MIRE SZÁMÍTHATUNK A REZSIFRONTON?
RENDSZERSZINTŰ GONDOK A KÖZOKTATÁSBAN
LAKÁSÉPÍTÉS ÉS ELADÁS
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PÁLYÁZAT FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK RÉSZÉRE
Tihany önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 2022/2023.
tanév második és 2023/2024. tanév első félévében, önként
vállalt feladatként, rendszeres anyagi segítséget nyújt a
felsőoktatási intézményekben tanuló, hátrányos szociális
helyzetű tihanyi hallgatóknak.

A tavalyi 2021/2022. tanévben összesen öt diák részesült az „A”
típusú támogatásban, tízezer forint/ hónap értékben (összesen
500.000 Ft, ezen összeghez a támogatáskezelő +250.000 forinttal
járul hozzá). „B” típusú támogatásra egy hallgató nyújtott be pályázatot, az önkormányzat százezer forint támogatást adott, melyet
az Emberi Erőforrások Minisztériuma éves szinten 50000 forinttal
támogatott.
A felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel az önkormányzatok számára önkéntes.
Az újonnan kiírt Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében
két típusú pályázatra van ezúttal lehetőség, mindkettő esetében
feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,
azaz 85.500 Ft-ot.
Az önkormányzat költségvetésének terhére támogatásban részesíthető az a tihanyi bejelentett lakóhellyel rendelkező hallgató,

akinek havi jövedelme, vagy a hallgató által is lakott közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 százalékát nem haladja meg.
(142.500 forint.)
A pályázónak pályázata benyújtásakor büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozni kell a saját, valamint a vele közös háztartásban élők jövedelemi viszonyairól. Amennyiben a pályázó felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett személy, aki a pályázat benyújtásakor
munkaviszonyban áll, az összjövedelem, illetve egy főre jutó jövedelem kiszámításánál a munkaviszonyból származó jövedelmét
nem lehet figyelembe venni. Az önkormányzat „A” típusú pályázatot
ír ki a meghatározott felsőoktatásban tanulmányokat folytatók részére, „B” típusú pályázatot pedig a felsőoktatásba felvételre jelentkező pályázati kiírásnak megfelelő pályázók részére.
A pályázatokat az önkormányzathoz kell benyújtani. Az önkormányzati ösztöndíj alsó határa ötezer forint/hó, felső határa tízezer
forint/hó.
A pályázati igények benyújtására idén november 3-ig van lehetőség, az elbírálás határideje december 5.
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FELHÍVÁS ADVENTI JÁTÉKRA!
Idén is lehet csatlakozni az adventi ablakos játékhoz.
Mindenki, aki részt szeretne venni a játékban, kap egy számot
1-24-ig. A megadott napon a jelentkező földíszíti az ablakát vagy
kapuját az advent jegyében, a nap számát is feltüntetve. Lehet kitenni a kapuba sütit, meleg teát, forralt bort is. A családok esténként sétát tesznek együtt, megkeresve, vajon melyik ház a
következő.
Ahogy közeleg a karácsony, egyre több lesz a fény a falu utcáiban.
A közösségépítő, hangulatos játékra november 20-ig lehet jelentkezni, az alábbi e-mail címen: vilicsvera89@gmail.com
Kérem, csak az jelentkezzen, aki vállalja, hogy a játék teljes időtartama alatt (december 1-24-ig, 16-22 óra között) bekapcsolja
majd a fényeket.
Vilics Vera

ÚJJÁALAKULT AZ ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
Az önkormányzat képviselő-testülete tudomásul vette a
Tihanyi Értéktár Bizottság korábban megválasztott tagjainak
lemondását. Ezzel egyidejűleg továbbra is kifejezi szándékát,
hogy az értéktár bizottság feladatait külön, szakmai
bizottsággal kívánja biztosítani. A képviselők meg is szavazták
az új, ötfős bizottságot.
Szervezeti és működési szabályzat nélkül a korábbi bizottság
törvényesen nem tudott működni, ennek ellenére néha összeült,
de döntéseket nem hozott, a bizottság munkája teljesen kiürült, a
tagok lemondtak. Ezért vette újra napirendre a képviselő-testület
a helyi értéktár bizottság ügyét.
Elkészült a bizottság új szervezeti és működési szabályzata,
amely a szabályszerű működést biztosítja. A hatékonyabb munka
érdekében az eddig háromfős bizottság, ezentúl öt fővel működik
majd, külön szakmai grémiumként.
A javasolt bizottsági tagokkal az egyeztetés megtörtént, ezek
alapján az önkormányzat javasolta a bizottság újjá alakítását.
A döntés értelmében a Települési Értéktár bizottság elnöke
Varró János, alpolgármester.
Tagok: Apró Zoltánné (Levendula Klub vezetője), Bakos Péter

