmi garancia rá, hogy újból meg tudjuk szerezni –
válaszolta lapunk kérdésére Tósoki Imre polgármester. 

A település vezetője elmondta: jelenleg a Magyar Turisztikai
Ügynökséggel zajlanak az egyeztetések annak érdekében, hogy ne
vesszen kárba a támogatás és a pénzből jelentős közmű-fejlesz-
téseket lehessen megvalósítani Tihanyban. Frekventált utakon a
légkábelek földbehelyezéséről, járdák építéséről, a Csokonai utca
teljes újra aszfaltozásáról van szó.

- Nagyon barátságtalan lépésnek tartom, hogy megtámadták a
Balatoni Kapu projektünket, aminek elmaradása kifejezetten kár-
tékony a településre nézve. Megvárjuk a per végét, mivel a terve-
zésnél minden törvényt betartottunk, bízom abban, hogy megva-
lósítható lesz a beruházás. Akkor majd az aktuális, új pályázati fel-
tételek szerint újra meg kell kísérelnünk a támogatás megszerzé-
sét, hiszen az önkormányzat önerőből képtelen ilyen mértékű be-
ruházások finanszírozására– fogalmazott Tósoki Imre.
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KSH: SZÁRNYAL A BALATON
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2021

második negyedéves lakásárindexe szerint az idei év első és

második negyedéve között minimálisan, mindössze 0,5

százalékkal emelkedtek országos átlagban a lakásárak. Az éves

drágulás üteme viszont magas, 11,5 százalék, ami annak is

köszönhető, hogy tavaly tavasszal elsősorban a járvány

bizonytalanságai miatt kis mértékben visszaestek az árak, így

az ahhoz viszonyított drágulás most meglehetősen jelentős. 

A járvány ellenére is 17 százalékkal emelkedett az értékesítések
száma a hazai lakáspiacon 2021 első negyedévében az egy évvel
korábbihoz képest. Egy használt lakás átlagosan 19,2 millió forintba
került az idei első félév során. Ugrásszerűen nőtt a fővárosi agglo-
meráció lakásárszintje tavaly óta, itt már 50 millió forintba kerül
egy átlagos használt lakás. A megyeszékhelyek közül Székesfehér-
váron, Debrecenben és Győrben a legdrágábbak a használt lakások.

A balatoni agglomerációban pedig a használt lakások ára már
meghaladja a budapestiekét. A 2020. évi 34,2-ről 38,2 millió fo-
rintra emelkedett a használt lakások ára az idei első két negyedév
során. A használt lakások piacán a kisebb városok 16,8 millió fo-
rintos átlagára nem érte el a 2020. évi szintet, a fajlagos árak pedig
lényegében változatlanok maradtak (219 ezer forint). Az agglome-
rációkon kívül eső községek használtlakás-átlagára 7,3 millió fo-
rintot tett ki, ami 4,4 százalékkal több, mint 2020-ban.

A 2019-es megtorpanást, majd a 2020-as � a Covid19-járvány
okozta � átmeneti visszaesést követően idén ismét megélénkült a
hazai lakáspiac. A növekvő számú eladást kiugróan magas áre-
melkedés kísérte az első negyedévben. Míg 2020 során mindkét,
korlátozásokkal járó járványhullám visszavetette átmenetileg a la-
kások drágulását a használtlakás-piacon, addig 2021 I. negyedé-
vében erőteljes korrekció bontakozott ki: 8,6 százalékkal emelke-
dett az átlagár a tavalyi azonos időszakhoz képest.

„A félsziget parkolási gondjainak 
megoldására nincs más alternatíva.”

