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Sörös Tibor Tamásné
köztisztviselő, az önkormányzat
felterjesztése nyomán, megkapta a
Belügyminisztérium Köz
Szolgálatáért Érdemjel arany
fokozatát. A kitüntetést
szeptemberben a helyi képviselő-
testületi ülésen ünnepélyes
keretek között vehette át. Az
ülésen két nyugdíjba vonuló
kollégát is köszöntöttek, id. Szabó
Kálmán és Kovács István elismerő
oklevelet vehetett át. Az
önkormányzat a jövőben minden
nyugdíjba vonuló munkatársnak
hasonlóképpen szeretné
megköszönni a több évtizedes
munkáját.

Sörös Tibor Tamásné a Balatoni Hajó-
zási Igazgatóságnál eltöltött másfél év
után 1981-ben kapott állást a Tihanyi Ál-
talános Iskolában, majd rá két évre már,
mint az akkori szakigazgatási szerv
pénzügyi feladatait ellátó ügyintézője
dolgozott. 

Sörös Tibor Tamásné életre szóló hi-
vatásának tekintette a közigazgatást, 40
évet tevékenykedett a területen, mindig

pénzügyes munkakörben, nem csupán
Tihany, hanem a Tihany-Örvényes kör-
jegyzőség, majd 2013-tól Örvényes köz-
ség költségvetése, zárszámadása és
megannyi feladatellátása kötődik a nevé-
hez. 

A közel 40 évnyi sok lemondást
igénylő, felelősségteljes és áldozatos
munka mellett Sörös Tibor Tamásné fe-
leségként és családanyaként is elisme-
rést érdemel, hiszen hat gyermek felne-
veléséről is gondoskodott, mára már
többszörös nagymama.

Kovács István első hivatalos munka-
napja 1974. június 22-én volt az építő-
ipari szövetkezetnél, ahol több, mint tíz
évet töltött el és a szövetkezet kiváló
dolgozója címet is megkapta. 16 évig
egyéni vállalkozóként dolgozott a szak-
májában, mint kőműves mester. 2007-
ben került a tihanyi falugondnoksághoz,
ahol több, mint 15 évet dolgozott tisz-
tességgel, becsülettel egészen nyugdí-
jazásáig. Tihany sok-sok épülete, köz-
területe őrzi keze munkáját, a hivatal
tavalyi felújításában is jelentős  munkát
végzett.

Szabó Kálmán első munkanapja 1974.
június 15-én volt a Hungária Szálloda és
Étterem balatonfüredi vállalatánál.
Onnan a Club Tihanyhoz majd a kül-
ügyminisztérium tihanyi üdülőjéhez ke-
rült. Az akkor még községi tanács GA-
MESZ-ébe 1986-ban került, a munkál-
tató később az önkormányzat és végül a
helyi Falugondnokság lett. Szabó Kálmán
amolyan mindenes volt, amit végzettsé-
gei is igazolnak: fűtő-karbantartó, vil-
lanyszerelő, központi fűtő, de rendelke-
zett a fűkasza munkaeszköz, fűnyírógép,
forgótárcsás padkarendező és bozótirtó
kisgépek kezelésére feljogosító okirattal
is.

Hosszú éveken keresztül volt a helyi
polgárőrség vezetője, sok időt és
energiát áldozva a település biztonsá-
gáért.
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NYUGDÍJBA VONULÓK KÖSZÖNTÉSE

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA LEHET AZ
APÁTSÁGI TÁRLAT

A Pulszky Társaság 2010-ben alapította Az év kiállítása díjat, amellyel a muzeális in-
tézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségét,
kreativitását, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazza, egy mú-
zeum állandó vagy időszaki kiállítását kiválasztva.

11 jelölt verseng a díjért, köztük az Apátság Lélek a vizek felett. Múlt és jelen talál-
kozása a Tihanyi Apátságban című tavaly nyáron nyílt tárlata. A kiállítás az államalapítás
óta Tihanyban imádkozó és dolgozó szerzetesközösséget mutatja be.

Eredményhirdetés, lapzártánk után, október végén várható. 



Több fontos fejlesztés zajlik majd

egyidőben a településen. A beruházások

a helyiek komfortérzetének javítását, a

közlekedés fejlesztését illetve a

turisztikai kínálat bővítését szolgálják.

A Révnél már el is kezdődtek a

munkálatok. 

A Rév közelében, a Club Tihany előtti
szakaszon már október közepén megkez-
dődtek az út kiszélesítésének munkálatai,
amelyekre az önkormányzat kft-je, a Ti-
hany Fejlesztése Programiroda, konzorci-
umban a Magyar Közút ZRT-vel, még 2017-
ben nyert pályázati támogatást. Itt, mintegy
172 millió forintos keretből a kompra váró
autók számra építenek ki egy plusz sávot,
és a balra kanyarodók is külön sávba sorol-
hatnak. Ezzel a megoldással elkerülhető
lesz az átkelésre váró gépjárművek feltor-
lódása és a parti út felé tartók is várakozás
nélkül, biztonságosan kanyarodhatnak
majd balra. 

