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TESTÜLETI ÜLÉS 
November 19-én, csütörtökön, 15 órakor tartják 

a polgármesteri hivatal tanácstermében a soron 

következő testületi ülést. Az ülés nyilvános.

VÁLTOZÁS 
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSBAN

Tájékoztatjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a Balaton-
füredi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. értesítése alapján a lakossági hulladékszállítás
2020. október 12-től

Tihany ősközségben: péntek helyett csütörtökön,
Gödrös, Diós, Óvár településrészeken: továbbra is hétfőn,
Sajkod, Cserhegy településrészeken: kedd helyett hétfőn történik.

Dr. Percze Tünde
jegyző

A képviselő-testület szeptemberben döntött arról, hogy az ön-
kormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

Az önkormányzat a pályázat keretében – önként vállalt feladat-
ként – rendszeres anyagi segítséget nyújt a felsőoktatási intézmé-
nyekben tanuló hallgatók részére.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a tihanyi állandó lakos, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a
2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény ke-
retében, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 2020/2021. tanévben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és a tanulmányaikat a
2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer elbírá-
lására elfogadott szabályzata alapján jár el és hozza meg bírálati
döntését, amelynek értelmében mindkét típusú pályázatnál támo-
gatásban az részesíthető, akinek havi jövedelme, vagy a hallgató
által is lakott közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme
ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 szá-
zalékát, azaz 142.500 Ft-ot.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatra vonatkozó pályázati kiírás a www.tihany.hu honlapon
megtekinthető, a pályázatok benyújtásának határideje novem-
ber 5.
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PÁLYÁZAT FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓKNAK



A település egyik legnagyobb
eseményét, a Garda Fesztivált- közel
húsz év után- a járványhelyzetre való
tekintettel a hagyományostól eltérő
módon rendezik meg idén. Elmarad a
látványsütés és a kirakodóvásár is.

Bár az önkormányzat ezúttal is emléket
állít a balatoni halászatnak, a Tihanyban
kemény munkát végző halászoknak, de a
rendezvényhez kapcsolódó, nagyobb töme-
geket vonzó gasztronómiai programok, a
zenés rendezvények elmaradnak, mint
ahogy a kirakodóvásár is. A legfontosabb
szempont az egészség védelme, így a no-
vember 13-15. között zajló XIX. Gardálián
nem lesz látványsütés sem.

Most annak jött el az ideje, hogy Tihany
és a tihanyiak valamivel szűkebb körben,

együtt, közösségként hajtsanak fejet a ha-
lászok előtt, akik munkáján évszázadokon
keresztül a falu sorsa múlott. Ez a pár nap
legyen a helyieké, a baráti társaságoké, a
vendégeké. Hiszen ez az év más, mint a ko-
rábbiak, a rendezvény pedig ehhez igazo-
dik. 

A Tihanyba látogatók azonban nem
maradnak halgasztronómiai élmény nél-
kül, bár ezúttal gardát nem kóstolhatnak.
A helyi éttermek színes kínálattal és erre
az alkalomra készített menüsorokkal vár-
ják a vendégeket. A falu több pontján
lesznek kisebb koncertek, többféle műfaj-
ban. Ismét lesznek túrák, és a családok,
gyerekek sem maradnak programok nél-
kül.

Új formát ölt a népszerű halászlé főző-
verseny: ebben az évben az éttermek és a
családok, baráti társaságok külön kategóri-
ában indulhatnak. Mindenki a saját portáján
főz, és a rendezvény fénypontjaként kiderül,
ki nyeri el a Tihany legjobb halászleve 2020
fődíjat.
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FELHÍVÁS 
FŐZŐVERSENYRE

Avagy 2020-ban, a XIX. Gardália Napok
keretében, ki lesz Tihany legjobb halászle-
vének készítője? Nevezési határidő: no-
vember 10.

Idén november 13-15. között rendezi
meg a település a Gardália Napok prog-
ramsorozatát, ebből az alkalomból barát-
ságos, ínycsiklandozó versengésre
invitálják a helyi éttermeket.