(amatőr helytörténész), Punk Ferenc (borrendi tag) és Rózsa Éva,
a művelődési ház igazgatója.
A 2012-ben hozott Hungarikum-törvény lehetőséget nyújt minden településnek egy helyi értéktár felállítására, melynek célja az
országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. A kezdeményezéshez csatlakozott Tihany is. A törvény ugyan megszabja, az értéktárba vétel menetét valamint meghatározza a nemzeti érték fogalmát, tulajdonképpen bárki tehet javaslatot arra, mit tart a település értékének. Nem kell kizárólag
magasztos, egyedi, tárgyias formában megjelenő értékekre gondolni. Minden szellemi, anyagi, természeti és közösségi érték, vagy
termék, alkotótevékenység, hagyomány, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó jelenség, épület, szobor, természeti környezet, rendezvény,
a vendéglátáshoz, turizmushoz köthető attrakció egyaránt felkerülhetnek a listára. A Magyar Értéktár alulról építkező piramis rendszer, amely több szinten összegzi a javaslatok alapján összeállított
értékeket. A települések helyi értékeiből állítják össze a megyei értéktárat, azokból pedig az összes hazai tájegységet átfogó magyar
értéktárat, amelyből aztán kiemelik a hungarikumokat.
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MIRE SZÁMÍTHATUNK A REZSIFRONTON?
Az energiaárak elszabadulása miatt az egész ország azt
számolgatja, mennyivel kell többet fizetnie a gázért és az
áramért. Nincs a társadalomnak olyan rétege, akit ne
érintenének érzékenyen a változások. Előző lapszámunkban
arról írtunk, miként érintik az önkormányzatot, egyáltalán a
település működtetését az elszállt rezsiárak, most a lakossági
fogyasztókat kérdeztük. Ki, hogy tud legalább részlegesen
alkalmazkodni az energiaárak drasztikus növekedéséhez?
Somogyi Judit 2001. óta lakik a tetőtéri lakások egyikében. Ide
jött férjhez, Szarvasról költözött Tihanyba, itt nevelte fel gyermekeit, és már unokáit is itt látja vendégül. Speciális helyzetben van,
akárcsak a többi szolgálati lakásban élő bérlő. Mivel a lakások önkormányzati tulajdonban vannak, ezért piaci áron kapják a gázt,
ami a fűtést és a meleg vizet biztosítja. Ez egy lehetetlen helyzet,
hiszen a bérlők nem cégek, nem intézmények, hanem magánszemélyek, akik ennek ellenére sem élhetnek az árkedvezménnyel.
Az önkormányzatnak nincs nagy mozgástere, hiszen az elhasznált
energia költségét tovább kell számláznia a bérlőknek. Megoldást
az jelentene, ha a törvényalkotó – jobb későn, mint soha alapon –
most orvosolná a helyzetet. Persze, még jobb lett volna, ha előbb
gondolkodik, és csak utána hozza meg a rendeletet. Ez a nagyvonalú, de még inkább kidolgozatlan intézkedés nyilvánvalóan igazságtalan és kilátástalan helyzetet teremtett a szolgálati lakásokban élőknek.

Spórolni kell
Somogyi Juditot arról kérdeztük, miként látja most helyzetét,
van-e valamilyen lehetősége, alternatív megoldása az energiaköltségek csökkentésére?
- Ez nem csak az én problémám, hanem mindannyiunké, akik a
tetőtéri lakásokban élünk. De az önkormányzattal is közös gond,
hogy piaci áron kell fizetni a gázért. Nem várhatjuk el, hogy saját
költségvetésükből biztosítsák számunkra a rezsiár és a piaci ár
közötti különbséget, ezért kértük, hogy tulajdonosként keressék a
megoldást. Valószínűleg társasházzá kell alakítani a tetőtéri lakásokat, de ehhez önkormányzati döntés kell. Előrelépés, hogy az
önkormányzat hamarosan lecseréli a lakók mérőóráit, így egyénileg is pontosan követhető lesz mindenki fogyasztása. Nagyon súlyosan érint minket ez a helyzet, várhatóan 25-30 ezer forintról
250-300 ezer forint lehet a fűtési költségünk, és az áramdíj is sokszorosára emelkedik. Az itt lakók legnagyobb része önkormányzati
és iskolai alkalmazott, akik köztudottan nem tartoznak a magas
jövedelműek körébe. Nem tudjuk, hogyan fogjuk kifizetni a számlákat.
- Egyénileg is keresi a megoldást?
- Természetesen, keresem a megoldást, miképp csökkenthetném a fogyasztást. A villanyégőket már korábban lecseréltem, és
most tervezem egy olajradiátor vásárlását. Ez csökkentheti ugyan
a fűtési költséget, de az áramdíjat növeli és ebben az esetben sem
tudom érvényesíteni a lakossági árú számlázást illetve a rezsicsökkentés kvótáját. Elköltözni nem tudok, ezért komoly aggodalommal tekintek a jövőbe.

A klímaberendezések kora jön?
Petróczi Orsolya a TDM ügyvezetőjeként már érzékeli a megszorításokat, az energiakrízist, hiszen irodája, takarékossági okokból, hamarosan költözik a Magtárba. Fűtésszámlája azonban otthon is lesz. Mire számít? – kérdeztük tőle.
- Az a szerencsénk, hogy eddig sem volt magas sem a gáz-, sem
a villanyszámlánk. Egy kiválóan szigetelt, könnyűszerkezetes házban élünk. Időközben kiépítettük a napelem-rendszert, és éltünk

az otthonfelújítási pályázat adta lehetőséggel is: a hálószobákban
és a nappaliban hűtő-fűtő klímaberendezést szereltünk fel, illetve
cseréltünk korszerűbbre. Férjem a régi radiátort lecserélte egy fűtőbetétesre, így már az is napelemmel működik. Különben sincs
nálunk 21-22 foknál több.
- Felkészülés vagy előrelátás motiválta a megújuló energiára
való áttérést?
- A klíma már elmúlt 14 éves, így is, úgyis le kellett cserélni.
Nem láttunk ugyan a jövőbe, de működött a klímatudatosság, és
tudatosan kerestük a takarékosabb megoldásokat. A napelemrendszer másfélszer annyi áramot termel, mint amennyit fogyasztunk - ez eléggé ösztönözte a döntés meghozatalát.