Mint arról már többször írtunk, a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség száz százalékos támogatásával tervezett Balatoni Kapu pro-
jekt egy nagyobb léptékű terv, a Tihanyi Legenda Program első
ütemének a része lett volna. A fejlesztési koncepció lényege, hogy
megoldást adjon a félsziget égető parkolási gondjaira, megszűn-
tetve a település műemléki területeire és központjára nehezedő
nyomást. Folytassa a rév környékének rehabilitációját, és előse-
gítse a zöldterületek megújulását. A tervezett két fogadókapu
(Révi illetve az Apáti) a gépkocsi- és turistabusz-forgalom meg-
állítását szolgálná, levegőhöz juttatva Tihanyt, hiszen a fogadó-
kapuktól alternatív, környezetkímélő járművekkel lehet volna
mód a település központjába eljutni.
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ÁTADTÁK A PRO TIHANY EMLÉKÉRMEKET
Véghné Somogyi Zsuzsanna és ifj. Kötél

Ferenc vehették át a település

legrangosabb elismerését, a Pro Tihany

díjat. A Garda Fesztivál előestéjén

rendezett ünnepségen elhangzott: a

település életében meghatározó szerepet

töltenek be a helyi civil szervezetek,

nem véletlen tehát, hogy az idei

díjazottak is aktív szereplői a helyi

közösségi életnek. 

Ezúttal is teljes titoktartás övezte a díjá-
tadót, az elismerést átvevők mit sem sejtve
érkeztek az apátság látogatóközpontjában
tartott rendezvényre. A teljesen megtelt
Porta Pacisban, Tósoki Imre polgármester
hangsúlyozta: az utóbbi években elért tele-
pülési sikerek nem valósulhattak volna
meg a helyi civil szervezetek segítsége nél-
kül. 

- Erős Tihanyban a civil kurázsi, fontos
értéke ez a településünknek, a civilek ak-
tivitása hozzájárult az eredményeinkhez –
fogalmazott a polgármester. 

A képviselő-testület egyhangú döntése
értelmében Tihany oktatási, nevelési és kö-
zösségi életéért végzett munkájáért
Véghné Somogyi Zsuzsanna illetve a köz-
ség kulturális, sport és közösségi életében
betöltött munkájáért ifjabb Kötél Ferenc lo-
vász vehette át a Pro Tihany emlékérmet.

Véghné Somogyi Zsuzsanna (1958) a
Soproni Óvónőképző Intézet elvégzése után
1979. februárjában vállalt munkát a Vissz-
hang Óvodában, akkori nevén még a tihanyi

Napközi Otthonos Óvodában. Az intéz-
ményben nyugdíjba vonulásáig, 2018 szep-
temberéig dolgozott óvónőként, több éven
keresztül a vezető helyettesi-, két tanéven
keresztül a vezetői feladatokat is ellátta. 

„Nyugodt, derűs egyéniség, jó kapcsola-
tot alakít ki környezetével. Véleményét
mindig a megfelelő hangnemben mondja
el. Fellépése kellemesen határozott. Mun-
kájában kitartó és következetes.” - áll az
intézet kiadta jellemzésben, amellyel ké-
sőbbi munkatársai is egyetértettek. 

Negyven év óvodapedagógusi munkás-
sága alatt az óvodai oktatás-nevelés min-
den területén igényes munkát végzett, ki-
magasló teljesítményt nyújtott a vizuális és
a környezeti nevelésben. 11-szer indította
a nagycsoportosokat az iskolába. Megha-
tározó szerepet vállalt az óvoda külső-
belső arculatának kialakításában. Az óvo-

dai ünnepségei élményszámba mentek, de
a gyerekekkel rendszeresen részt vett a
község rendezvényein is. Szép kivitelű sza-
badtéri dekorációi nem csak az ovisoknak,
de a falubelieknek is élményt nyújtanak.
Mindig ügyelt a célszerűségre, a szelektív
hulladékgyűjtést, az újra hasznosítást már
sok- sok éve alkalmazta munkatársaival
együtt a gyerekeknek, felnőtteknek példát
mutatva. 

A helyi kulturális életben is aktívan részt
vett, 2007-ben a férje közreműködésével
elindították és hét éven keresztül működ-
tették az óvoda honlapját, hogy a szülők
minél jobban bele láthassanak gyerekeik
mindennapi tevékenységébe.

2010-ben létrehozta a Visszhang Óvodá-
ért Alapítványt, amelynek kuratóriumi tag-
jaként nagy szerepe volt az óvoda kertjében
álló fedett foglalkoztató megvalósításában.
Célja volt, hogy bővítse az óvoda eszköztá-
rát, bútorzatát, szakkönyvtárát és a techni-
kai berendezéseket. 