A nagy megmérettetés időpontja no-
vember 15-én vasárnap lesz. Az étterem
tulajdonosoknak nem kell mást tenniük,
mint jelentkezni a 30/749-7177-es tele-
fonszámon vagy a muvhaz@tihany.hu e-
mail címen. Az elkészült ételeket az előre
kiosztott edényekben a verseny napján 11
órától a szervezők gyűjtik össze, a társa-
dalmi zsűri pedig délután három órakor a
Mádl Ferenc téren hirdeti ki a nyertest.

A győztes egy éven át büszkén viselheti
a Tihanyi Gardália Napok legjobb halászlé
készítője címet.

CSALÁDOK IS 
VERSENYEZHETNEK

Ebben az évben a helyi civil csoportok,
baráti közösségek, családok számára is
kiírják a halászlé főzőversenyt. A szerve-
zők kíváncsian várják, ki készíti a helyiek
közül a legfinomabb halászlevet, és bíz-
nak benne, hogy előkerülhetnek régi, tit-
kos családi receptek is. 

November 15-én, vasárnap a versenyre
jelentkező csapatok a saját portájukon ké-
szíthetik el a nevezésre szánt halászlevet,
majd a megfőzött ételeket 11 órától a
szervezők gyűjtik össze az előre kiosztott
edényekben.

Jelentkezni a 30/749-7177-es telefon-
számon vagy a muvhaz@tihany.hu e-mail
címen lehet.

A társadalmi zsűri a Mádl Ferenc téren,
dél után három órakor hirdeti ki a nyerteseket.
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GARDÁLIA MÁSKÉPP



- Miért érzed ennyire szívügyednek a
kerted szépségét?

- Mindenki ismeri a mondást: Aki a vi-
rágot szereti… Szeretem, ha van rá
módom, szép dolgokkal körülvenni ma -
gam. Ennek egyik pillére, a kertem. Ide
születtem, ebbe a gyönyörű faluba, fontos-
nak tartom, hogy én is tegyek érte. Jó
érzés, ha rend van körülöttem, ha virágok
vesznek körül, a lakáson kívül és belül
egész évben.  

- Mindig szerettél a kertedben munkál-
kodni, vagy csak mióta több a szabadidőd?

- Gyerekkoromban nem igazán, mert
akkor kellett locsolni, kapálni a mezőgaz-
daságban dolgozni. Amint a magam ura
lettem, és volt lehetőségem, hogy a saját
környezetem szépítgessem, rögtön a szív-
ügyem lett a kertészkedés, virágosítás. Ez
a kedvtelés a nyugdíjas évek elérkezésével
kiteljesedett.

- Mennyi időt, energiát fordítasz a kert
szépítésére?

- Mondhatnám tavasszal többet, de nem
így van, nagyon sok évelő virágunk van,
ezeket is gondozni kell. A nyár a legmoz-
galmasabb, mert akkor már nem elég a
gyomlálás, kapálás, locsolás az elnyílt vi-
rágokat is le kell szedni, a lehullottakat
összetakarítani. Órában kifejezve kora ta-

vasztól, késő őszig napi egy órát mindig el-
töltök a gondozásukkal. Amit tudunk, a vi-
rágok közül átteleltetünk a pincében, la-
kásban, de azért minden évben több tízezer
forintot költünk a pótlásra, vagy éppen az
újdonságokra.

- Mennyire fontos számodra a megúju-
lás, szeretsz-e új ötleteket megvalósítani?

- A kertben nem nagyon tudok újítani,
nem túl nagy, és már így is több virág van
ott, mint kellene. A rengeteg cserepes vi-
rágot azért költöztetem, még ha nem is
ajánlott a helyváltoztatás, mert szeretem,
ha az kerül előtérbe, amelyik a legszebben
virágzik, mert mit ér, ha csak rejtőzködik a
többiek között. A teraszokon az úgyneve-
zett kaspós virágok minden évben mások,
vagy legalább a színük változik.

- Van segítséged a kert ápolásában?
Családod tagjai is hasonlóan lelkesek?

