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NÉPSZÁMLÁLÁS –

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A népszámlálási törvénynek megfelelően a természetes
személyekről és lakásokról nép- és lakásszámlálást tartanak
Magyarország területén, 2022. október 1-jén fennálló
állapotról. A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás
- az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az
anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök
kivételével- kötelező.
Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten,
a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír kérdőívek nélkül.
A népszámlálást 2022. október 1. és november 28. között tartják, amely három időszakra tagozódik:
időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket,
időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik
a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatási már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető,
időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között
kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már
csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási
kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek
kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél (jegyző), akinek
gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.
A népszámlálás végrehajtását megelőzően 2022. szeptember 15.
szeptember 30. között a népszámlálás összeírási körébe tartozó
valamennyi címre megérkezik a népszámlálásról szóló felkérő
levél. A levél tartalmazza a népszámlálással kapcsolatos legfontosabb információkat, az adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
tájékoztatást, a válaszadás módjának lehetőségeit, valamint az internetes kitöltéshez szükséges belépési azonosítót.
Az adatszolgáltatási kitöltések a népszámlálás körébe tartozó
adatokat a valóságnak megfelelően kell megadni.
A kormány által megfogalmazott célkitűzés annak elérése, hogy
a kötelező adatszolgáltatást a megadott határidőben az internetes
önkitöltési időszakban, minél többen teljesítsék.
Ezt követően kerül sor a fennmaradó népesség összeírására
számlálóbiztosok közreműködésével.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a népszámlálás
eredményes lebonyolítása – a címek pontos beazonosítása – érdekében ellenőrizzék, hogy a házszámok kihelyezése a központi nyilvántartásban szereplő módon megtörtént-e, illetve azzal azonos
módon tüntették fel azokat az ingatlanokon.
Várjuk a számlálóbiztosi feladat elvégzésére a jelentkezőket!
Dr. Percze Tünde
jegyző – népszámlálási felelős
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ELMARADNAK A BERUHÁZÁSOK
Az önkormányzat nem kapja meg azt a 2,6 milliárd forintos
településfejlesztési támogatást, amely a Kisfaludy Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt-vel kötött szerződés szerint járna. Bár
az önkormányzat a megfelelő hatóságnál kérte a döntés
felülvizsgálatát, mára eldőlt, hogy a több jelentős helyi
beruházás megvalósítását is szolgáló támogatástól elesik a
település.
- Nagyon érzékenyen érint minket a döntés. A támogatás elvesztésében, az országos megszorítások mellett az is közrejátszott,
hogy a Balaton Kapu elnevezésű programot, amely a Rév melletti
turisztikai fogadóépület, egy parkoló építését és a zöldterület rendezését tartalmazta, civil szervezetek nyomására nem tudtuk időben elkezdeni. A bíróság döntése értelmében új környezetvédelmi
hatástanulmányt kell készíteni az építési engedély megszerzéséhez, amelyet már időben nem tudtunk teljesíteni - ezért a támogató 900 millió forint forráselvonást kezdeményezett. Az elvonások
miatt szükségessé vált az eredeti támogatási szerződés átalakítása, amely további csúszást eredményezett a programok megvalósításában. Az átdolgozást követően - amíg a közbeszerzési eljárásokat lebonyolítottuk és a szerződéseket - megkötöttük, a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztő Zrt. idén májusban az ukrajnai háború
és az energiaválság miatt úgy döntött, hogy az említett csökkentés
mellett a teljes megvalósítás költségét, további 1,3 milliárd forintot
is elvonja a Tihany-2030 projekttől és csak a már megvalósult elő-

készítő munkák költségeit támogatja – fogalmazott Tósoki Imre,
polgármester.
Ezzel több, tervezett beruházás is meghiúsul. A program része
volt az új falugondnokság megépítése, a jelenlegi telep rehabilitációja, egy új rendezvénypark kialakítása, a Bujtor István szabadtéri
színpad környezetének rendezése. A program része volt a Belsőtó környezetének a rendezése, a légkábelek földbe helyezése, a
Képzőművészeti Egyetem területén lévő egykori levendula lepárló
megújítása illetve a hajóállomási part felújítása.
A települést legérzékenyebben talán az új falugondnokság építésének az elmaradása érinti, hiszen ez nem csupán egy új épületet jelentett volna, hanem a Belső-tó partjának részleges rehabilitációját, a parkolási társulás megfelelő körülmények közé költöztetését, sőt az új épület trafója biztosította volna az épülő óvoda
és önkormányzati lakások áramigényét, amit most az önkormányzatnak saját forrásból kell kiépítenie.
- Kértük a miniszterelnökséget, hogy vizsgálják felül a döntést,
mivel megkötött szerződésink vannak, de nem kaptunk pozitív
választ. Ez a projekt megteremthette volna az új igényekre és
kihívásokra korszerű válaszokat adó Tihanyt. Jelenleg bizonytalan a helyzet, csak remélni tudom, hogy nem vesztettük el végleg
a fejlesztések lehetőségét, hiszen önerőből az önkormányzat
nem tud ekkora beruházásokat megvalósítani – vélekedett Tósoki
Imre.
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ÚJ TANÉV AZ ISKOLÁBAN
Az előző tanévekben a koronavírusjárvány jelentősen
megnehezítette az iskolai életet. Bár a járvány sokat szelídült,
és a korábbi szigorú járványügyi intézkedéseket feloldották az
iskolában, de az óvatosság miatt néhány intézkedés
megmaradt, például a kézfertőtlenítési lehetőség az intézmény
bejáratainál és a tantermekben. Ebben a tanévben más jellegű
nehézségekre kell számítani, hiszen a növekvő rezsiárak az
iskolát is érintik majd.
Az iskola továbbra is népszerű a környéken, 197 tanuló kezdte
meg a tanévet a Tihanyi Bencés Iskolában, közülük 26 elsős. Ebben
a tanévben összesen 18 településről járnak Tihanyba gyerekek, a
legtávolabbiak: Kékkútról, Nagyvázsonyból, Csopakról és Alsóörsről. A növekvő tanulólétszám mellett a tihanyi gyerekek aránya
stagnál az iskolában. Idén mindössze 65 tanuló helyi, ami azt jelenti, hogy az iskola egyharmada tihanyi.
- Tavaly fordult elő először, hogy jelentős túljelentkezéssel
szembesültünk az elsősök beíratásakor. A 33 jelentkezőből hetet
helyhiány miatt el kellett utasítanunk. Örömteli gondok ezek, de
mégiscsak gondok. Nem volt könnyű meghozni az elutasító döntéseket. A nyáron is voltak érdeklődők, akik felsőbb osztályokba
szerettek volna hozzánk átiratkozni. Közülük voltak, akiket át tudtunk venni, de voltak, akiket muszáj volt elutasítanunk – fogalmazott Radó László igazgató.
Személyi változások is történtek a nyáron: Mihályi Jeromos atya
a perjeli teendők mellett idén már nem tud órákat tartani, Sámuel
testvér pedig megkezdi teológiai tanulmányait Budapesten. Nem
marad azonban bencés jelenlét nélkül az iskola, hiszen a Rómából
hazatérő Ányos atya tanítja a hittant az 5. és a 6. osztályosoknak,
valamint ő lesz az iskolalelkész is. Ebben a tanévben újra alkalmaznak az iskolában pedagógiai asszisztenst, Péleyné Bánsági
Judit látja el ezt a feladatot félállásban. Az új NAT szerint felmenő
rendszerben növekszik az informatika órák száma, ezért óraadóként a harmadik és az ötödik osztályban Fekete Ákos tanítja idén
az informatikát.