Elhúzódó válság
Tósoki Imre nemcsak polgármesterként a településért felelős,
de magán vállalkozóként családjával együtt szobakiadással foglalkozik, így magánemberként is érzékenyen érinti az energiaárak
emelkedése.
- Szállásadóként a havi áramszámlánk a duplájára emelkedett,
a gázért pedig közel az ötszörösét fizetjük az eddigieknek. Át kellett gondolnunk a vendégházak működtetését, úgy döntöttünk,
hogy egyiket egyelőre szüneteltetjük, csak az apartmanházat működtetjük tovább. Itt klímával fűtünk ameddig csak lehet. Napelemmel szerettük volna a gázfűtést kiváltani, de az új szabályozás
miatt jelenleg nagyon bizonytalan a helyzet, egyelőre kivárunk.
Vannak alkalmazottaink, rájuk is gondolnunk kell, megtartjuk őket
mindenképp. A vendégház árait muszáj emelnünk, hiszen az energiaárak mellett az általunk igénybe vett szolgáltatások is jelentősen drágultak. De minden plusz költséget nem lehet ráterhelni a
vendégekre, mert nem tudnák kifizetni a szállást. Elhúzódó háborúra, válságra számítok, biztos kevesebb lesz a vendég is, de abban
bízom, hogy a Tihany-Balatonfüred régió meg tudja tartani a kirándulók, a turisták egy részét.
- Szállásadóként mi lehet a jó stratégia a válság kezelésére?
- Meggyőződésem, hogy válságban, ha egy mód van rá, fejleszteni kell. Előre kell menekülni, és kihasználni az építési piacon
uralkodó bizonytalanságot. Nagyon hektikus most a munkaerőpiac
és az építkezési anyagok ára, de nagy körültekintéssel, több ajánlat
kérésével akár még kedvező beruházási árakat is elérhetünk.
Ezért egy barátommal közösen belevágtunk egy ikerház megépítésébe, itt Tihanyban, a Major utcában. Hitelből finanszírozom az
építkezést, eredetileg a lányomnak és családjának szántam a lakást, de a terveink szerint a hitel visszafizetéséig szálláshelyként
működtetjük majd – fogalmazott Tósoki Imre.
K.M.-mt
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RENDSZERSZINTŰ PROBLÉMÁK
A KÖZOKTATÁSBAN
A közoktatásban kialakult problémák
évek, sőt évtizedek óta tartó
halmozódása miatti növekvő
elégedetlenség országszerte gördülő
sztrájkok, tüntetések, élőláncok
formájában mutatkozott meg. A diákok
és a szülők egy része is csatlakozott a
tanárok mozgalmához. Most azért
kértem ezt a beszélgetést Radó
Lászlótól, a tihanyi Bencés Általános
Iskola igazgatójától és Takácsné Csóka
Gabriella tanítónőtől, az iskola
szakszervezeti titkárától, hogy
megtudjuk: hogyan látják ők és az iskola
pedagógusai a közelmúltban és a
jelenleg is zajló, oktatással kapcsolatos
eseményeket.

Természetesen, szükséges a pedagógusbérek rendezése, de nem ez az egyetlen
probléma.
Takácsné Csóka Gabriella (T.Cs.G.):
Tény, hogy a közoktatás rendszeréből több
tízezer pedagógus hiányzik. A pályán lévők
java 45-60 év közötti nő, fiatal és férfi pedagógus nagyon kevés van. Egyes tantárgyak tanítására nehéz szaktanárt találni,
akinek piacképes szakja van, az elhagyja a
pályát, vagy el sem kezdi. A fentieknek
több oka van; kezdjük a fizetéssel. A tíz éve
bevezetett pedagógus életpályamodell
érezhető fizetésemelést jelentett, azonban
ennek ára is volt. A mi munkaidőnk is heti
negyven óra, de ezen belül a tanítással töltött órák száma jelentősen emelkedett azaz most kevesebb idő jut az órákra való
felkészülésre, dolgozatjavításra, a gyerekekkel való törődésre; mindenre, ami

- Miről szólnak a tüntetések, sztrájkok,
a polgári engedetlenségi megmozdulások, élőláncok?
Radó László (R.L.): A mé- „A pedagógusbérek rendezése csak a
diában a pedagógusok bér- csúcsa. Rendszerszintű problémákat
követelései vannak fókuszban. Ez érthető, ez hozza a orvosolni.”
nézettséget és a kattintásokat. A kérdés azonban sokkal összetettebb.
munkaidőnkből a tanórákon kívül esik. Ha
A pedagógushiány, a kérdéses minőségű
valaki hiányzik, helyettesítjük. A hiányzó,
tankönyvek, az egyeztetés hiánya a Nemtegyük fel, beteg tanár elküldi a tananyazeti Alaptanterv bevezetése során, a túlgot vagy a dolgozatot a helyettesítőnek, aki
centralizált KLIK - és még sorolhatnám.
felkészül az órára, s igyekszik érdemben