- Igen, van segítségem, a párom, az ő
része az áttelelő virágok, muskátlik, leán-
derek, és egyáltalán a cserépben lévő vi-
rágok átültetése. Ő is nagyon szereti a vi-
rágokat, vásárol is gyakran, ha lát valami
különlegeset. Valamint nyáron a legna-
gyobb horderejű munka a locsolás, tápol-
datozás, szintén az ő feladata. Természetes
családom fiatalabb tagjainak segítségére
is szükség van, hisz az őszi - tavaszi virág-
költöztetést már nem bírjuk egyedül. 

- Melyiket választod: a nagyon mutatós,
de sok munkát igénylő, vagy az egysze-
rűbb növényeket? 

- Minden virágot szeretek, van, amelyik
több, míg a másik kevesebb munkát igé-
nyel, mindegyikből van nálunk.

- Mit tanácsolsz azoknak, akik szintén
szép, igényes környezetet szeretnének
teremteni maguknak? 

- Legfontosabb, hogy szeressék a vi-
rágot, és vállalják a napi gondozást, taka-
rítást, mindazt, ami ezzel jár, csak úgy
lehet.

- Melyik a kedvenc virágod, növényed? 
- A sárga rózsa, és minden, ami sárga.

Rózsa Éva
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Több mint tíz éve, hogy minden
tavasszal az önkormányzat több
kategóriában meghirdeti a Virágos
Tihanyért versenyt.  Évről évre a
győztesek vagy a helyezettek között
szerepel Apró Zoltánné Ágica, akinek
valóban gyönyörű kertje nem csak a
bírálók, de a faluban sétálók figyelmét is
felkelti. Tavaly elnyerte a Takaros
Tihanyi Porta táblát, idén pedig az ő
kertje lett a legszebb a virágosítási
versenyben. Vajon mennyi munka,
milyen motiváció van egy ilyen szépen
kialakított, ízléses kert mögött? 

SZERETEM SZÉP DOLGOKKAL KÖRÜLVENNI MAGAM

Dr. Bittera Gyuláról emlékezett meg a nevét viselő alapítvány,

a tihanyi levendulahonosító halálának 50. évfordulója

alkalmából az Illatok Házában. Időkapszulát helyeztek el az

életútját bemutató kiállításnak otthont adó épület falában. 

A hazai illóolajgyártás megteremtője világhírnevet szerzett a

tihanyi levendulának, álmait tovább álmodva, szellemiségét

tükrözve üzent az alapítvány a jövőnek.

- Dr. Bittera Gyula ugyan már 50 éve nincs közöttünk, de olyan
örökséget hagyott ránk, ami halhatatlanná tette. Elsőként hono-
sította meg a nagyüzemi gyógy- és illóolajos növénytermesztést
és feldolgozást Magyarországon, és ő kezdte el Tihanyban a le-
vendula betelepítését. A méltatlanul elfeledett életútját az álta-
lunk létrehozott alapítvány szívós munkával felkutatta és kutatja
a mai napig. Ennek a nagyszerű embernek volt hosszútávú víziója,
voltak álmai, amiket óriási munkával, lépésről lépésre valósított
meg – fogalmazott köszöntőjében Nyárádi Zsolt, a Tihanyi Leven-
dula Manufaktúra alapítója, a Bittera Gyula Alapítvány kuratóriumi
tagja.

Nyárádi szerint Bittera Gyula álma az volt, hogy Magyarország
illóolaj és gyógynövény nagyhatalom legyen. Minden egyes nap
ezért dolgozott óriási hittel. Hiába vették el mindenét, tették tönkre
az egész munkásságát, az álmait azonban nem tudták elvenni. 

- Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy gondozhatjuk ezt a je-
lentős örökséget. Az időkapszula által szeretnénk üzenni a jövő
nemzedékének. Adunk egy helyzetképet, hiszen az idei év óriási
változásokat indít el a világban, reméljük, azon egyetemes értékek
diadalmaskodnak majd, amelyeket Bittera Gyula és mi is vallunk.
Magyarország tényleg gyógynövénytermesztő nagyhatalom lesz és
részt vesz a világ gyógyításában – zárta beszédét Nyárádi Zsolt. .

Az időkapszulát a tervek szerint 2070. október 21-én nyitják fel,
akkor derül majd ki, hogy mit rejt. Annyit megtudtunk, a Tihanyi Vissz-
hang egyik számával is szembesülhetnek majd az akkori felbontók. 