Jelenleg is találkozhat vele, akinek kis-
vagy nagyobb gyermeke van, mert a tele-
pülésen nem rég nyílt Lego kiállításon ka-
lauzolja a látogatókat.

Ifj. Kötél Ferenc (1970) tősgyökeres ti-
hanyi családból származik. A lovak a
szenvedélye. 1991-ben a honvédségi le-
szerelés után, megvásárolta élete első
csikóját, Reményt. Itt kezdődött minden. A
Rév melletti lovardába járt fiatalon lova-
golni, Aszófőn Kántor Gábortól tanult, de
még Németországban is szerzett némi ta-
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pasztalatot. A 90-es évek közepére már
akkor lóállománya volt, amellyel elindít-
hatta lovas karrierjét. Lovas udvarában
évente legalább tíz csikó születik a mai
napig, ami az évek során több mint száz
csikót jelent. Ezek kezdetben főként Ma-
gyarországon cseréltek gazdát, ma már a
szomszédos országokban is számottevő a
létszámuk. Közülük sok eredményes a
sportban is, viszik hírét Tihanynak szerte
a világon. Kötél Ferenc a régi hagyomá-
nyos lótartás és nevelés formáját viszi to-
vább. Maga tanítja ki csikóit, akár a hátas

vagy kocsis munkára, amit a legnagyobb
szeretettel és szakértelemmel ad át csa-
ládtagjainak. Az évek során megszerzett
rutinnak köszönhetően megismerte a
lovak alap gyógyításával is tisztában van, a
sérülésekben és az ellésekben is maga
segít az állatoknak. Tihany közösségi élet-
éből is kiveszi részét, kezdettől fogva részt
vesz a falu rendezvényein, legyen szó szü-
reti felvonulásról, Garda fesztiválról, ün-
nepi megemlékezésekről, sőt minden
évben járnak hozzá gyerekek táborba is, és
a Mikulást is ő szállítja a gyerekek nagy
örömére. 

Egyszerű lovásznak tartja magát, sze-
rénységével nem csak egy országszerte is-
mert kiváló szakember, de önzetlenül adja át
tudását, akár a betérő vendégeinek illetve az
unokahúgainak is, akik egyszer tovább vihe-
tik lovai hírnevét – szólt a laudáció.

Az eseményen átadták az óvoda jelen
lévő munkatársainak azt a 250 ezer forintot,
amely az önkormányzat, a tihanyi fejlesztési
iroda és a helyi turisztikai szervezet indí-
totta adománygyűjtésből származott. A tá-
mogatásból játékokat vásárolnak majd az
óvodába. Bendi Lajos a Tihany Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. ügyvezetője la-
punknak elmondta, az adománygyűjtési ak-
ciót folytatják, a helyi bencés iskola támo-
gatása a következő cél.
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Elkezdődhet az Aranyház utca elején

lévő négyezer négyzetméteres

önkormányzati ingatlanon az óvoda-

bölcsőde építése, illetve a várva várt

önkormányzati lakások kialakítása. Az

önkormányzat aláírta a szerződést a

beruházást kivitelező céggel, a tervek

szerint jövő év végén átadhatják az új

épületet.

A nyílt közbeszerzési eljárást a székes-
fehérvári NBU Kft. nyerte el, így a cég végzi
a 800 négyzetméteres épület kialakítását. A
770 millió forintos beruházás révén az épü-
letben kap helyet a bölcsőde és az óvoda,
míg az emeleten önkormányzati lakásokat
alakítanak ki. Az építkezés a település egyik
legjobban várt beruházása, hiszen élénk az
érdeklődés a megépülő 11 darab önkor-
mányzati lakás iránt, amelyeket elsősorban
a helyi fiatalok megtartása érdekében, a
piaci ár alatt, pályázati úton értékesít az ön-
kormányzat.  Már most többszörös a túlje-
lentkezés, hiszen egyre nagyobb igény van
arra, hogy az elszabadult ingatlan árak
mellett a fiatalok is hozzá tudjanak jutni egy
új építésű lakáshoz.