- A nyáron új berendezést kapott az elsősök terme. A régi padokat modern asztalokkal, székekkel tudtuk kiváltani. Az a tervünk, hogy a jövőben minden évben egy-egy osztályban kicseréljük
a berendezést, így nyolc év alatt az összes terem megújul majd –
tette hozzá Radó László.
t-v

KÖLTÖZŐ INTÉZMÉNYEK
Októbertől a megújult Magtár épületében kap helyet a
Tourinform iroda, a régi helyiséget egyelőre bezárják, az
önkormányzat a jövő szezontól szeretné bérbeadni az
ingatlant.
A nyár végén átadott egykori Magtár épületében hőszivattyú és
egy komplett napelem-rendszer biztosítja az energiaellátást, így az
önkormányzat nemcsak a korábbiaknál kulturáltabb és modernebb
környezetbe tudja költöztetni az irodát, de a rezsiköltségeken is spórol, hiszen a régi gázfűtéses helyiséget nem kell tovább működtetni.
Szintén a rezsiköltségek visszaszorítása érdekében napirenden
van a helyi TDM szervezet illetve a Művelődési Ház irodáinak áthelyezése, ezek a megújított Magtár emeletén kapnának helyet. A Civilek Házában az így felszabadult helyiségekbe a tervek szerint a
parkolási társaság költözne. – Ez még csak terv, hamarosan dönt
a képviselő- testület erről. A parkolási társaság jelentős ügyfélforgalmat generál, ezért indokolt lenne a hivatal épületéből való átköltöztetése. Az infrastruktúra mindenhol adott, a költözésekkel
racionalizálhatnánk az intézmények rezsiköltségeit – vélekedett
Tósoki Imre, polgármester.
A Tourinform iroda megüresedő helyiségének bérbeadását
megpályáztatja az önkormányzat, a tervek szerint ajándékbolt üzemelne majd itt.
mt
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A BOR VIDÁMÍTJA AZ EMBER SZÍVÉT
szőlők túlélése forgott kockán. Az utóbbi csapadékosabb napok kicsit felfrissítették az ültetvényeket, így már csak egy-egy köves terület szenved a szárazságtól. Az élet minden területén a víz létfontosságú és ez így van a szőlő esetében is. Már május óta aszály
van, sőt az elmúlt évek telei sem bővelkedtek az esőben, hóban,
így mindez kihatott az ültetvényekre is. Kevesebb a bogyó, kisebbek a szőlőszemek, vastagabb a héjuk, lazábbak a fürtök is, kevesebb bennük a lé.
A nagy szárazság miatt a szüret is korábban kezdődött idén,
mivel a szőlőültetvényeken nem a szőlész vagy a borász, hanem a
természet a főnök, valójában ő határozza meg, mikor érkezik el a
szüret időpontja. Közeledését a szőlőbogyók különböző érettségi
fokával jelzi. A legfontosabb, hogy a szőlőterületeket és a fürtöket,
bogyókat folyamatosan figyelve és vizsgálva, megfelelően határozzák meg a különböző fajták érési idejét, és azt, hogy a belőlük készítendő bor stílusa alapján mikor kerüljenek le a fürtök a tőkékről.

Hagyományosan szeptemberben a szőlő és a bor játssza a
főszerepet Tihanyban, a Szüreti Napok rendezvénysorozatán.
Ilyenkor mindenki jókedvű, finom borokat kóstolhatnak a
vendégek, számos program várja a családokat - de ez a néhány
nap egyben a legtöbb munkával járó időszak is a borászok
életében, hiszen ilyenkor válik kézzelfoghatóvá, értékelhetővé
és mérhetővé az egész éves munka gyümölcse.
Ebben az évben nem volt a szüret felhőtlen. Szó szerint sem, hiszen a három napra tervezett programsorozat két napján meglehetősen barátságtalanra és hidegre fordult hirtelen az addigi nyárias időjárás. Így a szervezők kénytelenek voltak a programokat újratervezni, jónéhány el is maradt. Pénteken a Tihanyi Alkotók Házában tartott megnyitó után egy különleges programmal vette kezdetét a rendezvény, a Rózsakunyhó Alkotóműhely borkóstolójával,
amely egy egészen más ízvilágba kalauzolta el az érdeklődőket,
hiszen kóstolhattak virágot borban, bort virágokkal, és még borral
sült virágot is.
A szombati nap kínálatának nagy részét elmosta az eső, de vasárnap már érdekes programok várták a látogatókat a Tihanyi Tájházakban és a Főtéren. Igazi szüreti hangulatot varázsolt a Puttonyka játszóház és a Varróka műhelyben is a szürethez, a szőlőhöz
kapcsolódó kézműves alkotások születhettek. A Főtéren a Portéka
színház vásári komédiája és a Tihanyi Népzeneoktatás szórakoztatta a közönséget.
A szüreti menet ebben az évben már másodszor rövidített útvonalon zajlott, és ismét nagy sikert aratott. A menetben huszárok,
betyárok, fogatok vonultak, a zenét a Várpalotai Bányász Fúvószenekar szolgáltatta, a jó hangulathoz pedig nagyban hozzájárult Titz
Tibor kisbíró, de fontos szerepet kapott a boros kocsi is, mely mellett a rengeteg résztvevő kóstolhatott is a jófajta borokból.