megtartani azt. Ez a beosztott munkaidején felül történik. Korábban ezt anyagilag
elismerték, tíz éve már nem. A pedagógusok széles körében végzett felmérések
rendre kimutatják, hogy a teljesített heti
munkaórák száma jóval a normál munkaidő felett van, körülbelül ötven óra. Nekünk azt ígérték, hogy a megnövekedett
munkaterhekért cserébe fizetésünk megtartja értékét. Ez a legtöbb munkavállaló
számára valóság, hiszen minden naptári
évben emelkedik a minimálbér, a garantált
bérminimum. Aztán ezt a rendelkezést egyszeri alkalmazás után – visszavonták.
Fizetésünk vásárlóértéke már közel tíz
éve, évről évre, folyamatosan csökken,
nemhogy tartaná más, felsőfokú végzettségű dolgozók béréhez viszonyított értékét. Felelősnek tartom egyébként a Pedagógusok Szakszervezetét is abban, hogy ez
ellen nem emelte fel erélyejéghegy sebben a hangját már korábkellene ban a pedagógus társadalom. Munkánkat tovább nehezíti a segítők: iskolatitkárok, pszichológusok, takarítók helyzete, illetve hiánya és a tankönyvek
ügye. Például az egyik tankönyvkiadó tartalmas, szép kiállítású kiadványai nem
rendelhetőek az állami normatívából, azaz
a gyerekeknek ingyenesen. Pedig a kiadó
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lálunk a helyére megfelelő pedagógust,
több nemzetközi szakmai elismerést kaakkor marad. Maradt. Ha ténylegesen
pott interaktív kiegészítő tartalmaiért;
nyugdíjba ment volna, akkor mi is bajban
ezeket több országban forgalmazzák. Az
lennénk. Az egyházi iskolákban tanító peonline oktatások alatt a jól használható
dagógusok is ugyanazon bértábla alapján
feladatokat, kidolgozott leckéket mégis elkapják a fizetésüket, mint az állami iskoérhetővé tették bárki számára, sokat selában. Nekünk annyiban jobb a helyzegítve ezzel a mi munkánkat és a gyerekek
tünk, hogy mi részesülünk cafeteria-elhaladását.
látásban, és a fenntartó jóvoltából 2020.
R. L.: Sok olyan intézkedés volt az elmúlt
óta kapunk tizenharmadik havi fizetést,
tíz évben, ami alapvetően jogosnak és
két részletben. Az állami iskolákban dolszükségesnek tűnik, de valahogy a kivitegozó kollégák nem is álmodhatnak ilyeslezés nem volt sikeres. Ilyen a 2012-ben
miről.
bevezetett pedagógus életpályamodell. A
- Álláspontjukat milyen módon kívánják
rendszerváltáskor felszámolt szakfelképviselni? Terveznek-e valamiféle megügyelő-rendszer után gyakorlatilag megmozdulást, tiltakozó akciót?
szűnt mindenféle külső szakmai kontroll az
R.L.: Nem lesz meglepő, amit mondok.
iskolák felett. Ezen változtatni kellett - ez
Természetesen, egyetértünk a tiltakozánem kérdés. Ezt orvosolná az önértékelés,
sokkal, de fontos megjegyezni, hogy nem
a tanfelügyelet és a minősítés egymásra
valami vagy valaki, valakik ellen zajlanak
épülő rendszere. Az ötlet jó, a megvalósítás
ezek az akciók, hanem valami mellett. A
– finoman szólva – félrecsúszott. Az egytiltakozók a közoktatás helyzetének javímásra épülő rendszer elemeit fordított
- Milyen intézkedésekkel lennének elétása mellett foglalnak állást. Tulajdonképsorrendben sikerült bevezetni. Az elsődlegedettek?
pen gyermekeink jövőjéről van szó. A fennges cél, az alkalmatlan pedagógusok kiR.L.: A pedagógusbérek rendezése csak
tartóval egyeztetve abban maradtunk, hogy
szűrése, pedig végképp kudarcot vallott.
a jéghegy csúcsa. Itt rendszerszintű probintézményi szinten, közösségként - egyeRáadásul a nagyjából nyolcvan-száz oldallémákat kellene orvosolni. Fontos lenne a
lőre - nem lépünk fel, de magánemberként
ból álló portfolió összeállítása, megírása
rendszeres egyeztetés a szakmai szervebárki kifejezheti véleményét: személyes
időrabló, felesleges és méltatlan egy húsz
zetekkel akár tankönyvkiadásról, akár egy
beszélgetésen, élőláncban, tüntetésen való
éve a pályán lévő pedagógus számára. Egy
új alaptantervről van szó. Nem akarok álrészvétellel, közösségi oldalakon, és így topedagógus tevékenységét ötven-hatvan inszent lenni; mindenki pénzből
dikátor alapján megítélni
„Az
új
Nemzeti
Alaptanterv
létrehozását
nem
él. Ha meg akarjuk állítani a pekomolytalan vállalkozás.
Főleg úgy, hogy ugyanazok előzte meg széleskörű szakmai egyeztetés. A dagógustársadalom elöregedését és a pályán akarjuk tartani a
a mutatók vonatkoznak
tananyag
sok
helyütt
átgondolatlan
és
óriási
kollégákat, akkor elengedhetetegy óvónőre, mint egy kölen egy jelentős béremelés. A
zépiskolai tanárra vagy mennyiségű.”
pedagógus-bértábla újragondoegy zenetanárra. A külső
lása is szükséges. A bértáblában szereplő
vább. Akár sztrájkolni is lehet a törvénynek
kontrollra szükség van, de a minősítés folegmagasabb bért - ami bruttó 416.000. fomegfelelő formában. Ebben az esetben
lyamatát át kell alakítani.
rint - nyugdíj előtt három évvel lehet elérni.
azonban az ember a saját kollégáját terheli
Az is egyértelmű, hogy az alaptanterv,
Ez nem életszerű.
a gyerekek felügyeletével, a tananyagot
ami alapján az iskolák dolgoznak, időről
T.Cs.G.: Minél hamarabb emelni kell a
pedig be kell pótolni, meg kell tanítani vaidőre átdolgozásra szorul. Ezért szülebéreket, legalább az inflációt elérő, de inlamikor.
tett meg két évvel ezelőtt az új Nemzeti
kább azt meghaladó mértékben. Mikor a
T.Cs.G.: A fentebb részletezett probléAlaptanterv, azonban létrehozását nem
munkáltatói és a munkavállalói oldal
mákat mindegyikünk érzékeli, mindenki
előzte meg széleskörű szakmai egyezteegyeztet a következő évi minimálbérről, ilmunkáját befolyásolják. A reagálás módjatés; a tananyag sok helyütt átgondolatlan
letve a garantált bérminimumról, biztosítival többen egyetértenek, de akadnak, akik
és óriási mennyiségű. A bevezetésére
sák törvényben, hogy a közalkalmazotti
erőteljesebben fejeznék ki nemtetszésüszánt idő pedig valóban nagyon rövid
bérek is hozzájuk kötve emelkedjenek. De
ket, és vannak, akik bíznak a megoldásokra
volt.
elképzelhetőnek tartom egy megfelelő, a
vonatkozó ígéretekben. Ha a tanári kar ál- Hogyan jelennek meg ezek a gondok
jelenlegi bérünknél magasabb diplomásláspontja nem egységes, nem léphetünk
helyi szinten, a tihanyi iskolában?
bérminimum bevezetését, ami hasonlóan
fel az intézmény, az iskola nevében. A taR.L.: A rendszerszintű problémákat,
viselkedne, mint a minimálbér. E nélkül
nulók szüleit sem szeretnénk véleménytermészetesen, mi is érzékeljük. A tancsak toldozgatás-foltozgatás minden beínyilvánításra kényszeríteni például úgy,
könyvek minősége, a Nemzeti Alaptangért bérrendezés. Kérjük, hogy a pedagóhogy adott esetben, sztrájk idején elküldikterv, a minősítési rendszer, az ingyenes
gus életpálya-modell szűnjön meg a felese az iskolába gyermeküket vagy sem. Egy
helyettesítés és egyéb témák bennünket
leges minősítéssel együtt. Továbbá olyan
általános iskola tanulói 14-15 év alatti gyeis érintenek. Nálunk teljes a szakos elláfelettes szervre lenne szükség, ahol alaporekek. Őket meg végképp nem tennénk ki
tottság, de a pedagógushiány szele megsan ismerik a közoktatást, magyarán önannak, hogy akár csak passzív szemlélői
érintett bennünket is. Egy kolléganő szeálló oktatási minisztériumra.
legyenek olyan akciónak, amelyet nem értretett volna nyugdíjba menni a nyáron, de
Koncz Mária
hetnek még teljességében.
abban maradtunk vele, hogy ha nem ta-
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LAKÁSÉPÍTÉS ÉS ELADÁS