A kétszintes épület földszintjén a jelen-
legi intézménynél nagyobb kapacitással
rendelkező új óvoda létesül. A tetszetős,
modern épületben a gyerekeknek és neve-
lőiknek egy korszerű, minden igényt kielé-
gítő intézményt alakítanak ki.

A szerződést a Pro Tihany díjak átadóün-
nepségén írta alá Tósoki Imre polgármes-

ter és Unyi Ferenc, a kivitelezést végző
NBU Építőipari Kft. ügyvezetője. A cégnek
nem ez lesz az első munkája a településen,
a Civilek Házának építését és az egykori
magtár felújítását is ők végezték.

- Mindent elkövetünk, hogy időre elké-
szüljön az építkezés – nyilatkozta lapunk-
nak Unyi Ferenc.  Egy magas minőségű be-
ruházásról van szó, az intézmények és a la-
kások is modern műszaki paraméterekkel
készülnek, a fűtést illetve a klímatizálást
egy gáz és hőszivattyú biztosítja majd, az
épület teteje növénybeültetéses lesz – tud-
tuk meg.

Mint azt korábban megírtuk, az építke-
zéshez 370 millió forint uniós támogatást
nyert a település, a lakásépítés az előzetes
kalkulációk szerint 380 millióba kerül
majd. Az időközben megnövekedett építési
költségek miatt az önkormányzat plusz
ötven millió forint támogatást kért az intéz-
mények kialakításához. 

mt

JÖVŐ ÉV VÉGÉRE ELKÉSZÜL AZ
ÚJ ÓVODA

Az új óvoda mintegy hetven gyermek befogadására lesz alkalmas, a nevelés három
csoportban zajlik majd. A helyszín ideális, szép természeti környezetben van, és végre a
parkolással sem lesz gond. Az új óvoda modern infrastruktúrát biztosít a neveléshez,
tágas étkező és csoportok, mindegyik külön mosdóval, egészségügyi szoba, só szoba áll
majd rendelkezésre az udvar is lényegesen tágasabb lesz.

A bölcsődei ellátás biztosítása kötelező Tihany számára, míg a jelenlegi óvodai ellátás
infrastrukturális fejlesztése is elengedhetetlen, így a beruházás mindkét gondra megol-
dást jelent.
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November 28. vasárnap

17.00 óra: Advent első gyertyájának meggyújtása az
ARTissimo udvarán 
Az első gyertyát meggyújtja 
Mihályi Jeromos perjel 
Közreműködnek a Tihanyi Bencés Iskola tanulói

December 4. szombat

Egy hétvége adventi hangulatban
10.00 óra: Civil szervezetek vására a Visszhang dombon
- fotósarok szerelmesek és családok számára a Pisky 

sétányon

16.00 óra: XI. Tihanyi Forraltbor főző verseny a Vissz-
hang dombon
- Segíts a karácsonyi angyalkáknak! Ajándékkészítés a

Tihanyi alkotók házában
- Fivelive acappella műsora

December 5. vasárnap

17.00 óra: Advent második gyertyájának meggyújtása
az ARTissimo udvarán
A második gyertyát meggyújtja 
Varró János alpolgármester
Közreműködnek a Visszhang Óvoda apróságai

December 6. hétfő 

16.00 óra: Várjuk együtt a Mikulást Tihanyban

December 12. vasárnap 

18.00 óra: Advent harmadik gyertyájának meggyúj-
tása az ARTissimo udvarán
A harmadik gyertyát meggyújtja 
dr. Percze Tünde jegyző
Közreműködik a Tihanyi Asszonykórus

December 18. szombat

16.00 Karácsonyi dúdoló Navratil AndreávalTihanyi
Alkotók Házában

December 19. vasárnap

17.00 óra: Advent negyedik gyertyájának meggyújtása
az ARTissimo udvarán
A negyedik gyertyát meggyújtja: 
Tósoki Imre polgármester
Közreműködik a Tihanyi Népzeneoktatás

Az adventi 
gyertyagyújtásokon 

forralt borral, punccsal, 
mézeskaláccsal várjuk 

vendégeinket!