A látogatók a program részeként az illatos időutazás című kiál-
lítás interaktív tárlatvezetésén, illatoló workshopon és dr. Kovács
Emőke történész, Balaton-kutató előadásán is részt vehettek.
Másnap Bittera Gyula emléktúra keretén belül az Őslevendulásba
látogattak az érdeklődők Fülöp Júlia idegenvezetésével.
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IDŐKAPSZULÁVAL ÜZENTEK A JÖVŐNEK



A Balaton vize jobban algásodik a rövid, intenzív hőhullámok
hatására, mint amit a századfordulóig prognosztizált éves
átlaghőmérséklet-emelkedés okozna - derül ki a tihanyi
Balatoni Limnológiai Intézet (BLI) vízi mezokozmosz
rendszerében végzett első átfogó kutatás előzetes
eredményeiből.

A nyáron, egy hónapon át vizsgálták a Balaton vizét. Az Ökológiai
Kutatóközponthoz tartozó BLI-ben tavaly tavasszal üzemeltek be
Közép-Kelet Európában elsőként egy vízi mezokozmosz-rendszert,
amelyben valós környezetet, ökoszisztémát lehet szimulálni a la-
boratóriumi mikrokörülményeknél nagyobb, életszerűbb közegben
– nyilatkozta az MTI-nek Vad Csaba, a kutatás vezetője.

A 12 darab 5 ezer literes tartályból álló kísérleti telepen azt vizs-
gálták, hogy a globális felmelegedés velejárói közül az éves átlag-
hőmérséklet növekedése vagy a szélsőséges mértékű nyári hőhul-
lámok vannak-e nagyobb hatással a Balaton élővilágára. Négy tar-
tályban a jelenlegi helyzetet, négyben az évszázad végére prognosz-

tizált 3 Celsius-fokkal melegebb átlaghőmérsékletet, négy tartály-
ban pedig a szélsőségessé vált időjárást modellezték kétszer egy
hétig tartó plusz 6 fokos átlaghőmérséklet-emelkedést szimulálva.

Vad Csaba beszámolója szerint az előzetes eredmények azt mu-
tatják, hogy az átlaghőmérséklet kisebb emelése rövid távon ön-
magában nem indított be jelentős mértékű algásodást. Ugyanak-
kor a szélsőséges időjárást, azaz hőhullámokat modellező tartá-
lyokban gyorsan zöldülni kezdett a víz az elszaporodó algák miatt,
de az azonos szinten tartott tápanyagtartalom mellett ez sem vált
olyan intenzívvé.

Ezeket a kutatásokat jövőre különböző tápanyag-terhelés vizs-
gálatokkal kívánják kiegészíteni, amely egyebek között hozzájárul-
hat a Balatonban egészségügyi kockázatot jelentő kékalgák elsza-
porodásának megértéséhez. Ezen eredményeket összevetik a Ba-
laton-monitoring adataival is.

A kutató hangsúlyozta, a mezokozmoszokban zajló kutatások
globális szintű problémákra keresnek válaszokat, ebben a mun-
kában a Balatonnak is kitüntetett szerepe lehet. t-v

A VÁRTNÁL ERŐSEBB A BALATON ALGÁSODÁSA
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Építeni érték, a jó épület a táj ikonikus részévé válhat, korunk
öröksége lehet a későbbiekben. Erre igyekszik felhívni a
figyelmet a harmadszor meghirdetett Év Balatoni Háza
díjpályázat, mert látjuk, a Balatonnál vannak olyan fejlesztések
is, amelyek a tavat csak sérülékenyebbé teszik. 

Idén harmadszor hirdették meg az Év Balatoni Háza díjpályáza-
tot, amelyre lakóépület, üdülő, valamint gazdasági épület és közé-
pület kategóriákban lehet nevezni december közepéig – jelentették
be a Tihanyi Apátság Látogatóközpontjában.  A felhívás célja a mi-
nőségi építészet népszerűsítése, a figyelem ráirányítása a Balaton
környezetében épített példaértékű épületekre.

A díjpályázatot ezúttal is a Nők a Balatonért Egyesület (NABE)
és a térség önkormányzatait tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ)
hirdette meg a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyet-
tes Államtitkárságának támogatásával. 