„Tudjunk hálát adni”
A díszes menet a Visszhang dombon ért véget, ahol Mihályi Jeromos perjel áldotta meg a szőlőt és a kenyeret.
- Minden évben hálát adunk azért, hogy a jó Isten ad napot, kellő
esőt, erőt ahhoz, hogy megműveljük a szőlőt. Most, amikor nehéz
napokat él mindenki, különösen fontos, hogy tudjunk hálát adni,
és lássuk meg, nemcsak a saját erőnkből hozza meg munkánk a
gyümölcsét, hanem szükség van a Teremtőre – fogalmazott az
apátság perjele, aki hangsúlyozta: fontos, hogy minden évben
azokra kérjük az áldást, akik dolgoznak, erőfeszítést tesznek azért,
hogy tudjuk élvezni a föld gyümölcsét, megtermelni mindazt, amire
szükségünk van.

Nehéz évjárat
Az elmúlt száz évben nem volt ilyen szárazság, aszály az ültetvényeken és az országban sem. Voltak olyan területek, ahol már a

Nagy feladat előtt a borosgazdák
Koronczai Zsolt, a balatonfüredi Koronczai Pincészet tulajdonosa beszélgetésünkkor már szinte teljesen leszüretelte a termést. Szőlőterületeik a Balatonfüred-Csopaki Borvidékhez tartozó
Balatonszőlősön helyezkednek el, 2018-ban ő volt az Év Borásza
Balatonfüreden. Túlzás nélkül kimondható, hogy nem optimista az
ez évi termés minőségét, mennyiségét illetően.
- Nagyon kevés a szőlő, és nagyon gyenge a minősége. Iyenkor
derül ki az is, hogy magának a termőföldnek milyen a minősége.
A gyengébb, rossz minőségű talajon látványosan rosszabb a termés, a minőségi talajon pedig számottevően jobb. Ez a helyzet
mindenképpen nagy kihívások elé állítja a borászokat.
Varró János tihanyi borosgazda még nem szüretelt és kicsit derűlátóbb. 400 tő olaszrizling szőlője van, családi örökség, szívvellélekkel gondozza, és eredményesen is, már több alkalommal
nyerte meg a hagyományos Tihanyi Borok Versenyét.

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
- Mennyiségben átlag alatti a termés, cukorfokra jó, én a minőségét megfelelőnek látom. Szerencsés vagyok, nagyon jó helyen van a szőlőm, napkeltétől napnyugtáig süti a nap. Mindent
megteszünk, hogy a szőlőt megvédjük, le van hálózva, be van kerítve, madarak, vadak nem tudnak benne kárt tenni. Kemény fagyok nem voltak, így a rovarok nem pusztultak el, és a csapadékhiány miatt nem kellett annyit permetezni, a gazolás, gyomirtás sem volt jelentős. Viszont szintén a jóval kevesebb csapadék miatt a szőlőszemek kisebbek, nincs bennük anyag, a
szőlő héja jóval vastagabb. Az aszályos nyár után az őszi esők
nem hiányoztak, a késői csapadék inkább kárt okozott. A sok
napsütés miatt a cukorfok kiváló, de a savak elégtek, azt pótolni
kell - vélekedett.
Azt, hogy végül milyenek lesznek a 2022-es borok, csak jövőre
tudjuk megmondani. Azt, hogy a tihanyi borok minősége milyen
lesz, megtudhatjuk a hagyományos Tihanyi Borok Versenyén.
R. É.
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ENERGIAVÁLSÁG – SPÓROLNI KELL ÉS NÖVELNI
A BEVÉTELEKET
Az elhúzódó orosz-ukrán háború miatt
Magyarországon is energiaveszélyhelyzet van érvényben,
rendkívüli intézkedések szükségesek a
biztonságos energiaellátás érdekében.
Az önkormányzatok sem kapják meg a
kedvezményes energiaszolgáltatást, így
számukra is radikálisan nő a
villamosenergia és a földgáz ára, nyilvánvalóan megszorító
intézkedéseket kell bevezetni. Mi lesz a
sorsa a helyi szolgáltatásoknak,
mennyivel nő az önkormányzat kiadása,
egyáltalán, fedezhetők-e az
energiaválság miatti többletköltségek?
Tósoki Imre polgármestert kérdeztük.

az ételek elkészítésének a költsége, hiszen
a konyhán minden gázzal működik. Még
nincs kialakult álláspont, de az biztos,
emelni kell az iskolai étkeztetés árán.
- Felmerült, hogy a rezsiköltségek
miatt online-oktatásra kell átállni majd az
iskolában?
- Korai még erről beszélni. Az önkormányzat az apátsággal közösen fedezi a
tanintézmény rezsiköltségeit, még zajlanak
az egyeztetések. Nem szeretnénk onlineoktatásra átállni, ráadásul ez, úgy tudom,
elsősorban központi döntéstől függ. Mindent megteszünk, hogy az idei fűtési szezonban zavartalan legyen az oktatás,
ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk,
hogy a jövőben miként tudnánk kiváltani az
iskola gázfűtését. Egy hőszivattyús rendszer kiépítése megoldást jelenthetne, de ez
jelentős beruházást igényel.
- Az elmúlt években több energetikai
fejlesztés valósult meg a településen,
vannak kiépített napelem-rendszerek is,
ez most segítség lehet.
- Mindenképp, sőt, az iskolát, óvodát leszámítva csak azokat az intézményeket működtetjük tovább, ahol rendelkezésre álllegalább részben- a megújuló energia. Ilyen
a Civilek Háza, a megújult Magtár, az Egészségház, a hivatal épülete és a falugondnokság is. Itt a kiépített napelemes rendszerek,
eltérő mértékben, de rásegítenek a fűtésre.
A sportcsarnok kizárólag megújuló energiát
használ és az új sportöltöző is. Azokat az
önkormányzati intézményeket viszont, ahol