TÉLI ÁLOM
KARÁCSONYVÁRÓ NAPOK TIHANYBAN
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A Balaton algásodásának okaira

folyamatosan keresik a választ a

tudósok. Az már biztos, hogy a

méreganyagokat termelő faj

elszaporodásához szükséges foszfor nem

külső forrásból kerül a tóba, és a

felmelegedésnek is nagy hatása van az

úgynevezett algavirágzásra. Rossz hír,

hogy a lehangoló látványt nyújtó

algavirágzás bármikor megismétlődhet.

Boros Gergely, a Balatoni Limnológiai

Kutatóintézet tudományos

főmunkatársa elmondja, jelen

pillanatban mit tudhatunk a jelenségről.

Az élőlények felépítésében az úgyneve-
zett biogén elemek vesznek részt. Ilyen a
foszfor is, mely az élő szervezeteket alkotó
ötödik leggyakoribb kémiai elem. Mivel a
természetben általában összetettebb ve-
gyületekben van jelen, a foszfor, mint táp-
anyag nehezen hozzáférhető az élőlények
számára. A többi alapelemből - a szénből,
nitrogénből, hidrogénből és oxigénből - ál-
talában bőség van a környezetben, így a
legkevésbé hozzáférhető foszfor mennyi-
sége szabhat határt a növeke-
désnek. Ha nincs elég foszfor
a környezetben, akkor sem-
milyen szervezet nem tud fej-
lődni, ha viszont feleslegben
van belőle, akkor robbanásszerű növeke-
dés kezdődhet, ami egészen addig tart,
amíg a különféle élőlények fel nem élik a
környezetükből a tápanyagokat.

Csúnya, de nem veszélyes

- A vízi életközösségekben általában az al-
gákra épül a tápláléklánc, így jelenlétük fon-
tos a vízben, túlzott elszaporodásuk (az alga-
virágzás vagy eutrofizáció) viszont problémá-
kat okozhat. Az üledéklakó algák, ha túlzot-
tan elszaporodnak, egy idő után feljönnek a
felszínre és ott barnás habként lebegnek. Ez
esztétikailag nem túl szép, így turisztikai kárt
okozhat, de valódi közegészségügyi gondot

nem jelent. Nagyobb baj a kékalgák- azaz a
cyanobaktériumok túlszaporodásakor lehet,
melyek időnként, bizonyos körülmények kö-
zött méreganyagok termelésére képesek.
Ezek a mérgek bőrkiütést és más problémát
okozhatnak, például a víz fürdőzésre alkal-
masságát és ivóvízként való felhasználását is
ellehetetlenítik - mondja Boros Gergely, a
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudomá-
nyos főmunkatársa. 

- A kékalgák sok faja fordul elő a Bala-
tonban, és korábban, körülbelül a 90-es
évek közepéig rendszeresen komoly alga-
virágzásokat is okoztak a tóban. Algavirág-
zást azonban nem csak kékalgák okozhat-
nak. A 2019-es nyár végi algavirágzást pél-
dául nagyrészt ártalmatlan algák, fecske-
moszatok okozták, bár az algatömegben
jelen voltak kékalga fajok is. Ha nem sze-
retnénk, hogy a balatoni kékalgák a jövőben
túlzott szaporodásnak induljanak, akkor
csökkentenünk kell a vízben hozzáférhető
foszfor mennyiségét. A beavatkozások pon-
tos megtervezéséhez első körben érdemes
felállítanunk a Balaton pontos foszformér-
legét, hogy lássuk, milyen forrásból mennyi
foszfor érkezik a tóba, illetve mennyi és ho-
gyan távozik – vélekedik a tudós.

Az emberi tevékenység 
következményei

A kőzetek mállásából, a vízgyűjtő terü-
leteken lebomló szerves anyag bemosódá-
sából természetes úton is jut be foszfor a
Balatonba. Ugyanakkor az emberi tevé-
kenység következményeként is jelen lehet:

szennyvízből, a mezőgazdasági területek-
ről bemosódással, vagy éppen a horgászok
által használt etetőanyaggal. 