- Aki épületet épít, az értéket teremt, létrehoz valamit, amely a
mai korunkról árulkodik, megmutatja, miként gondolkodunk a ter-
mészethez fűződő viszonyunkról. A tavalyi díjazott munkák mind-
egyike méltó lehet arra, hogy örökségünké váljanak. Nagyon re-
mélem, hogy idén is ilyen pályázatok érkeznek majd – vélekedett
Mihályi Jeromos perjel.

Szauer Rózsa, a NABE elnöke hangsúlyozta: egyre több példa van
a Balatonnál arra, hogy az építkezések nemhogy értéket teremtenek,
hanem rombolják a környezetet. - Tájidegen, lakótelep jellegű épít-
ményekre is vannak példák, nagyon fontos lenne a tó sérülékenysége
miatt, hogy a parti zónában az ökológiát nem zavaró épületek való-
suljanak meg. Tiszteletben kell tartani a Balatont és a tájat, ahol élünk
– vélekedett az elnök, aki hozzátette, ezért is fontos, hogy a most kiírt
pályázat évről évre jó példával áll elő: csak szándék kérdése és lehet
a táj szépségét erősítő épületeket tervezni és kivitelezni. 

Lombár Gábor a Balatoni Szövetség elnöke szerint a Balatonhoz
a térség építészeti kultúrája is hozzátartozik, ezért fontos népsze-

rűsíteni és példának állítani a legjobb törekvéseket. Tósoki Imre
Tihany polgármestere ehhez csatlakozva kiemelte: a balatoni ré-
giónak igenis van önálló építészeti stílusa és ezzel többek között
éppen e pályázat révén szembesülhetünk.

- A település hosszútávú fejlesztési programja a korábban épült,
de különböző okokból elhanyagolt épületek felújítását, a település-
képbe való integrálását is tartalmazza. Örülünk, hogy ilyen épületek-
kel is lehet pályázni, hiszen ez is azt szolgálja, hogy szépítsük a kör-
nyezetünket. Nem állunk meg, több ikonikus épület rehabilitációját
tervezzük Tihanyban, és elkezdődhet a Rév környékének a felújítása
is. Bízom benne, hogy az itt épülő új házak is egy-két év múlva már
méltán szerepelhetnek majd a pályázaton – vélekedett Tósoki Imre.

A pályázat meghirdetése alkalmából az apátsági látogatóköz-
pontban a tavalyi díjnyertes épületekről összeállított kiállítást is
megnyitották.

A díjpályázatra a Balaton-régió egész területéről lehet nevezni,
2013 után használatba vett épületekkel, de a felújított, rehabilitált
épületek sincsenek kizárva a megmérettetésből. A bírálóbizottság
tagjait a három érintett megye építészkamarái, a Magyar Építőmű-
vészek Szövetsége, a Magyar Építész Kamara, valamint a BSZ és
a NABE adja. A bizottság elnöke Füleky Zsolt a Miniszterelnökség
Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkára.
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Az Év Balatoni Háza pályázaton Tihany eddig sikeresen szere-
pelt, tavaly a tihanyi kikötő lett az Év Balatoni középülete, a Civilek
Háza pedig a Nők a Balatonért Egyesület különdíját kapta.

Tihany a balatoni régió egyedülálló települése. Pozíciója, han-
gulata, természeti adottságai mind különlegessé teszik. Hozzájá-
rul a varázsához, hogy új épületei beleilleszkednek a környezetbe,
az önkormányzat törekszik rá, hogy az építészeti értéken kívül az
épületek szimbiózisban legyenek a tájjal, a falu értékeivel is.

ÓVNI KELL A TAVAT ÉS A KÖRNYEZETÉT
ÚJRA ÉV BALATONI HÁZA PÁLYÁZAT



Több mint egy éve kezdődtek el az egyeztetések a Rév

szomszédságában található terület illetve a rajta álló leromlott

állapotú, a település képéhez méltatlan épület fejlesztéséről,

esetleges bontásáról. A magántulajdonú ingatlan helyzetének

megoldása nem volt egyszerű, a szerteágazó tulajdonosi kör, az

eltérő érdekek megnehezítették az önkormányzat számára az

egyeztetéseket. Végül többfordulós tervezés és egy magán

tervezési-pályázati kiírás után, egy szakmai grémium döntött,

és ha részlegesen is, de elkezdődhettek a munkálatok.