- Már hetek óta dolgozunk a település válságtervén. Több szempontot illetve adottságot is figyelembe kell vennünk. A legnagyobb
- Az elmúlt tíz év munkája vész majd
gondot az önkormányzat intézményeinek
kárba. Sokat tettünk azért, hogy télen is leműködtetése okozza. A lakosságszámhoz vigyenek szolgáltatások Tihanyban, lehessen
szonyítva rendkívül széles az intézményi
éttermek, szállások között választani.
rendszerünk, ami persze egyrészről öröm,
Ebben valószínűleg drasztikus visszalépés
de ebben a helyzetben ez plusz terhet jelent.
lesz idén, hiszen a megnövekedett energiaA legkritikusabb azoknak az intézményekárak miatt sokan nem tudnak majd nyitva
nek a működtetése, ahol csak gázzal törtélenni. Reménykedünk benne, hogy a szálnik a fűtés. A földgázt piaci áron vásároljuk,
lásadók, vendéglátóhelyek kapnak majd
nem tudunk érvényesíteni semmilyen kedkormányzati támogatást.
vezményt. Az önkormányzatnak már egy hó- Az önkormányzat tud segíteni a helyi
nappal ezelőtt nyilatkoznia kellett a szolgálvállalkozóknak?
tató felé arról, mennyi földgázra tart igényt.
- Kezdeményeztem egyeztetést a helyi
A költségek drasztikus emelkedése miatt, az
vállalkozókkal, abban bízunk, hogy a Garda
eddig használatos gázmennyiséget muszáj
Fesztiválig nyitva lesznek még. Abban is bílegalább 20 százalékkal
zunk, hogy a bérleti díjak kifizecsökkentenünk. Racionali- „Azokat az önkormányzati intézményeket, ahol tése nem okoz majd gondot
zálással, ésszerű spórolásnekik, hiszen ebből az önkorsal ezt szerintem tudjuk csak gázfűtés van, valószínűleg bezárjuk.” mányzatnak évente mintegy 50
tartani.
millió forint bevétele származik,
- Tanintézmények, egészségház, sportcsak gázfűtés van, valószínűleg bezárjuk. Az
a jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy
létesítmények, falugondokság, kulturális
a javaslat, hogy a Tihanyi Művészek Házát
a bevételeink ne csappanjanak. Egyébként
intézmények – szerteágazó tevékenyséoktóber közepétől zárjuk be, a Tájházak a
több helyi vállalkozó is megkereste az öngek, szolgáltatások tartoznak az önkorGarda Fesztivál után ne nyissanak ki, a Toukormányzatot, kérte a segítségünket, sajmányzat fenntartásába. Nyilván vannak
rinform irodát pedig átköltöztetjük, így oknos ezúttal nem tudunk segíteni, a telepüprioritások, de melyik intézmény működtóbertől ott sem kell fűteni. A következő teslés működtetése olyan plusz kiadásokkal
tetése a legköltségesebb?
tületi ülésen döntünk ezekről a kérdésekről.
jár, hogy nem marad forrásunk erre.
- Az általános iskola kifűtése okozza a
- Számos településen a közvilágítás
- Mekkora többletkiadással számol az
legnagyobb gondot. Az intézmény már
üzemeltetése is jelentős gondot okoz. Tiönkormányzat?
megkapta az első gázszámlát, amely 120
hanyban lesz ebben változás?
- Az energiaválság 30-35 millió forint
ezer forint helyett 1,1 millió forint, azaz
- Szerencsére azoknál az intézményetöbbletkiadást jelent az önkormányzatnak.
több mint nyolcszoros az áremelkedés.
inknél, ahol napelem is van, előnyös szerMég van annyi tartalékunk, hogy a költMindez úgy, hogy fűtés költség még nincs,
ződést tudtunk kötni az áramszolgáltatóségvetés terhére ezt ki tudjuk fizetni, de
csupán a melegvíz ellátás és az iskolai
val, így 2024-ig kedvezményes áron vásásürgősen növelni kell a település bevétekonyha működését szolgáló földgázt tartalroljuk az áramot. Ez nagy segítség. Ennek
leit. A létszámleépítés szóba sem került,
mazza. Gond, hogy a tíz darab szolgálati
ellenére átgondoljuk a település közvilágínem szabad a jelenlegi helyzetben a csalakás és a tetőtérben kialakított panzió
tását, igyekszünk spórolni. Lesznek olyan
ládokat még nehezebb helyzetbe sodorni.
energiaellátása idetartozik. Ezért a szolgáépületek, közterek, ahol az éjszakai kiviláNincs más választásunk, növelni kell a telati lakások egyenként, új hőmennyiséggítást szüneteltetjük, vagy csak rövidebb
lepülés bevételeit. Emelni kell az építszámlálót kapnak, így pontosan tudjuk
ideig üzemeltetjük.
mény-, és a telekadót, másrészt végig kell
majd mérni a felhasznált energiát. Valószí- Nemcsak a közvetlen intézményi
gondolnunk az ingatlan portfolióinkat.
nűleg a többletköltségeket itt az önkorstruktúrát érinti érzékenyen az energiaAzoknál az ingatlanoknál, ahol nincs fejmányzatnak és a lakóknak együtt kell felválság, de bajba kerülhetnek a turisztikai
lesztési szándékunk, meg kell fontolni az
vállalnia. A közétkeztetést biztosítani kell,
szolgáltatók is, márpedig a település jeértékesítést.
ez nem kérdés, viszont lényegesen drágul
lentős részben a turizmusból él.
mt
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A KENDERFÖLDI CSATA
Az augusztus 11-i közmeghallgatáson, mint az várható volt,
hangsúlyosan került szóba a kenderföldi ingatlanfejlesztés.
Ismerve az önkormányzati fejlesztési terveket, a magam
részéről sajnálom, hogy a Balaton-környéki beépítési láz és
zöldterület-pusztítás miatt ez a projekt is egy kalap alá került a
heves tiltakozást kiváltó építkezésekkel. Ezért elég hálátlan
feladat bemutatni, hányféle szempont, érdek létezik az ügyben,
és egyben érzékeltetni, hogy semmi sem fekete-fehér; az
elvont, nagybetűs igazság pedig talán tényleg csak „odaát”
létezik.
A mai helyzet megértése érdekében, legalább futólag nézzünk
rá a terület múltjára, történetének alakulására. Herman Ottónak
a XIX. század végén megjelent enciklopédikus művéből, a Magyar
halászatból is tudjuk, hogy a tihanyi asszonyok a helyben termesztett kenderből készítették a hálókat. Vagyis a Kenderföld mezőgazdasági művelés alatt állt, nem volt erdő a helyén. Amikor, sok
évtizeddel ezelőtt a kendertermesztéssel felhagytak, magától erdősödött be a terület. Ez azt jelenti, hogy a félsziget őshonos fafajtái helyett a gyorsabban növő, erőteljesebben terjeszkedő gyomés özönnövények burjánoztak el. Ezt a folyamatot gyorsította fel a
Club Tihany építésekor, 1985-ben itt lerakott, mintegy tízezer köbméter bontási és építési hulladék. A későbbi évtizedekben nagy
mennyiségű zöld- és – kisebb mértékben - háztartási hulladék
rontotta tovább a terület állapotát. A Magyarország Élőhelyeinek
Térképi Adatbázisa, a MÉTA program keretében felmérték a pannon vegetáció állapotát és a veszélyeztetett élőhelyeket. A felmérés
szerint az özönfajok állnak növényzeti örökségünk elvesztésének
egynegyede mögött. Az invazív fajok leginkább az ártereket, nedves
réteket fenyegetik; ezért látunk a Kenderföldeken is árvacsalántengert, komlófüzéreket, vadszőlőfajokat, ezért terjedt el a zöldjuhar és az amerikai kőris. A korábbi főépítésznek minden oka
megvolt arra, hogy ezt az elvadult, a helyi, őshonos növényeket
megfojtó növényáradatot és agresszív terjedésének következményét „kínjában születettnek” minősítse.