A projekt során a part menti út elágazá-
sától a piac placc irányába 150 méteres
szakaszon kerékpárútat is kialakítanak,
amelyet a későbbiekben megvalósuló elke-
rülő út megépülése után, tovább folytatnak
majd a vízparton. A munkálatok az év vé-
géig befejeződnek. 

Fontos beruházás kezdődhet el a Belső-
tó környezetében is. A Képzőművészeti

Egyetem épülete és az iskola közötti sza-
kaszon a földbe helyezik a közvilágítás ve-
zetékeit, a Szőlő utcától a Cserhegy kapu
irányában pedig, mintegy másfél kilométe-
res távon, a nagyfeszültségű kábeleket is a
föld alatt viszik el. A terület látképét jelen-
tősen javító beruházásra kiírták a feltételes
közbeszerzési eljárást, a fejlesztés várha-
tóan jövő tavasszal kezdődik. 

Tihany turisztikai vonzerejének növelése
érdekében már több önkormányzati projekt
is zajlik, folyamatban van a Csokonai liget,
apátsági lépcső és teraszkertek felújítása.
Jövő tavasszal kezdhetik el a Visszhang

domb melletti ligetek felújítását is, itt a
Garay és Alsóóvári utcák felső szakaszán
szintén a földbe helyezik a légkábeleket. Új
turisztikai útvonalat is kialakítanak, tájé-
koztató táblákat, utcabútorokat helyeznek
ki a Kiss utca – Csokonai-Major lépcső út-
vonalon. Ez lesz a két fontos településrészt,
a Mádl Ferenc teret és a Belső-tavat össze-
kötő tematikus sétaút első szakasza. Meg-
újítják a hajóállomási közparkot is. Rende-
zik a területet, kijavítják a leburkolt felüle-
teket, új növényeket ültetnek és locsoló-
rendszert építenek ki.
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Több mint 150 millió forintból bővítik a Tihanyi Futball Club

öltözőjét. A meglévő infrastruktúra fejlesztése

elengedhetetlen, hiszen a klubban sportolók létszáma

jelentősen nőtt az elmúlt években. Vannak napok, amikor

egyszerre 40 gyermek öltözik az egyik öltözőben, a másikban a

felnőtt és ifjúsági csapat, hasonló létszámmal.

Az új épület földszintjén kettő, egyenként 24 négyzetméteres öl-
töző kap helyet, zuhanyzókkal, mosdóval, szertárral, így összesen
négy öltöző szolgálja majd a sportolók igényeit. Itt külön bejárattal
két tárolót is kialakítanak, ahol a meglévő pályakarbantartó esz-
közöket helyeznék el. Megújulnak a nézőtéri mosdók is, sokkal
kulturáltabb környezet fogadja majd a szurkolókat. Az új épület te-
tőterében szállást alakítanak ki, külön vizes blokkokkal, itt az ed-
zőtáborozásra érkező csapatok szálhatnak meg, ezzel is bevétel-
hez juttatva az egyesületet.

A meglévő épület emeletéről leköltözik a játékvezetői öltöző,
amelyet szintén korszerűsítenek illetve a jelenleginél nagyobb kö-
zösségi teret is kialakítanak. A fejlesztés eredményeként a téli,
nyári felkészülési mérkőzések is zökkenő mentesebben lebonyo-
líthatók, ami szintén többletbevételt hozhat a klubnak. 

Az építkezés elkezdődött, a beruházás átadása jövő év szeptem-
berében várható. A munkálatokat azonban lassítja, hogy a Kálvária
dombi ivóvíztároló vezetéke a területen húzódik, így azt ki kell vál-

tani. A szolgáltató sem volt tisztában vele, hogy itt halad a vezeték,
ezért az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében, annak
áthelyezési költségeit magára vállalta, a sportegyesületnek csak
az ehhez szükséges földmunkákat kell állnia.

A Magyar Labdarúgó Szövetség által még 2017-ben jóváha-
gyott sportfejlesztési program 106 millió forint TAO-s támoga-
tásból valósul meg, amelyhez az egyesület 46 millió forint ön-
részt tett hozzá, amelyhez az önkormányzat 11 millió forinttal
járult hozzá. 
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FOLYTATÓDIK A 
TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSE

Több hónapon át tartó munkálatok után várhatóan novem-
ber elejére befejezik a Csokonai utca vízvezetékrendsze-
rének komplex cseréje utáni aszfaltjavításokat - ígéri a
beruházást végző cég. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
1270 méteren cserélte ki a régi, elavult vezetékeket, 63
darab házi bekötést hajtottak végre. 
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BEFEJEZIK 
AZ ÚTJAVÍTÁSOKAT



Arra, hogy milyen élmény az éneküket
hallgatni, álljon itt egy szép történet.
Legutóbb a Szüreti Napokon adtak
hangversenyt a helyi sportcsarnokban. A
fellépésük után az egyik vendég annyit
mondott: amikor hallom őket énekelni,
becsukom a szemem és olyan, mintha
templomban lennék. Húsz éve énekel
együtt a Tihanyi Asszonykórus.