A tihanyi Rév környezetében lévő két magántelek helyi és orszá-
gos szempontból is fontos, frekventált és kiemelt fejlesztési terü-
let, ennek ellenére meglehetősen hányatatott sorsú. Az elmúlt bő
tíz évben egymást váltották itt a különböző szolgáltatások, volt ön-
kiszolgáló, disco, különféle bazárok kaptak helyet, közben az
amúgy sem túl szép épület állaga erősen leromlott, sőt az utolsó
években már a szolgáltatások is akadoztak. 

Egyre több kritikát kapott az önkormányzat, hogy tegyen vala-
mit a település talán legforgalmasabb területének érdekében.
(Évente közel kétmillió utas fordul meg a Révnél.) Három évvel
ezelőtt el is kezdődtek a tárgyalások, igaz, nem jártak sikerrel.
Az önkormányzat szerette volna megvásárolni az ingatlant, annak
érdekében, hogy saját belátása szerint alakíthassa a területet,

sőt ennek érdekében még hitelt is hajlandóak lettek voltak fel-
venni. A tulajdonosok azonban irracionális árat szabtak az ingat-
lannak, így ezek a tervek meghiúsultak. Bár továbbra is azt gon-
dolták és a mai álláspont is az, hogy a legideálisabb az lett volna,
ha az önkormányzat megszerzi az ingatlant és maga szablya meg
a fejlesztés irányát, a kialakult helyzet világossá tette: erre nincs
mód.

Közösségi érdekek

Innentől kezdve az volt a feladat, hogy az önkormányzat a kö-
zösségi érdekek mentén tudja befolyásolni a magánberuházást. 

A település vezetősége döntött, úgy kötelezi a tulajdonosokat,
hogy a településképbe illően újítsák fel az egyre inkább vállalha-
tatlan épületet. A képviselő testület még 2019 közepén úgy hatá-
rozott, egy településképi szakmai tanácsadó testületre bízza az in-
gatlan beépítési terveinek bírálatát. Az első terve zési-egyeztetési-
véleményezési kör nem járt sikerrel, az Ybl-díjas építészekből álló
tervzsűri elutasította a beruházó terveit. 

- Személyes és csoportos megbeszélések kezdődtek az érintet-
tekkel, a szakmai szervekkel, építész és településrendező terve-
zőkkel, a szomszédos területet birtokló BAHART-tal több körben,
hogy minden résztvevő megértse és magáénak érezze azt a közös
felelősséget, ami a terület kiemelt fontosságából a közlekedési
„település-kapu” jelentőségéből adódik – fogalmaz Bujdosó Judit,
Tihany főépítésze.

Bontás vagy átépítés?

A terület rendezésére alapvetően két lehetőség volt. Egyik a
meglévő épületek átépítése, fejlesztése, a másik a teljes bontás. A
két egymásmelletti telek beépítését a használati és településképi
megjelenésük miatt illetve az azonos tulajdonosi kör révén min-
denképp együttesen kell kezelni. A szabályozási terv a két telken
legfeljebb 1100 négyzetméter alapterületű épületegyüttes kialakí-
tását teszi lehetővé, a hatályos szabályok szerint az ingatlan 50
százalékos beépítése lehetséges csak, a maximális épület magas-
ság pedig 8 méter. 
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ÉPÜL TIHANY ÚJ KAPUJA
A RÉV KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉNEK BEÉPÍTÉSE



Az önkormányzat szándéka egyértelmű volt: a hely szelleméhez
méltó építészeti megoldás, ami a nagy forgalmú komphoz iga-
zodva, egyfajta település-kapu funkciót is betölt. Így kikötés volt,
hogy az épületek földszintjén üzletek kapjanak helyet.

Olyan építészeti megoldást kerestek, amely elfogadható a ma-
gánberuházónak, de egyben a helyi és országos közösségi érde-
keknek is megfelel. Végül három tervpályázat közül választhatott
a Czigány Tamás, Ferik Tünde, Kálmán Ernő, Krizsán András, va-
lamint Bujdosó Judit összetételű szakmai grémium. 