Megkezdődött az Aranyház utca elején
lévő négyezer négyzetméteres
önkormányzati ingatlanon kialakított
önkormányzati lakások nyilvános,
többfordulós pályázati úton történő
értékesítése. Alig akad arra példa, hogy
egy önkormányzat saját beruházásban
lakásokat építsen a helyieknek, amiket
aztán, elsősorban a fiatalok megtartása
érdekében, a piaci ár alatt,
tulajdonképpen a bekerülési költségen
értékesítsen. A 11 lakásra külön-külön
lehet pályázni, a feltételrendszer
kialakításában a lakosság véleményét is
figyelembe vették.
A jó természeti adottságokkal rendelkező területen épült 800 négyzetméteres
épület földszintjén három garzonlakás kap
helyet, a magasföldszintet a bölcsőde illetve az óvoda foglalja el, míg az emeleten
további nyolc önkormányzati lakást alakítottak ki.
Az egész félsziget természetvédelmi terület, a község belterületét így nincs lehetőség növelni, nagyon kevés olyan ingatlan
áll az önkormányzat rendelkezésére, ami
önkormányzati lakások kialakítására alkalmas lenne, ezért adta magát az Aranyház
utcai tágas telek, és az arra tervezett építkezés. Ráadásul Tihany adottságai miatt az
ingatlanárak évek óta messze az országos
átlag felett vannak, így az itt letelepedni
vágyó és önálló otthont megteremteni
szándékozó helyi fiatalok számára az ingatlanvásárlás szinte elérhetetlen. Az önkormányzat ezért kiemelt feladatként kezelte a Tihanyban élő vagy Tihanyból elszármazó fiatalok, gyermeket nevelő csa-

ládok a településen történő letelepedésének elősegítését.
Bár az országban is több példa van
arra, hogy oktatási intézmények illetve
magánlakások egy épületben kapnak helyet, nem kis dilemmát okozott, hogy szerencsés megoldás-e ez. A tervező mindent elkövetett annak érdekében, hogy az
intézményi illetve a magáncélú használatot függetlenítse egymástól. Függetlenek
lesznek egymástól az intézmények illetve
a lakások bejáratai, de az épület szintjei is
elválasztják egymástól az eltérő funkciókat.
Mivel a lakások értékesítése nem a jelenleg hatályos vagyonrendeletben foglalt
szempontok (legmagasabb ár vagy összességében legelőnyösebb ajánlat), hanem
ettől eltérő - lakossági kérdőíves felmérés-

sel megerősített - szempontrendszer alapján történik, az önkormányzatnak meg kell
teremteni az értékesítés jogszabályi feltételeit.
Nem piaci-, de nem is szociális alapú,
hanem egy preferálni kívánt szempontrendszer alapján értékesítik az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat,
azért, hogy minél hatékonyabb segítséget
tudjanak nyújtani a lakosoknak.
A szabályozási terv a 4000 négyzetméteres ingatlanon egy 800 négyzetméteres,
kétszintes épület megépítésére adott lehetőséget – ezt ki is használta az önkormányzat, mivel egyre nagyobb igény van arra,
hogy az elszabadult ingatlan árak mellett
a fiatalok is hozzá tudjanak jutni egy lakáshoz a településen.
A fiatalok helyben tartása, az elvándorlás megakadályozása vagy éppen a már elköltözött lakosok visszacsábítása az önkormányzat célja. Hiszen, amennyiben a településen lévő, állandó lakhatásra szolgáló
ingatlanok a tulajdonosváltást követően
egyre nagyobb számban időszakos használatú nyaralóként működnek és folyamatosan csökken az állandó lakosság száma,
úgy a település hosszú távú léte és üzemeltetése is veszélybe kerülhet: kiürülnek az
oktatási-nevelési intézmények és egyre nehezebben lesz biztosítható a megfelelő
humán munkaerőforrás a településüzemeltetési feladatok ellátására.
Az önkormányzat a lakások pályázati
úton történő, a piaci áraknál lényegesen
kedvezőbb értékesítésével azokat kívánja
segíteni, akik Tihanyban képzelik el a jövőjüket.
mt
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ ÖNKORMÁNYZAT, MINT TULAJDONOS, PÁLYÁZATOT HIRDET 11 DARAB
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN (LAKÁS) ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A Tihanyban élő vagy Tihanyból elszármazó fiatalok, gyermeket nevelő családok
a településen való önálló otthonteremtésének, letelepedésének elősegítése önkormányzati ingatlan értékesítésével. A
pályázat nyilvános, háromfordulós.
A pályázat bedására jogosult az a cselekvőképes magyar állampolgár, aki megfelel
az alábbi együttes feltételeknek:
• egyedülálló pályázó vagy házastársak
és élettársak közül legalább az egyik
fél már 2022. július 1-én és azt követően is lakóhellyel rendelkezik Tihany
településen, vagy
• egyedülálló pályázó vagy házastársak
és élettársak, aki vagy akik nem rendelkeztek 2022. július 1-én lakóhellyel
Tihany településen, de legalább az
egyik fél szülei, de minimum egyik szülője 2012. július 1-én és azt követően
lakóhellyel rendelkezik Tihany településen.
• a pályázat benyújtásakor nem lehet
lakás, családi lakóház vagy építési
telek kizárólagos tulajdonában és nem
rendelkezhet egyedüli jogosultként
ugyanezen ingatlanok haszonélvezeti
jogával. Ez a feltétel házastársak és
élettársak esetén együttesen, és
külön-külön is értendő.
• vállalniuk kell, hogy legalább 20 évig az
ingatlant nem idegenítik el,
• vállalniuk kell, hogy az ingatlan pályázati eladási ára és Tihany önkormányzata által megbízott ingatlanforgalmi
szakértő által az elidegenítés időpontjában megállapított forgalmi értéknek
megfelelő piaci ára közötti különbözet
- a vállalt 20 éves időtartam és az eladási időpontig eltelt időtartam egymáshoz való arányának - megfelelő
százalékos mértékét megfizetik az önkormányzat részére, amennyiben tulajdonszerzést követő 20 éven belül elidegenítik az ingatlant,
• vállalniuk kell a támogatott tulajdonosoknak, hogy az ingatlan birtokba adását követő 30 napon belül állandó lakóhelyet létesítenek a pályázattal elnyert
ingatlanban és azt 10 éven keresztül
fenntartják, azt nem szüntetik meg,
• nyilatkozniuk kell, hogy az ingatlant fizető
szálláshelyként nem üzemeltethetik.
Házastársak és élettársak pályázatot kizárólag együttesen nyújthatnak be. Egy pályázó vagy a pályázóval együtt költöző házastárs, élettárs minimum 1, maximum 3
lakásra nyújthat be pályázatot. Egy pályázó
vagy pályázóval együtt költöző házastárs,
élettárs maximum 1 db lakóingatlanra szerezhet tulajdonjogot.
Pályázati biztosíték:
A lakások tulajdonjogára pályázni pályázatonként 3 millió forint biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét Tihany Köz-