2001-ben a Németh László Művelődési
Ház akkori igazgatója, Fertig Istvánné öt-
lete volt, hogy létrehoz egy helyi közössé-
get a tihanyi asszonyok számára. A kis csa-
patot az éneklés szeretete hozta össze,
kezdetben nem is volt más céljuk, mint-

hogy saját örömükre illetve a helyi rendez-
vényeken énekeljenek. Mindezt elég gyor-
san el is érték, sőt túl is teljesítették, az el-
múlt két évtized alatt Tihany legsikeresebb
művészeti csoportja lett az Asszonykórus. 

Nagyon hamar kiderült, kincs van a tor-
kukban: már az első megmérettetésükön
arany minősítést kaptak. És azóta nem volt
megállás. Gyakran és sok helyen elhangzott
már: megnyertek mindent, amit amatőr
népdalkör kategóriában meg lehetett nyerni
az országban. Arany Páva díjat, nívódíjat, ki-
emelt arany fokozatot: nem túlzás azt állí-
tani, hogy ma a szakmában nagyon jól isme-
rik a Tihanyi Asszonykórus nevét. Tihany
számára azonban az is nagyon fontos, hogy

húsz éve egy olyan érték jött létre, mely
megingathatatlan eleme a falu közösségé-
nek. A kórus tagjai szeretettel, lelkesedés-
sel járnak össze, nem csak a próbákon ta-
lálkoznak, igazi jó csapat lett belőlük - per-
sze, mint minden közösségben, náluk is
vannak nézeteltérések, de a zene szeretete,
a közös élmények, az éneklés összeková-
csoló hatása segítségével mindig megoldot-
ták azokat. Az ország számos helyén képvi-
selték Tihanyt és a magyar népdalt, de éne-
keltek Franciaországban, Németországban
és Erdélyben is. Legutóbb Lakitelken jártak,
a Magyar Művelődési Intézet központjában.
Tihany önkormányzata, polgármestere
ezzel a kirándulással köszönte meg a csa-
pat elmúlt két évtizedes munkáját. 

Éveken keresztül Bónyai Mária volt a
művészeti vezetőjük, rengeteget köszön-
hetnek neki, hiszen a legmagasabb szintre
emelte a kórust. De a csapat tagjai úgy gon-
dolták, hogy ilyen hosszú idő után a hagyo-
mányok megőrzése mellett fontos a meg-
újulás is. Új tagokkal is bővült a kórus, és
új vezetőjük lett: Nagy Dorka. Minden adott
ahhoz, hogy ez a lelkes és szívvel éneklő kis
közösség további sikereket érjen el. 

Rózsa Éva

BARÁTI KÖRBŐL BORREND
Minden nagyobb rendezvényen ott vannak, jókedvükkel,
megjelenésükkel igazi színfoltjai a tihanyi eseményeknek. 
2020 májusának elején volt 20 éves Tihany Borrendje. 
Nagy születésnapi ünnepet terveztek, de a járványhelyzet
miatt ez elmaradt, de a település egyik legaktívabb
közösségeként köszöntötték őket a Szüreti Napokon. 

Volt annak idején, még 2000-ben egy jó hangulatú baráti kör,
sokszor találkoztak, beszélgettek, borozgattak együtt. Ezeken a ta-
lálkozókon gyakran felvetődött a szőlő, a bor és a borászat témája,
végül úgy határoztak, hivatalos formát adnak ezeknek a találkozók-
nak, talán akkor nagyobb eséllyel képviselhetik a tihanyi bort is.

Ez lett legfontosabb céljuk: képviselik, népszerűsítik a tihanyi
borokat. Már korábban is rendeztek boros rendezvényeket vagy
vettek részt más települések borászati programjain, de úgy vélték,
hogy szervezett formában nagyobb eséllyel pályázhatnak, több tá-
mogatást kapnak céljaik eléréséhez. 

2000-ben 10 alapító taggal kezdett a Vinitores Tychonienses
Borrend munkálkodni, névválasztásuk is a hagyományok tisztele-
tét tükrözi. 1055-ben ugyanis I. András az apátsági alapítólevélben
20 vinitorest, vagyis szőlőműves családot is rendelt az apátság
szolgálatába. 

Vannak állandó tagok, ők vállalták az egyenruha varratási költ-
ségeit, de vannak tiszteletbeli tagjaik is, akik valamilyen módon
kötődnek Tihanyhoz, tettek, tesznek a faluért, képviselik a telepü-
lés érdekeit. A faluért végzett tevékenységük elismeréseként, tisz-
teletből vették fel őket a borrendbe. 

Salánki Sándor elnök-nagymester elmondása szerin a borrend
mindig is ügyelt arra, hogy a frissen avatottak között legyen tihanyi
borosgazda. 

- Nagyon fontos számunkra, hogy ezzel is elismerjük a helyi bo-
rosgazdák munkáját. Sajnos ez a kör egyre szűkebb- a fiatalabb
generációk nem foglalkoznak a szőlővel, a borral. Nem elsősorban
azért, mert nem érdekli őket – nem gazdaságos ma már a szőlővel
foglalkozni. A borrendünkbe is olyan tagokat veszünk fel, akik ha-
sonló gondolkodásúak, akikkel bármikor le tudunk ülni egy asz-

talhoz beszélgetni, és meg tudjuk vitatni a problémákat, nyíltan és
őszintén. Célunk egymás és a bor ügyének segítése.