A fa az fa
A veszélyt Tihanyban is látták: már a 2013-as településfejlesztési koncepció célul tűzte ki az invazív fajok irtását, terjedésük
megelőzését. A kenderföldi fejlesztések kapcsán készült környe-

zeti felmérés során minden egyes fát felmértek, így ma már pontos
képünk van a vegetációról, ezért szakszerűen el lehetne végezni a
rehabilitációt.
Persze, azt is tudjuk, hogy az állatvilág itt otthonra talált egyedei, nem válogatósak; nekik a fa az fa, legyen akármilyen, fészkelőhelynek, búvóhelynek megfelel. Számunkra pedig a csiga, a sün,
a cinke és a szarvas egyformán fontos. Kétségtelen, hogy az állatok
„lakhatására” szolgáló terület csökkenése hátrányosan érinti őket;
akadályozhatja szaporodásukat, táplálékszerzésüket, de a mai állapot fenntartása sem szolgálja jólétüket. A háztartási hulladékkal
tömött műanyag zsákok, rozsdás vasdarabok és betontörmelék eltakarítására már régen megérett az idő, pontosabban soha nem is
lett volna szabad ezeknek oda kerülniük. A volt Lovarda már jó
ideje építési anyag tárolására szolgált – ami szintén nem egy környezetvédelmileg támogatható funkció, különös tekintettel az oda
járó teherautók okozta terhelésre.

Szabályozott terület
Ezen a ponton kell bekapcsolni a történetbe a jogi szempontokat, a tulajdonviszonyok és az építési szabályozás kérdéseit. A
2013-as településfejlesztési koncepció célrendszerét, legfontosabb
teendőit Tihany minden intézményének és szervezetének képviselői közösen fektették le. Ők egyértelműen azt állapították meg,
hogy „legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkező terület a Tihany-rév mellett elhelyezkedő Kenderföldek jelentik, ahol az önkormányzat jelentős tulajdoni hányaddal rendelkezik.” Ennek
megfelelően szükségesnek látták a „Kenderföldek fejlesztését lehetővé tevő szabályozást”. Ez a 2015-ös építési szabályzatban már
meg is valósult.
A volt Lovarda mindig is magántulajdon volt, és legalább mindig
is már belterület. Ami azt jelenti, hogy területén a tulajdonos dönti
el, hogy mit szeretne építeni - természetesen a hatályos építési
előírások, a településrendezési terv keretei között. A beruházó tervei szerint üdülők, lakások lesznek itt. Szögezzük le: az építési dokumentáció szerint az itt tervezett három épület megfelel az előírásoknak.
Tósoki Imre polgármester így látja a helyzetet: - A Lovarda helyén épülő lakásokból néhányat az építtető átad az önkormányzatnak értékesítésre, és megépítenek egy folyamatosan működő élelmiszer-üzletet is – sorolja a közösség nyereségét. A lakások átadását különösen fontosnak tartja, mert mint mondja: - Tihanyban
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nem lehet új lakótelkeket kialakítani. Ez az egyetlen terület, ahol
lehetőség van a bővítésre. Az önkormányzat viszont nincs abban a
helyzetben, hogy maga finanszírozzon meg egy lakásépítkezést. A
település demográfiai egyensúlyát és a helyi infrastruktúrát egyaránt javítja a beruházás.