ség Önkormányzat 11748069-1542888000000000 számú költségvetési számlájára
kell átutalással teljesíteni.
A közleménybe kérjük feltüntetni: Pályázó neve és „Lakáspályázat 2022.” szöveg
A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.
Nyertes pályázat esetében a pályázó által
megfizetett biztosíték összege a foglaló és
a vételár előleg összegébe beszámít.
Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlati
kötöttsége ellenére nem köti meg az előszerződést, úgy a pályázati biztosítékot elveszti.
A pályázat veszteseinek a biztosítékot
visszafizetik.
A pályázatok elbírálásának szempontja:
A beérkezett pályázatokat a képviselőtestület által létrehozott ad-hoc bizottság
bírálja el háromfordulós eljárásban, a pályázatok pontszáma alapján megállapítja az
adott lakásra benyújtott pályázatok sorrendjét. Az ad-hoc bizottság javaslatára a
pályázat nyerteseiről, egyúttal a vevőkijelölésről az önkormányzat képviselő-testülete
határozatban dönt.
A pályázatokat a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal, első emelet 20-as irodá-

jában kell leadni, határideje: 2022. november 22. (kedd) 12.00 óra
A pályázati kiírás közzétételének helye: a
település honlapja: www.tihany.hu
A pályázat nyerteseinek az előszerződést
legkésőbb a képviselő-testület döntését követő 30 napon belül szükséges megkötni az
önkormányzattal. Az előszerződésben vállalni kell az ingatlan bruttó eladási árához
viszonyított 5 százalék foglaló és 10 százalék előleg megfizetési kötelezettségét az
előszerződés megkötésétől számított 15
napos fizetési határidővel. Az ingatlan teljes
vételárát legkésőbb a végleges adásvételi
szerződés megkötésétől számított 60
napon belül kell megfizetni.
A pályázat kiírója várhatóan november
elején szakmai napot szervez a kivitelező
bevonásával, ahol a műszaki kérdésekre
és a pályázat beadásával kapcsolatban
felvetődő kérdésekre kaphatnak válaszokat az érdeklődők. Az önkormányzat
kéri, hogy a pályázat iránt érdeklődők
előzetesen regisztráljanak név és e-mail
elérhetőség megadásával Szabó Kálmán
ügyintézőnél, (87/538-030/16-os mellék,
beruhazas@tihany.hu) hogy közvetlenül is
értesítést kapjanak a szakmai napról.