Egyik legfontosabb eredményükként tartják számon, hogy lét-
rejött a védett eredetű tihanyi bor védjegye. 

- A Tihanyi védett eredetű bort még a hegyközséggel együtt hoz-
tuk létre. Míg rendelet nem védte a félsziget borait, nagyon sok
helyről került forgalomba tihanyi bor, ezek minősége sokszor ha-
gyott maga után kívánni valót. A mi borunk szigorú szabályok sze-
rint készül, ezek betartását ellenőrizni kell, és jelentési kötelezett-
ség is van. Elértük azt, hogy a forgalomba kerülő borok megfelel-
nek az előírásoknak, tihanyi néven csak vörösbor kerülhet forga-
lomba. Más borok a Balatonfüred-Csopak Borvidék neve alatt je-
lenhetnek meg. Manapság már keresik az igazi tihanyi bort, a
gasztronómiában is értékelik. Eladható a tihanyi bor és kezdi visz-
szanyerni régi hírnevét - mondta Salánki Sándor.

Ahol a tihanyi borrend megjelenik, ott megjelenik a jókedv és a
vidámság is. Ahogy a tagok mondják a rendről: ez a társaság min-
dig a vidámságról, jókedvről is szólt, és az elmúlt 21 év rengeteg
közös élményt, emléket, felejthetetlen pillanatot adott a társaság-
nak, mindig történt olyan, amiről évek múltán is egy jó pohár bor
mellett el tudnak majd beszélgetni. 

Rózsa Éva

HÚSZ ÉVESEK LETTEK
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Kiírták az új falugondnokság épületének

kivitelezésére szóló feltételes

közbeszerzési eljárást. A tervek szerint,

mintegy 550 millió forintból az

Aranyház utca mögötti településrészen

épülne fel az új falugondnokság, itt

kapna helyet a Congeria

Településüzemeltető és Szolgáltató Kft.

ügyfélszolgálata is.

Évek óta napirenden van a falugondnok-
ság fejlesztése illetve elköltöztetése, most
erre lehetőség nyílt, hiszen az önkormány-
zat megvásárolta az ehhez szükséges in-
gatlant, amely ideális helyszínt biztosít az
új épületnek. Az Aranyház utca mögötti hé-
tezer négyzetméteres terület tíz százaléka
beépíthető, már elkészültek az építési és
kivitelezési tervek, október végén kiírják a
közbeszerzési eljárást is. 

Az önkormányzat a Belső-tó közelében
egy kulturális központot szeretne kialakí-

tani, ehhez adottak a már ott lévő kulturális
intézmények, a jelenlegi falugondnokság
területén pedig az ingatlan rehabilitálásá-
val egy nagyobb események befogadására
is alkalmas, hangulatos rendezvényhely-
színt szeretnének kialakítani. Így a későb-
biekben a Bujtor István szabadtéri színpad
méltó környezetet kaphat.

A közel harminc embernek munkát adó
falugondnokság az új telephelyen a jelen-
leginél nagyobb területen és korszerűbb
körülmények között működne, modernizál-

nák a garázsokat, a raktárakat és a műhe-
lyeket is. Az ingatlanon összesen három
épület létesülne és kialakítanak egy so-
rompós parkolót az ügyfelek számára is. A
tervek szerint a parkolással kapcsolatos
ügyfélfogadás is ide költözne, ezzel teher-
mentesítve az önkormányzati hivatalt.

A Magyar Turisztikai Ügynökség támoga-
tásából a tervek szerint jövő tavasszal kez-
dődhetnek a munkálatok, várhatóan 2023
őszére el is készül az új falugondnokság.
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TIHANYÉ LEHET AZ ÉV KILÁTÓJA?
Közönségszavazással keresik az ország kedvenc kilátóját,

versenyben van a tihanyi Őrtorony kilátó is. Az Aktív

Magyarország második alkalommal hirdette meg az Év

Kilátója és az Év Turistaháza pályázatot, melyekre a

nagyközönség nevezhette kedvenc aktív turisztikai célpontjait.

A pályázat célja, hogy minél többen ismerjék fel az aktívan el-
töltött szabadidő fontosságát, és induljanak el, fedezzék fel az or-
szág legszebb panorámáit, valamint leghangulatosabb turistaszál-
lásait. A több tucat beérkezett nevezésből egy szűkített kör alakult
ki, amelyek közül végül a nagyközönség választhatja ki szavazás-
sal, hogy melyik legyen az ország kedvence.

A beküldött pályázatok közül az Aktív Magyarország zsűrije szak-
mai szempontok alapján válogatta ki a 10-10 legjobbat. Olyan jó ál-
lapotú, rendezett környezetű célpontok kerültek a legjobbak közé,
melyek izgalmas turistautak mentén fekszenek, így sokan megfor-

dulnak a környezetükben. Az országban egyébként egyre egyedibb
kilátókat építenek, hogy még vonzóbbá tegyék a természetjárást, a
turistaszállások pedig ma már a legtöbb helyen modern felszerelt-
séggel várják a kikapcsolódni vágyókat.