Aranytartalék
A rév közelében a Félsziget Resort tervez szállodát, apartmanés lakóházakat építeni. Ez a terület már legalább húsz éve beépíthető területként szerepel a helyi építési szabályzatban. Ez nem volt
titok az itt élők előtt sem, hiszen az önkormányzat már 2000-től,
vagyis már huszonkét éve - több nyilvános pályázatot is kiírt a terület értékesítésére. Ezek a pályázatok azonban - jelentkező hiányában - sikertelenek voltak. A fordulat 2018-ban következett be,
amikor a Félsziget Resort 746 millió forintért megvásárolta a területet – ami akkoriban nem kis pénznek számított. Az előző képviselő-testület az eladás feltételeit ismerve hagyta jóvá a tranzakciót. A döntést senki sem kérdőjelezte meg, kifogást nem emelt.
Tósoki Imre polgármester szerint a településnek nagy szerencséje
volt, hogy a vételár befolyt a kasszába, mert ebből tudták a Sportcsarnokot és a Civilek házát befejezni, továbbá a Völgy, a Major és
a József Attila utcában elvégezni a felújítási munkákat. A megmaradó, mintegy 430 millió forint volt az az „aranytartalék”, amely a
Covid-járvány alatt biztosította az önkormányzat folyamatos működését, a helyieknek nyújtott szolgáltatásokat.
- E nélkül a hivatal is működésképtelen lett volna – állítja Tósoki
Imre. Az ingatlan-beruházást nem tudjuk, de nem is akarjuk megakadályozni, hiszen a területet erre a célra és ilyen szándékkal
adtuk el. Tisztességtelen lenne és nem is lehetséges utólag megváltoztatni a feltételeket – teszi álláspontját egyértelművé a polgármester, aki számol az innen befolyó építési- és teleadóval, valamint az IFÁ-val, amire nagy szüksége van az önkormányzatnak,
ha továbbra is el akarja látni feladatait.
Ma a korábbinál is nagyobb jelentősége van a biztonsággal befolyó, rendszeres jövedelemnek, hiszen, 2021-ben 180 millió forintos kieséssel zárták az évet a Covid okozta többletkiadások, az IFA
utáni plusz állami támogatás megszűnése és az IPA megfelezése

FEJLESZTÉS A LOVARDÁBAN
A Lovarda beruházója, Szántó Csaba készséggel avat be minket a fejlesztés részleteibe: Ismertem a Lovarda korábbi tulajdonosát, és azt is tudtam, hogy már hét-nyolc évvel ezelőtt is egy
hasonló fejlesztést tervezett. Amikor úgy döntött, hogy eladja a
területet, minket is megkeresett. Mivel vállalkozásunk társasházakat épít, érdekelt minket a lehetőség. Ezért megnéztük, hogy
a HÉSZ mit enged itt építeni, és egyeztettünk a főépítésszel is. A
vétel után kidolgoztuk az első tervet, de azt a Tervtanács nem fogadta el, így a követelményeknek, javaslatoknak megfelelően
többször is átdolgoztuk. Az év elején sikerült pontot tenni rá, körbejártuk a hatóságokat és elindítottuk az engedélyezési eljárást.
Elkészítettük a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, de tájvédelmi
vizsgálatra is szükség van; most ezen dolgozunk.
Hogy mi épül itt? Három épület, amelyekben összesen 35
lakás és 34 üdülő kap helyet. Az egyik épület teljes alsó szintje
közfunkciót szolgál majd: egy üzlet kap itt helyet, amely a környéken lakók élelmiszer-igényét is kiszolgálja, és két másik szolgáltató. A lakófunkciót különösen fontosnak tartom, hiszen Tihany demográfiai egyensúlyát csak a fiatalok helyben tartásával
lehet javítani. A település érdekét szem előtt tartva, a polgármesterrel megegyeztünk abban, hogy két-három lakást átadunk az
önkormányzatnak, hogy közel önköltségi áron értékesíthessék a
fiatalok számára. A rendezési tervben szereplő, száznyolcvan
méteres bekötőutat felújítjuk, és az általunk kiépített közvilágítással együtt, ingyenesen átadjuk az önkormányzatnak. Nem tervezünk fairtást, mindössze három fát kell kivágni. Szerintem a
Lovarda esetében az évtizedes tervek, koncepciók, próbálkozások
mostanra értek be. A fejlesztéssel értéket hozunk létre.

A volt Lovarda helyén 35 lakás és 34 üdülő, az egyik épület teljes
alsó szintje közfunkciót szolgál majd
miatt. Véleménye szerint a vezetők felelőssége és kötelessége az
önkormányzati ingatlan-vagyonnal a lehető legjobban gazdálkodni,
figyelembe véve a település hosszú távú érdekeit is.

Elszálló esélyek, elbukott támogatás
A helyzetet tovább árnyalja, hogy a – révvel szemközti a területre
tervezett - Fogadókapu ügye jelenleg áll a Veszprémi Bíróság határozata miatt. Az eljárást a Magyar Természetvédők Szövetsége
indította arra alapozva, hogy hiányzik az átfogó környezeti hatásvizsgálat. A Fogadókapu megépítésére már elnyert támogatást az
építési engedély hiánya miatt az MTÜ visszavonta. A mai gazdasági
helyzetben a kilátások nem sok reménnyel biztatnak az elbukott,
mindent összevéve 2,6 milliárdos támogatás visszanyerésére. E
nélkül pedig nem épülhet meg az ide érkező, évente milliós nagyságrendű turistát kiszolgáló Fogadókapu, és emiatt továbbra is Tihany központját ostromolja majd az autóáradat. A belső területekre nehezedő nyomást kizárólag az áthaladó forgalom elterelésével, illetve külső parkolók megépítésével lehetne enyhíteni. De
az esély elszállt, és ki tudja visszatér-e még valaha.
Pedig ez sem új elképzelés! A hivatkozott, 2013-as koncepció is
megfogalmazta a rév és a kikötő környezete rendezésének célját.
Már ebben megjelent a településkapuk létesítésének gondolata:
„A településkapuknak méltó bejáratául kell szolgálniuk a Tihanyba
látogatóknak, ahol a félszigetre látogatók gépjárművüket otthagyva megfelelő információt kapnak a programokról, helyi értékekről stb., illetőleg ahonnan helyi járatokon megközelíthetővé
válik a Félsziget.” Vagyis nagyon nehéz azt mondani, hogy nem
ilyen lovat akartunk, hiszen a település jövőjét meghatározó dokumentumok hosszú és részletes egyeztetési folyamatokban születtek meg, amelyeknek a helyiek is részesei voltak.