Foszfor távozhat természetes úton, a
Sión keresztül elfolyással, vagy például az
árvaszúnyogok kirajzásával, melyek a tes-
tükbe épített foszfor egy részét magukkal
viszik, mikor kirepülnek a vízből. A tóból
kotrással lehet mesterségesen foszfort ki-
termelni- ekkor az üledékben tárolt foszfor

kerül ki a rendszerből, de
ennek a beavatkozásnak a
hatékonyságáról egyelőre
megoszlanak a vélemények. 

- A Közép- Dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság adatai szerint a Balaton
tápanyag akkumuláló rendszer, azaz több
tápanyag érkezik be a vízgyűjtő területről a
tóba, mint amennyi kijut onnan. A beérkező
foszfor egy részét az élőlények beépítik a
szervezetükbe. Ennek mennyisége dinami-
kusan változik, hiszen amikor elpusztul egy
élő szervezet, akkor a megkötött foszfor
ismét felszabadul. Az üledék, azaz az iszap
is nagy tápanyag raktár, amelyben sokszor
éveken át csak halmozódik fel a foszfor, de
ha a hidrológiai és meteorológiai viszo-
nyoknak egy kedvezőtlen együtt állása kö-
vetkezik be, akkor egyszerre nagy mennyi-
ségű tápanyag szabadulhat fel innen. Így
történhetett ez a 2019-es nyár végi algavi-
rágzáskor is. Bár évtizedek óta először for-
dult elő ilyen jelentős algavirágzás a tóban,
2021-ben a nyári algaszint többször is
magas volt. Hogy nem lett belőle a 2019-es
évhez hasonló probléma, az valószínűleg a
gyors időjárás-változásnak volt köszön-
hető, de sajnos hasonló rendkívüli esemé-
nyekre a jövőben is számítani lehet- fogal-
mazott Boros Gergely.

Sági Ági
Fotó: BLKI

„A 2019-es jelentős balatoni algavirágzás, bár
évtizedek óta először fordult elő, bármikor
megismétlődhet.”

KÉNYES VISZONY: A BALATON ÉS A FOSZFOR
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REJTVÉNY
Szilvási Lajos író, így nyilatkozott arról, hogy miért költözött a Balatonhoz:
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ÉVTIZEDES REKORD DŐLT MEG
A most zárult balatoni személyhajózási szezonban csaknem 

21 százalékkal nőtt a menetrendi hajók forgalma az előző

évhez képest, történelmi csúcsot döntött a balatoni kompok

utasforgalma is, az összesített utasszám megközelítette a 

2 milliót – közölte a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart).

A közlemény kitér arra is, hogy a 175. hajózási szezonban a me-
netrendi hajókon legtöbben Fonyód-Badacsony (180 ezer utas) és
a Siófok-Balatonfüred-Tihany (172 ezer utas) útvonalakon utaztak,
de sokan vették igénybe a Balatonföldvár és Tihany közötti (26 ezer
utas) járatokat is.

A Bahart séta- és nosztalgiahajóin 126 ezren utaztak, ami több
mint 35 százalékos növekedés tavalyhoz képest. Idén is népsze-
rűek voltak a programhajók, amelyek újabb kikötőkből váltak el-
érhetővé.

A Szántód-Tihany között közlekedő komp forgalma már október
közepén meghaladta a rekordnak számító 2019-es év egészét, az
utasszám 15 százalékkal nőtt. Az erős főszezon után szeptember-
ben és októberben is 20 százalékkal többen utaztak, mint 2019-
ben.

A Bahart a 175. hajózási szezont jubileumi rendezvénysorozat-
tal, flottamodernizációval, utas-komfortot javító és stratégiai fej-
lesztések elindításával ünnepelte, megújult honlappal, módosított
útvonalakon, sűrített hajójáratokkal, bővített programhajó kínálat-
tal és változatlan árakkal várta az utasokat. Jövőre folytatódnak a
fejlesztések: 4 új hajó érkezik a Balatonra, lesz online jegyvásárlás,
kényelmesebben érhetőek majd el az egyes balatoni térségek, és
megkezdődik a hosszabb távú stratégiai fejlesztések előkészítése,
tervezése is - áll a társaság közleményében.

mti
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