A tihanyi Őrtorony kilátó mellett az alábbiak vannak még ver-
senyben: Bölömbika kilátó (Tisza-tó), Kéz-kilátó (Hollókő), Szent
Korona-kilátó (Kisgyőr), Lila-hegyi kilátó (Győrújbarát), Kardos-
fai-kilátó (Zselickisfalud), Tepke-kilátó (Felsőtold), Sástó kilátó
(Mátrafüred), Csergezán Pál-kilátó (Páty) és a Gloriette-kilátó
(Sopron).

2020-ban a balatonboglári Xantus János Gömbkilátót választot-
ták az Év Kilátójának, valamint a tolnai Annafürdő Vendégház
nyerte el az Év Turistaháza címet. Azért, hogy a verseny minél szí-
nesebb legyen, a tavaly bejutott 10-10 legjobb pályázat idén nem
indulhatott, ők jövőre kapnak újabb esélyt. 
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A NEMZET TÖRTÉNELMI EMLÉKEZETÉNEK
EGYIK KIMAGASLÓ FEJEZETE

A Porta Pacis adott otthont az 1956-os forradalom és
szabadságharc 65. évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezésnek. Az eseményen Tósoki Imre polgármester
mondott ünnepi beszédet.

- A forradalomról és az értékeiről sokan és sokat elmondtak
már. Elemezték az októberi napokhoz vezető okokat, megvizsgál-
ták a bukás hazai és nemzetközi vonatkozásait, és feltárták a tör-
téntek messze nyúló következményeit is. Ezúttal a főváros és a
vidék, a társadalom egysége szempontjából idézném fel a forra-
dalmat -kezdte beszédét Tihany polgármestere.

- A nagy események Budapesten zajlottak. Itt vonultak az egye-
temisták a Bem térre, itt szavalták el a Nemzeti dalt, a Felvonulási
téren döntötték le a Sztálin szobrot, és itt ment a rohamosan nö-
vekvő emberáradat a Magyar Rádióhoz, ahol tüzet nyitott a tünte-
tőkre az ÁVH. Budapesten alakult meg az új kormány, hozták létre
a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot, itt voltak a leghevesebb fegy-
veres harcok, és itt volt a legkeményebb a megtorlás is.

Tósoki Imre hangsúlyozta: a falvakban is elindult a szervezkedés.
Vidéken létrejöttek a nemzeti bizottságok, amelyek hozzáfogtak a ta-
nácsrendszer lebontásához. A falvak népének aktív részvételén nem
csodálkozhatunk, hiszen mögötte a tulajdonviszonyok erőszakos
megváltoztatása, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kényszeren
alapuló megszervezése, a padlássöprés, az országos élelmiszerhiány
állt. A forradalom falusi szervezeteit többnyire köztiszteletben álló he-
lyiek, gazdálkodók, gyári munkások, szakemberek alakították meg.

- Tihanyban is hasonló volt a helyzet: az emberek kezükbe vették a
sorsukat. Tihanyban is, mint a falvak nagy részében, csendesebben, a
jogszerűség szem előtt tartásával zajlottak az események; megtorlás-
ról nem beszélhetünk. Nem bántották a tanácselnököt, és a rendőr-
ségről kihozott fegyvereket sem engedték szétosztani, „nem kell, hogy
itt lövöldözés legyen!” – felkiáltással – emelte ki a polgármester.

- Az ’56-os forradalomra nem csak az igazságtevés volt jel-
lemző, hanem a becsület, az emberi tisztesség zsinórmértékként
való alkalmazása is. Talán éppen ennek köszönhető, hogy a ma-
gyar történelemben addig csak ritkán megmutatkozó összetartás,
egység jöhetett létre. 

Tósoki Imre kiemelte, hogy a főváros és a vidék egysége, a for-
radalom országos kiterjedése miatt a társadalmi önszerveződések
és a nemzeti egység ellen indította a legnagyobb támadásokat a
visszatérő diktatúra. Tudták, hogy a társadalom összessége ellen
nem győzhetnek, de a szétforgácsolt közösségek, a célt és utat
vesztett, támasz nélküli egyes ember legyőzhető.

- Sok eseményt ma már más szemszögből nézünk, másképp
értékelünk. De 1956 akkor is a nemzeti egység gyakorlati megva-
lósulásának és a szabadság kivívásának csodálatos és felemelő
példája marad - összegezte ünnepi gondolatait a polgármester. 

Az emlékező beszédet követően a Tihanyi Bencés Iskola két egy-
kori tanulója, Mezei Lili és Csom Dávid szavalatát hallhatták a
résztvevők, akik ezt követően egy perces csenddel emlékeztek meg
a nemrégiben elhunyt, Tihanyhoz ezer szállal kötődő Mádl Dalma
asszonyról. Az ünnepi megemlékezést fáklyás menet zárta. 

Rózsa Éva

ÚTBAN VOLT
Napokon át mécsesek álltak annak a kivágott fának a csonkján,
amelyet a kerékpárút építése miatt vágott ki a beruházást
végző Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. Az idős,
emblematikus fa kivágása nagy felháborodást váltott ki,
országos hír lett belőle, a beruházó magyarázata igazából
senkit sem győzött meg. 