Fekete, fehér, igen, nem
Látható, hogy fontos, de egymással ellentétes szempontok és
érdekek mentén alakulnak a vélemények; és az is biztos, hogy a
teljes kép korántsem fekete vagy fehér. Kétségtelen, hogy a három
ügy – a Lovarda, a Fogadókapu és a Félsziget Resort terve, valamint a Rév melletti magánberuházás csaknem egyszerre jelent
meg. Ez már egy jelentős átalakulást hoz magával, miközben a beruházások különböző tulajdonosok más-más szándékaiból valósulnak meg. Az egybeesés kissé szerencsétlen optikát ad a fejlesztéseknek, amelyek önmagukban megfelelnek az előírásoknak,
egyenként nem kifogásolhatóak, sőt emelhetik a terület értékét.
Hogy mit lehet tenni a törésvonalak halványítására? Hogy mi az
igazság? Talán lehetne közösen keresni az adott helyzetre legjobb
megoldást nyújtó válaszokat. Van, amikor a legkisebb ártalom, legkisebb kár választása a jó döntés a biztos nyereséghez viszonyítva.
Például az erdő rehabilitálása nem úgy történik, mint a Városliget
esetében, vagyis nem lesz a helyén szabadidős, sétáló park, soksok szilárd burkolatú úttal, hanem erdő marad.
(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
Hogy az itt élő állatok számára új „átmeneti otthont” jelölnek ki,
továbbá kíméletes ki- és betelepítésükről gondoskodnak. Hogy az
új telepek nem szegregátumok lesznek, a leggazdagabbak elzárt

SZÁLLODA ÉS LAKÁSOK
A Félsziget Resort ügyvezetője, Nyíri Viktor úgy látja, hogy Tihany már régóta az elnéptelenedő települések sorába tartozott.
Ezért adott az önkormányzat vezetése a helyi építési szabályok
módosításakor lehetőséget új lakások építésére, hogy ne csak a
nyaralók létszáma, hanem az állandó lakók száma is gyarapodjon
- akár újonnan betelepülőkkel. A másik fejlesztési irány az infrastruktúra javítása volt egyes területeken - ezért is érdeklődtek
a kenderföldi beruházás iránt. Menet közben sok egyeztetést tartottak a hatóságokkal, amelyek során a kisebb mértékű beépítés,
kevesebb lakóegység és alacsonyabb épületek felé mozdultak el
annak ellenére, hogy a szabályozás megengedte volna a nagyobb
léptékeket. A szálloda esetében például az eredeti tervekhez képest 30 százalékkal csökkentették a beépítést. A tárgyalások
során a polgármester közvetítette a településen élők és a környéken lakók kívánságait, amelyeket figyelembe vettek, és ezeknek megfelelően módosították terveiket. Ezek ugyan még nem
véglegesek, de az biztos, hogy a zöldterületek arányát már eddig
is megnövelték a beépített illetve burkolt felületek rovására.

azíliumai, hanem szerves részei a településnek és kapcsolódnak
annak közösségéhez.
A megoldás az érdekelt felek kezében van; az ő felelősségük,
hogy a lehető legjobbat hozzák ki a helyzetből. Fontos, hogy a döntésben a helyi közösség és a közös jövő érdekei is megjelenjenek.
Ehhez pedig a tények és a másik fél szempontjainak, jogainak, valamint érdekeinek figyelembe vételére, továbbá folyamatos párbeszédre van szükség.
Koncz Mária

TOVÁBB CSÖKKENT A
BALATON VÍZSZINTJE

„VARÁZSOLSZ
KÖRÜLÖTTEM MINDIG”

A szeptemberi esőzések
ellenére drámaian alacsony a
Balaton vízállása, vészesen
lecsökkent a víz mennyisége a
tóban, de a helyzet még nem
éri el a néhány évvel ezelőtti
történelmi vízállást.

Amikor bevonult a terembe, már taps fogadta, pedig még meg
sem szólalt. Ő Lukács Sándor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színész, költő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja.

A vizugy.hu adatai szerint
szeptember harmadik hetében
69 centiméter volt a Balaton vízállása, a siófoki vízmércénél 72
centimétert mértek, ami még az
augusztus végi 78 centiméterhez
képest is jelentős csökkenés. A
jelenség azért is érdekes, mert
az elmúlt egy hónapban megközelítőleg 100 mm eső esett a Balaton térségében, de ennek dacára is kilátszanak homokszigetek a part közelében a vízből Balatonlellén és Bogláron.

A déli parton vannak olyan
részek, ahol úgy visszahúzódott
a víz, hogy az iszapban áll a vitorlás és a lejárótól csak a cuppogó iszapon keresztül sétálva
lehet eljutni a vízig. A nyáron
egyébként arra is volt példa,
hogy az alacsony vízállás miatt,
egy vízbe tervezett koncertet a
déliről az északi partra, Balatonfüredre költöztettek át,
ugyanis a víziszínpadot a kevés
víz miatt egyszerűen nem lehetett biztonságosan felállítani a
déli parton.
A szakemberek szerint várhatóan a következő hetekben az
évszaknak megfelelően számíthatunk utánpótlásra csapadék
formájában így a tó vízszintje is
emelkedhet.
t-v

Háztartási hulladékkal tömött műanyag zsákok, rozsdás vasdarabok és betontörmelék a Kenderföldeken