PÁLYÁZTATOTT INGATLANOK ADATAI:
Tihany belterület 523/31. helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló többfunkciós társasház épületben épülő 11 db lakás:
1. I. szint: 1. P1/1. sz. társasházi különlapon – Jelölése: P1/1. sz 523/31/A/1. hrsz. alatti
33,06 m2 területű – I. szinti 1 szobás lakás és a közös tulajdonból 240/10.000 eszmei
tulajdoni hányad. Ára: 39 564 091 Ft
2. I. szint: 2. P2/2. sz. társasházi különlapon - Jelölése: P2/2. sz. 523/31/A/2. hrsz. alatti
30,08 m2 területű – I. szinti 1 szobás lakás és a közös tulajdonból 219/10.000 eszmei
tulajdoni hányad. Ára: 34 263 932 Ft
3. I. szint: P3/3. sz. társasházi különlapon – Jelölése: P3/3. sz. 523/31/A/3. hrsz. alatti
26,63 m2 területű – I. szinti 1 szobás lakás és a közös tulajdonból 193/10. 000 eszmei
tulajdoni hányad. Ára: 30 871 072 Ft
4. Emelet: E1/5. sz. társasházi különlapon – Jelölése: E1/5. sz. 523/31/A/5. hrsz. alatti
58,24 m2 területű emeleti 3 szobás lakás és a közös tulajdonból 423/10.000 eszmei tulajdoni hányad. Ára: 60 203 320 Ft
5. Emelet: E2/6. sz. társasházi különlapon – Jelölése: E2/6. sz. 523/31/A/6. hrsz. alatti
57,88 m2 területű emeleti 3 szobás lakás és a közös tulajdonból 421/10.000 eszmei tulajdoni hányad. Ára: 59 831 184 Ft
6. Emelet: E3/7. sz. társasházi különlapon – Jelölése: E3/7. sz. 523/31/A/7. hrsz. alatti
58,62 m2 területű emeleti 3 szobás lakás és a közös tulajdonból 426/10.000 eszmei tulajdoni hányad. Ára: 65 814 629 Ft
7. Emelet: E4/8. sz. társasházi különlapon – Jelölése: E4/8. sz. 523/31/A/8. hrsz. alatti
74,37 m2 területű emeleti 3 szobás lakás és a közös tulajdonból 540/10.000 eszmei tulajdoni hányad. Ára: 90 656 100 Ft
8. Emelet: E5/9. sz. társasházi különlapon – Jelölése: E5/9. sz. 523/31/A/9. hrsz. alatti
58,15 m2 területű emeleti 3 szobás lakás és a közös tulajdonból 422/10.000 eszmei tulajdoni hányad. Ára: 71 929 899 Ft
9. Emelet: E6/10. sz. társasházi különlapon – Jelölése: E6/10. sz. 523/31/A/10. hrsz. alatti
62,87 m2 területű emeleti 3 szobás lakás és a közös tulajdonból 457/10.000 eszmei tulajdoni hányad. Ára: 77 030 222 Ft
10. Emelet: E7/11. sz. társasházi különlapon – Jelölése: E7/11. sz. 523/31/A/11. hrsz.
alatti 68,53 m2 területű emeleti 3 szobás lakás és a közös tulajdonból 498/10.000 eszmei tulajdoni hányad. Ára: 67 466 861 Ft
11. Emelet: E8/12. sz. társasházi különlapon – Jelölése: E8/12. sz. 523/31/A/12. hrsz.
alatti 84,13 m2 területű emeleti 4 szobás lakás és a közös tulajdonból 611/10.000 eszmei tulajdoni hányad. Ára: 83 013 089 Ft
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NEM ZÁR BE A LIMNOLÓGIA
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
igazgatósága már ez év augusztusában
átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki,
hogy csökkentse az energiaárváltozások negatív költségvetési
hatásait, megtarthassa az intézet utóbbi
másfél évben dinamikusan fejlődő
tudományos kutatói kapacitását és a
dolgozói létszámot. Az intézkedések
célja az energiafelhasználás csökkentése,
és egyidejűleg a munkavégzés
alapfeltételeinek biztosítása a téli
időszakban is.
A sajtóban néhány hete pontatlan értesülések jelentek meg az intézet működésével kapcsolatban, a kutatóintézet vezetősége cáfolja azokat a híreket, miszerint
„két hónapig be se tehetik a lábukat” az intézetbe a kutatók. A Balatoni Limnológiai
Kutatóintézet működése folyamatos. Az a
cél, hogy az energiaárak növekedésének
negatív hatásait mérséklő intézkedéseknek is köszönhetően a tudományos kutatómunka eredményessége továbbra is biztosított legyen – áll a szerkesztőségünknek
eljuttatott közleményben.
A BLKI igazgatósága az energiaár-változások miatt már augusztusban átfogó in-

tézkedéscsomagot dolgozott ki. Az energiatakarékossági és -hatékonysági intézkedésekre azért van szükség, hogy a BLKI
költségvetésében csökkentsék a negatív
hatásokat, megtarthassák az utóbbi másfél
évben dinamikusan fejlődő tudományos
kutatói kapacitást és az őket segítő dolgozói létszámot.
A tervezett technikai beavatkozások között a következők szerepelnek: a két kutatóépületben a régi radiátorokat hőfok-szabályozható fűtőtestekre cserélik, minden
kutatócsoport számára legalább egy helyiségben kialakítják a helyi hőszivattyús

split-klímás fűtés lehetőségét. A nagy földgázfogyasztó kazánokkal döntően csak a
temperáló fűtést biztosítják a lépcsőházakban, folyosókon, valamint a helyiségek nagyobb részében. A régi világítótesteket jobb
megvilágítást is adó energiatakarékos LED
lámpák váltják fel.
Az intézkedések megvalósítása már elkezdődött, és a fűtési időszakra nagyrészt
befejeződik.
A helyzethez alkalmazkodva a téli munkarendben a következő változásokat vezette be a BLKI igazgatósága: A korábbi
évek gyakorlatának megfelelően a karácsony-újév közeli napokban a kutatóintézetben téli
szünetet rendelnek el. Az
időszak egybeesik az oktatási intézményekben elrendelt téli szünettel. Ebben
az időszakban a munkatársak zömét a jogszabályi kereteknek megfelelő eljárással szabadságolja a
munkáltató. A téli szünet
alatt a folyamatos kísérletek, mérések, a kísérleti állatok létfenntartó rendszerei nem állnak le, és az
ezekkel dolgozók is bejárnak az intézetbe. 2023. január 9. és február 10. között a kutatómunkában
részt vevőknél otthoni
munkavégzést rendeltek
el. Az időszakban az intézet
technikai dolgozói rendes
munkarendben dolgoznak
különböző bel- és kültéri
feladatok megoldásán. A
távmunkában nem ellátható munkakörökben, irodai dolgozók esetében is
rendelkezésre áll lokálisan
fűtött helyiség.
2023. február 13-ától
március 10-éig a kutatómunkában részt vevők hibrid munkarendben dolgoznak, vagyis az otthoni munkavégzés mellett a kutatók
számára is bármikor felkereshető az intézmény – áll
a BLKI közleményében.
t-v

9

AMIKOR A NÉP RÁÉBREDT AZ EREJÉRE
1956 hőseire emlékeztek Tihanyban, az
Alkotók házában. Tósoki Imre
polgármester ünnepi beszédét azzal
kezdte, hogy az 1956-os forradalom
mindössze csak húsz napig tartott,
mégis ez a rendkívül rövid idő
korszakhatár volt, utána már nem
lehetett úgy élni, mint előtte. Megindult
a változás, először a lelkekben: a nép
ráébredt az erejére.

mol be a forradalom kezdetéről- folytatta a
történeteket Tósoki Imre. A fiú 1957. március 15-ig jegyezte fel a történteket. Rajzokat és térképeket készített, összegyűjtötte
a röplapokat, falragaszokat, fotókat. A
napló utolsó oldalára egy újságlapot ragasztott, amely a Nagy Imre és társai ügyében hozott ítéletek végrehajtásáról szól.
„És ez a történelem /történet/ utolsó lapja”
– tette hozzá.
A napló évtizedekre eltűnt, írójának neve
nem volt ismert; feljegyzései csak 40 évvel
később, az ecseri piacon kerültek elő.
- Látjuk, hogy országszerte hasonlóan