Az önkormányzatot is támadták a 71-es főút és a tihanyi bekö-
tőút kereszteződésében álló, 13 méter magas, 2-3 méter törzsvas-
tagságú hatalmas nyárfa kivágása miatt, pedig a fa eltávolításának
tervéről nem tudott a település vezetése. 

– A fa kivágásáról nem tudtunk. Nagyon sajnálom, hogy ez meg-
történhetett, hiszen az önkormányzat elkötelezett a félsziget nö-
vényvilágának megőrzésében. Faültetési programot támogatunk,
a gödrösi kerékpárút mellett hatvan fát ültettünk el a 10 millió Fa
Alapítvánnyal közösen, sőt, még ebben az évben folytatjuk az ak-
ciót, a tihanyi beruházásoknál pedig külön ügyelünk a fák védel-
mére – vélekedett Tósoki Imre. 

A polgármester hozzátette: a Balaton körüli kerékpárút fejleszté-
sét kiemelt kormányberuházásként végzi a NIF Zrt. Az ügyben két-
szer is egyeztettek a zrt-vel. A parti út elejénél, az úgynevezett del-
tában a szélesítést csak önkormányzati területen lehetett megvaló-
sítani, ezért a beruházó kérte az önkormányzat hozzájárulását, amit
megkapott. Itt nem történt fakivágás. A településre bevezető keresz-
teződésnél az első elképzelés szerint a kerékpárosoknak lett volna
elsőbbsége a kanyarodó járművekkel szemben, de ezt balesetveszé-
lyesnek ítélte az önkormányzat és kérte a terv átdolgozását. Ez azon-
ban csak forgalomtechnikai elemeket tartalmazott, a KRESZ-táblák
kihelyezésére vonatkozott, szó sem esett benne fakivágásról.

A kivágott fa állami területen állt, eltávolítására nem is lett volna
jogosult az önkormányzat, ezt csak a tulajdonos vagy az általa
megbízott szervezet kezdeményezheti a jogszabályban meghatá-
rozott hatóságnál. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park viszont hoz-
zájárult a negyven éves nyárfa kivágásához.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) közleményében azt
írta: a Balatoni Bringakör teljes megújításának részeként a tihanyi
kerékpárutat a biztonságosabb biciklis közlekedés érdekében a je-
lenlegi két méterről 3,3 méteresre szélesítik. A főúttal párhuzamos,
már meglévő nyomvonal szélesítésén kívül más nyomvonaljavaslat
nem jött számításba, mivel abban az esetben vélhetően még több
fát kellett volna kivágni. Hozzátették, hogy egyeztettek az érintett
településekkel és a kezelőkkel, és az összes fát engedéllyel vágták
ki. Helyettük összesen 18 új fát ültetnek majd a területen.

mt



A Garda Fesztivál ideje alatt néhány

napig látogatható lesz a Tihanyi

Alkotók Háza. Az Árpád utcai műemlék

épület felújítása elkészült, a benne

helyet kapó kiállításon az utolsó

simításokat végzik. A rendezvényeknek

is helyet adó Alkotók Háza egy újabb

kedvelt turisztikai célpontja lehet

Tihanynak. 

A Tihany turisztikai attraktivitásának fej-
lesztése című program keretében 120 millió
forintból létesített alkotók háza egy több-
funkciós, közösségi tér. Az intézmény föld-
szintjén állandó tárlat, időszaki kiállítások
várják a látogatókat, az emeleten rendezvé-
nyek kaphatnak helyet, az épületben egy ki-
sebb irodalmi kávézót is kialakítanak majd.

A település egyik legszebb műemléki
háza két éve került önkormányzati tulaj-
donba. A belső és külső terek sajátos han-

gulatot árasztanak, adta magát, hogy
ebben a miliőben mutassák be a Tihanyhoz
köthető jelentős írókat, költőket, képzőmű-
vészeket. Az állandó kiállítás az alkotók
műveiből ad ízelítőt, bemutatja, hogyan
kapcsolódtak Tihanyhoz, a környező táj-
hoz. 

A tárlat az 1930-as évektől 1980-ig tartó
időszakot öleli fel, nem véletlenül, hiszen
ez a korszak volt Tihany nyaralóhellyé vá-
lásának a legmeghatározóbb időszaka,
amikor a helyi gazdálkodó, paraszti kultúra
és a kívülről jövő, más hatásokat magával
hozó nyaralóhelyi kultúra egymással pár-
huzamosan létezett, hatott egymásra. Ez a
rövid korszak kétségtelenül szerves ré-
szévé vált Tihany identitásának.

Kéziratok, akvarellek, grafikák, olajké-
pek, kisplasztikák, szobrok, korabeli fény-
képek, a művészek naplói, jegyzetei és le-
velei, hang- és filmfelvételek alkotják a ki-

állítást. Illyés Gyula, Németh László, Pas-
suth László, Déry Tibor, Szabó Lőrinc,
Borsos Miklós, Bartha László – íme, néhá-
nyan, akik szerepelnek a tárlatban. 