A Szüreti Napokon, az
Alkotók Házában tartott
irodalmi előadást, Barangolás a költészet világában címmel. A zsúfolásig
megtelt teremben minden korosztály, a tizenévestől a nyugdíjasig érdeklődéssel várta a színészlegenda műsorát.
Az előadás első felében a legnagyobb magyar
költők verseiből hallhattunk válogatást: Petőfitől,
Adytól, Radnótitól, Szabó
Lőrinctől, Tóth Árpádtól,
József Attilától.
Lukács Sándor maga is verseket ír, műveiből már kilenc kötet
jelent meg eddig. Saját versei közül néhányat el is szavalt. A költemények előtt hallhattuk azokat a történeteket, amelyek a versek
megírásához vezettek. Elmesélte például, hogy az amerikai utazásuk során a feleségét elkísérve miként élte meg férfiként a vásárlást, vagy amikor anyukáját kisfiúként kísérte a női ruhaboltba,
és közben beleszeretett egy próbababába. Megtudtuk, hogy nehezebb versei egy-egy történelmi korszakot illetve szerettei halálát
megélve születtek.
Horváthné Tóth Ivett
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MINDENT A BALATONRÓL

NYÍLT NAP A LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZETBEN
Idén is több százan voltak kíváncsiak a
Balatonnal kapcsolatos kutatásokra. A
Limnológiai Kutatóintézet (BLKI)
minden évben egyszer- nyílt napján
szabadon látogatható. Idén az Európa
Kulturális Főváros ökológiai projektje a
Balatórium részeként a már megszokott
programok mellett alga-bár, érzékszervi
séta és kóruselőadás is várta az
érdeklődőket.
A nyílt napon külön állomásokon lehetett találkozni a különféle tudományterületekkel, ahol a kutatók személyesen osztották meg a Balatonnal kapcsolatos tudásukat. Az egyik legnépszerűbb
helyszín a halas kutatócsoport akváriumainak környéke volt, ahol a gyerekek
hosszú percekig csodálták a Balaton halait.
- A Balatonnal kapcsolatban mindenféléről szívesen beszélgetnek az emberek.
Idén az őshonos és inváziós halfajok közötti
különbség volt a slágertéma. Szóba került
az inváziós fajok eredete, hogy ki lehet-e irtani ezeket a vizeinkből, és persze, hogy
milyen fajokra lehet horgászni. Idén bemu-

tattunk egy angolnát is, ami már nem túl
gyakori faj itt, néhányan félnek tőle, viszont
a többség meg szeretné simogatni mondta el Czeglédi István tudományos
munkatárs.
A makrogerinctelen bemutatón különféle vízi poloskákat, rákokat, nadályokat,
rovarlárvákat, csigákat és kagylókat lehetett megnézni.
- Sokan nem tudják, hogy mik azok a
makrogerinctelenek, meglepődnek, hogy

ezek az élőlények szépszámmal élnek a
Balatonban. Ami a halnál kisebb, az már
kicsit ismeretlen. Meglepi az embereket az
is, hogy mennyi idegenhonos faj él a Balatonban, főként a kövezésen. Minden évben
téma, milyen állat csípheti meg az embert
a tóban, ez valószínűleg a bolharák lehet,
ami az egy helyben álldogálókat kicsit
megcsípkedi. Megnyugtatásként mindig elmondom, hogy olyan állat, ami megtámadja az embert a Balatonban és komolyabb sérülést okozhat nincs, a legkellemetlenebb az lehet, ha a kagyló elvágja a
lábat - tette hozzá Gál Blanka tudományos
munkatárs.
A nyílt nap szemléletformáló előadásain
a naptej káros hatásairól, a Balaton halevő
madarairól, az aktuális algahelyzetről és a
kockás siklóról is lehetett hallani. Tudományos túrán ismereteket lehetett szerezni az
intézetben folyó idegélettani kutatásokról,
az algákkal és zooplanktonokról, a mezokozmosz rendszerről és a távérzékelés
műszereiről is.
S. Á.
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LÁTVÁNYOS LESZ AZ ÚJ BALATONI ZSILIP
Javában zajlanak a régi leeresztőzsilip bontási munkálatai
illetve az új épület építése. Az új Sió-zsilip kialakítása mintegy
19 milliárdba kerül, a fejlesztés eredményeképpen javulnak a
fenntartható vízkészlet-gazdálkodás feltételei és a Balaton
vízszintszabályozásának lehetősége.
A Colas és a Strabag által kivitelezett projekt során turisztikai
látványosságként és kétszeres kapacitással újul meg a korábban
elzárt létesítmény. Teljes átalakítást végeznek a Balaton vízszintjét
szabályozó nagyszabású projektben, a Sió-zsilip kapacitása a korábbi másodpercenkénti 60 köbméternek a duplája lesz, ezzel biztosítható a vízterhelés hatékonyabb csökkentése nagy vizek esetén.
A projekt során a Sió-csatorna is megújul, a mederkotrási munkálatok mellett a töltéseket és a magaspartokat is átalakítják. A
jelentősen növelt teljesítmény és a csatorna árvízvédelmi töltésrendszerének magasítása révén a zsilip biztonságosabban működhet, és az árvizekkel szemben is ellenállóbb lesz. A turisztikai lát-

ványoságként is működő zsilip a tervek szerint a jövő év őszére készül el.
t-v

REJTVÉNY
Bár a barátlakásokat remetebarlangként is emlegetik, ezeket nem a természet, hanem emberkéz alkotta, így nem nevezhetők igazából
barlangoknak. Érdekesség, hogy a három remetelak Közép-Európa egyetlen épen maradt remetetelepe. 1913 óta lehet az üregeket megközelíteni kényelmesen, ekkor készült el a hozzájuk vezető ösvény.
Pusztulásuk főként sziklaomlásoknak, földcsuszamlásoknak tudható be. Valószínűleg ez okozta a barátlakások elhagyását már a XIV.
században is, de későbbi földcsuszamlásokból több is akadt. A legutóbbi 1952-ben tépázta meg a remetelakokat.

A rejtvényt Tóth Gábor készítette.

Mit találtak a régészek a cellákban a legutóbbi ásatások során?