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT

- Népet mondtam, mert egyfajta egységre, közösségre akartam utalni ezzel. De
a forradalmat egyes emberek robbantották
ki, hogy aztán közösen keljenek fel a diktatúra és az orosz megszállás ellen. A forradalom története egyéni sorsokból áll
össze, egyéni életutakból rajzolódik ki előttünk – emelte ki a polgármester, aki történeteket elevenített fel egykor eleven, saját
sorssal, saját meggyőződéssel, saját értékrenddel bíró személyekről.
- Mindegyiküknek csak egyetlen és
megismételhetetlen élete volt, mégis feláldozták egy nagy, közös cél érdekében.
Azoknak a fiataloknak is csak egy élete
volt, akik 12-13 évesen, még gyerekként,
vagy 15-17 éves korukban, kamaszként
voltak cselekvő részesei, egyben tanúi és
krónikásai a forradalomnak. Ezeknek a
gyerekeknek még az iskolapadban lett
volna a helyük, de helyette fegyverrel vagy
naplóírással szolgálták a forradalmat; az
események feljegyzésével a nemzetethangsúlyozta Tósoki Imre.
Megemlítette Bartos Margit történetét,
aki 1944-ben született, vagyis 56-ban még
csak 12 éves volt. Akárcsak a tihanyi iskolában a mai hatodikosok. Naplóját 1959-ig
vezette. Egy kiskamasz érzéseivel, lelkével
jegyezte fel mindazt, amit átélt ezekben a
napokban és a következő években szülőhelyén, Baján. „Naplót most nem azért írok,
hogy titkolt dolgaimat beleírjam, hanem
egy olyan dologról, amit az egész világ, és
főleg mi magyarok, tudunk”- olvashatjuk.
Bartos Margit egy 12 éves gyerektől szokatlan tudatossággal megfogalmazza célját is: „Leírom, hát, hogy történt, nem azért
mert elfelejteném, hanem azért, ha majd
én meghalok, az unokáim is tudjanak róla.”
- Kovács János a Rökk Szilárd utcai általános iskola 14 éves tanulója volt. Éppen
az események hatására, 1956. október 23án határozta el, hogy naplót vezet. Sokan
akkor még nem tudták, hogy ez a dátum
mit jelent. De ő, 14 évesen már érezte jelentőségét. Feljegyzéseit egy nagyalakú
pénztárkönyvbe írta. A 14 éves fiú így szá-

élték meg a forradalmat az egészen fiatalok is: megértették, vele voltak. Érettségük,
lelkesedésük meglepő. Akárcsak az a tény,
hogy a forradalomban elesettek 44 százaléka 25 év alatti volt. Tehát joggal mondhatjuk, hogy ’56 ugyanúgy a fiataloké volt,
mint ahogyan szüleiké, a felnőtteké. Számomra ez sokat jelent, erősíti a jövőbe vetett bizalmamat. ’56 kis hőseinek, a forradalom fiataljainak példája azt mutatja,
hogy a most felnövő, következő generáció
is – ha eljön az ideje – érti majd a világot,
eligazodik benne, és tudni fogja, mi a
dolga, mit kell tennie magáért, a hazáért,
a nemzetért – vélekedett Tósoki Imre.
- Mi pedig tegyünk meg érte mindent,
hogy ez így is legyen. Neveljük, tanítsuk
gyermekeinket a jó és a rossz, az igaz és a
hamis, az értékes és a talmi megkülönbözetésére, egymás tiszteletére és a szabadság szeretetére. Mindenekelőtt pedig mutassunk példát a viselkedésünkkel, választásainkkal. Mert hőssé nemcsak a történelmi helyzetekben, harcokban lehet válni,
hanem saját életünkben is. Ha ezek a gyerekek meg tudták ezt tenni, akkor mi is képesek vagyunk rá – zárta ünnepi beszédét
a település polgármestere.
Az ünnepi műsort Farkas Zoltán gitárművész és Suda Magdolna, a Tihanyi Bencés Iskola magyartanára adta. A megemlékezés után az önkormányzat, az egyházak és a civil szervezetek képviselő helyeztek el koszorút a Pünkösdi Ligetben található kopjafánál.
R. É.
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CSOMAG PONT TIHANYBAN
A Packeta csomagküldő hálózat révén egy csomag átvevőhely létesült a Civilek Háza udvarában,
ezzel egy újabb, széles rétegeket érintő szolgáltatással bővült a település kínálata. Az online vásárlás egyre népszerűbb hazánkban, általa sok
esetben olcsóbban és gyorsabban juthatunk hozzá
a kívánt termékhez, ezért az önkormányzat nem
hezitált, és térítésmentesen biztosította az ingatlanán a csomagküldő cég automatájának az elhelyezését.
A Magyarországon több száz átvevőhellyel rendelkező cég közreműködésével gyorsan és olcsón
juthatunk hozzá a megrendelt áruhoz. A csomag
átvevőhelynek köszönhetően nem kell otthon várni
a futár érkezését, hanem a megrendelt árut kérhetjük az átvevőhelyre is, ahol a kiszállított csomagot egy hétig tárolják, sőt az interneten további 21
napig ingyenesen meghosszabbítható a tárolás
ideje.
t-v

REJTVÉNY

A rejtvényt Tóth Gábor készítette.

Magyarország történetében a XVI-XVII. század jelentős változásokat hozott. A török támadások miatt a szerzetesi élet megszűnt Tihanyban, a kolostorba katonák költöztek. Az épületegyüttes végvárrá vált, védelmi szempontok szerint átalakították. Köréje erődítést építettek.
A török elleni felszabadító háborúk után a királyi kamara a felszabadított területeken álló birtokokat csak bizonyos feltételekkel adta
vissza. Mi történt a tihanyi apátsággal?