Az intézményt az önkormányzat tulajdo-
nában álló Tihany Félsziget Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. működteti. Az
Alkotók Háza hivatalos megnyitóját egy ké-
sőbbi időpontban tartják meg.

t-v

A MÚLT EGYIK FONTOS SZELETE

7



8

EGY KORTY DERŰ

V. Kulcsár Ildikó a népszerű újságírónő tartott Egy korty derű

címmel előadást a Németh László Művelődési Ház

könyvtárában. A Nők Lapja országosan ismert munkatársa

magával ragadó stílusával a derű mellett a könnyeket is

előcsalta közönsége szeméből. 

Történetei által az érdeklődők bepillantást kaphattak magáné-
letébe, munkájába, egy olyan embert megismerve, aki nagyszerű
írásai után személyesen is belopta magát a szívekbe. Az írónő
meggyőződése szerint humor és önirónia nélkül elviselhetetlenek
a hétköznapok, de ha megpróbáljuk a derű szemüvegén keresztül
szemlélni a világot, úgy a szeretteink és környezetünk életét is
szebbé tesszük.  Véleménye, hogy rengeteg élethelyzet kezelhető
lenne humorral; egy párkapcsolat is akkor ér véget, amikor a kö-
zöny átveszi az uralmat – amíg a felek tudnak együtt nevetni, van
remény. 

Az újságírónő előadásában kitért még arra is, hogy a szeretet
béklyóba köthet. Itt a fiús édesanyákra hozott  néhány példát,
akik túlzott szeretetükkel, féltő ragaszkodásukkal komoly konf-
liktusok okozói lehetnek, ezért az elengedés képességét hang-
súlyozta. 

Az előadás alatt az újságíró több novelláját Tamásné Süle Éva
olvasta fel, majd az est végén dedikálta a legújabb könyvét.

Süte Kata

RÓZSASZÍN HÍD – FONTOSAK A SZŰRŐVIZSGÁLATOK
Október 4-én, hétfőn rózsaszínben

pompázott a tihanyi Hajóállomásnál

található híd. A Levendula Klub mindig

lelkes tagjai így csatlakoztak az országos

kezdeményezéshez, melynek

legfontosabb célja az, hogy felhívja a

figyelmet a szűrővizsgálaton való

részvétel fontosságára.

Erre a fontos üzenetre volt hivatott fel-
hívni a figyelmet a hídon látható üzenet: Fi-
gyelj magadra! Járj szűrésre! 

A Rákbetegek Országos Szervezetének
tihanyi Levendula Klubja által szervezett
megmozduláson hasonló egyesületek is
vendégeskedtek: pápai Megújulás Klub, a
veszprémi Fagyöngy Egyesület, a balaton-
füredi Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület,
a Viktória Klub Kaposvárról és a Szelíd
Ráktérítő Klub Szekszárdról. A résztvevő-
ket a főszervező, Apró Zoltánné köszön-
tötte, majd a település önkormányzata ne-
vében Varró János alpolgármester be-
szélt az egészségmegőrzés és a szűrő-
vizsgálatok fontosságáról. Hornyák Lajos,
a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház on-
kológiai centrumának főorvos-vezetője, az
Onko-technikai Onkológiai Alapítvány
(OTOA) kuratóriumi elnöke örömmel je-
lentette be, hogy a 2018-ban megszerve-
zett esemény sikerén felbuzdulva a jövő
májusban ismét Tihany ad otthont a daga-
natos betegek országos kulturális találko-
zójának.

A résztvevők lesétáltak a hajóállomásra,
ahol a Levendula Dalkör műsora, finom va-
csora és rózsaszín díszkivilágítás fogadta
őket. A szervezők szeretnék, ha a mostani

kezdeményezésből hagyomány lenne, hogy
ez a fontos üzenet minél több emberhez el-
jusson. 

R.É.



A Balaton algásodásának okaira is

keresték a választ a tudósok a Balatoni

Limnológiai Intézetben rendezett

háromnapos szakmai konferencián. A

hidrobiológusok szerint 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. 

A nyár végeztével az algák mennyisége
is lecsökkent a tóban, és az esetleg prob-
lémákat okozó nyári algafajokat felváltot-
ták az ősziek, amelyek ártalmatlanok. A ci-
anobaktériumok közül ugyanis csak egyes
nyár fajok képesek toxintermelésre. Jövő
nyáron viszont ismét lehet a fonalas kékal-
gák jelenlétére számítani, ezek a 70-es, 80-
as évek óta rendszeresen visszatérnek. 

A kártékony foszfor

Az algák szaporodását elsősorban a
szervetlen növényi tápelemek befolyásolják
leginkább, köztük is a foszfor. Ha ez ele-
gendő mennyiségben áll rendelkezésre a
vízben, és megfelelőek a körülmények –
meleg van, nyugodt a víz –, akkor az algák
nagy mennyiségben képesek elszaporodni
– magyarázta az Infostart kérdésére Somo-
gyi Boglárka, vezető algológus. 

A Balatoni Limnológiai Intézet főmunka-

társa felidézte: a Balatonnak volt már egy
olyan időszaka az 1980–90-es években,
amikor az algák szaporodásához szüksé-
ges foszfor külső forrásból származott. Ak-
koriban nagyon sok vízminőség-védelmi
intézkedést valósítottak meg, amik mind-
mind a külső terhelés csökkentésére irá-
nyultak. Ez hatékony volt, megjavult a tó
vízminősége. Most azonban egy új jelen-
séggel állunk
szemben – tette
hozzá –, ami
2019-ben kezdő-
dött és egy vá-
ratlan, nagy al-
gacsúcsban bontakozott ki. A limnológus
szerint most mások az okok, mint a 80-as,
90-es években voltak, vagyis nem egy
külső, hanem egy belső terheléssel szem-
besültek, ez pedig az üledék. Ez a fürdés és
az ivóvízkivétel miatt lehet gond, elsősor-
ban a nyugati, Keszthelyi- és Szigligeti-
medencében. 

Magas vízállás

A megváltozott környezetet még vizsgál-
ják - ha kutatásokkal, adatfeldolgozással
tisztázzák, milyen körülmények, fizikai és
kémiai paraméterek teszik lehetővé a belső
terhelés elszabadulását, akkor derül ki,
hogy lehet-e tenni a helyzet javítása érde-
kében – hangzott el a konferencián.

A 2019-ben kezdődött jelenséget illetően
három tényezőt érdemes megemlíteni. Az
első és legfontosabb a vízhőmérséklet, a
második a magas vízállás, a magasan tar-
tott vízszint. A Balatoni Limnológiai Intézet
feltételezése szerint e kettő eredője lehe-
tett az, hogy egy erős hőmérsékleti réteg-
zettség alakulhatott ki a Balatonban, meg-
akadályozva azt, hogy a víz keveredjen.

Ehhez járulha-
tott hozzá a fel-
tételezések sze-
rint egy harma-
dik hatás, még-
pedig az, hogy

sötét volt az üledékfelszínen, így az algák
ott nem tudtak fotoszintetizálni és elfogyott
az oxigén. 

Somogyi Boglárka arról is szót ejtett,
hogy becslések szerint a Balaton partvona-
lának mindössze körülbelül 20 százaléka
tekinthető természetesnek vagy termé-
szetközeli állapotúnak. Ez nagy probléma,
amivel jelen pillanatban ugyan együtt kell
élnünk, de szerinte lehetne egy olyan irányt
képviselni, amelynek során renaturalizál-
nánk a partokat, fövenyes részeket kiala-
kítva. A szakember kiemelte: egy tó élet-
ében nagyon fontos a parti rész is, nem
csak a nyílt víz, és minél természetesebb
az állapota, annál jobb. 
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„A Balaton partvonalának mind-
össze 20 százaléka tekinthető
természetesnek vagy természet-
közeli állapotúnak.”
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REJTVÉNY
Korzenszky Richárd atya, Amikor felkel a nap – Így látom Tihanyt című albumának előszavában, így fogalmaz Tihanyról:

A
 r

ej
tv

én
yt

 T
ót

h 
G

áb
or

 k
és

zí
te

tt
e.

FOGADJ ÖRÖKBE EGY FÁT!
Folytatódik a 10 millió Fa Alapítvány és civil önkéntesek

közreműködésével a faültetési program Tihanyban. A tervek

szerint november közepén 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 juhar-
fát ültettek el a Gödrös és a Hajóállomás közötti kerékpárút men-
tén. Az önkormányzat felkarolta az alapítvány kezdeményezését,
így elkezdődhet egy komolyabb faültetési program a településen.
Mindenki egyetért abban, nagyon fontos, hogy minél több zöldfe-
lület jöjjön létre a településen, ráadásul tervezetten, olyan növény-
zettel és fákkal, amelyek hosszútávon gondozhatók és fenntartha-
tók. Sok a száraz, beteg, tájidegen fa a félszigeten, ezek kiváltása
is nagy előrelépés lenne. Az őshonos fák ültetése, úgy tűnik átgon-
dolt és rendszeres programmá válhat Tihanyban.

Az őszi faültetési kampánynak a Fogadj örökbe egy fát! nevet
adták a szervezők, a költséges akcióhoz várják a támogatók segít-
ségét.Szeretnék, ha minél több helyi lakos és vállalkozó, illetve itt
nyaraló csatlakozna a fa örökbefogadási programhoz. Mindenkit
várnak, aki szeretne tenni a félsziget zöldüléséért, a régi útmenti
fasorok megújításáért. Az anyagi támogatás függvénye, mennyi fát

tudnak az őszi kampányban elültetni, a cél az, hogy száz fát, zö-
mében hárs- és nyárfát ültessenek el, illetve pótoljuk a foghíjakat
a 71-es útról a félsziget belsejébe vezető kerékpárút mentén. 

A QR kód telefonos beolvasása után 30 ezer forint támogatást
tud bárki adni a kampányhoz, az ár garantálja, hogy a facsemete
eléri a felnőttkort, így a locsolást, illetve a nem várt betegség miatti
pótlást is tartalmazza. Ha az örökbefogadók igénylik, a nevük is
megjelenik a fán. Lehet kisebb összeggel (5 ezer forint) is támo-
gatni az alapítványt, ennek is külön QR kódja van. (A 10 Millió Fa
Alapítványt banki átutalással is lehet támogatni, az alábbi szám-
laszámon: Magnet Bank 16200106-11648804. Közlemény: Tihany)

t-v

30 ezer forintos támogatás 5 ezer forintos támogatás
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