Bár az önkormányzat támogatta volna a két telek összevonását,
a nyertes a Sugár Péter és Földes László építészek terve lett,
amely a másik két pályázóval ellentétben a két telket külön kezeli.
Kettő, egymástól független, 500-500 négyzetméteres épület való-
sul itt meg, a földszinten üzletekkel, a felső két szinten pedig la-
kásokkal, amelyekből tömbönként 12 darab lesz. A tervek szerint
többnyire 45, kisebb részt 60 négyzetméteres lakások épülnek,
mindegyikhez lesz erkély. 

A két, szinte azonos területű telek egyikén már is el is kezdődtek
a munkálatok, a másik telek esetében
azonban egyelőre várni kell a bírósági
döntésre, mert a tulajdonosok nem
tudtak megegyezni egymással.

A nyertes építészek korábban már készítettek fejlesztési tervet
Tihany frekventáltabb területeire. Az Öregkikötőben a terveink sze-
rint újult meg az 1962-ben épült bazársor és kávézó az emblema-
tikus vasbeton kupolával.

A Balatonhoz alkalmazkodva
- A 60-as években számos nemzetközi színvonalú épület szüle-

tett a Balatonnál, amelyek könnyedsége és eleganciája mind a mai
napig figyelemre méltó. Ehhez a vonulathoz tartozik a komp kikö-
tőben felépült Rév bisztró, amely íves formavilágával inspirálóan
hatott ránk.

A tervezés során abból indultunk ki, hogy a Balaton partján na-
gyon fontos szerepe van a fedett teraszoknak, árkádoknak, azok-
nak a fedett-nyitott tereknek, amelyek átmenetet biztosítanak a
kint és bent között, és ahol tavasztól őszig jól esik akár hosszasan
időzni.

Az épületek tömegalakításánál két egymással szembefordított L
alakot képzeltünk el, amelyek passzázst fognak közre. A házakat kar-
csú vasbeton lábakra állítottuk és a földszintet csak részben építettük

be, amit meg beépítettünk azt átlátszó
üvegfalakkal láttuk el. A főszerepet az
árkádoknak szántuk, amit birtokba ve-
hetnek a gyalogosok, és amit fedett te-

raszként használhatnak a kávézók - írták pályázatukban az építészek.
Az emeletek a lakó funkció miatt zártabbak, fával burkoltak, a

belső oldalon lakásokat feltáró függőfolyosók, a külső oldalon a
nappalikhoz kapcsolódó loggiák vannak. Tartva a nyári kánikulától
a loggiák külső síkján vászon árnyékolókat helyeztek el, amelyek
látványukkal is balatoni hangulatot árasztanak. Fontos szerepet
kapnak majd a meglévő és az ültetendő fák, amelyek kellemes
mikroklímát biztosíthatnak a lakó- és üzletháznak. 

A munkálatok - az engedélyezéssel és bontással - tehát elkez-
dődtek, az egyelőre még bizonytalan, mikorra készülhet el a ma-
gánberuházás. Az azonban biztosnak tűnik, hogy a Rév közvetlen
környezete, a Balaton fogadó kapuja a korábbiakhoz képest sokkal
rendezettebb, építészetileg átgondolt képet mutat majd. Még arra
is van esély, hogy az eddig csak átjáróként, tranzit-területként
használt rész szervesen bekapcsolódik a település életébe.
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„Nem csak Tihany, az egész Balaton
fogadó kapujáról van szó.”
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Az 1956. október 23-i forradalom emlékére tartott
megemlékezést rendhagyó módon tartotta meg az
önkormányzat. A járványügyi helyzet csak egy rövidebb,
szűkebb körű főhajtást tett lehetővé a Pisky sétányon álló
kopjafánál.

Tósoki Imre polgármester ünnepi
beszédének központi gondolata a
szabadság eszménye volt. Mint el-
mondta: sokadjára boncolgatjuk,
miért robbant ki a forradalom, mi-
lyen tanulságai vannak, és hogy mit
üzen a mának. Kevesebbet foglal-
koztunk azzal, hogy a forradalom mit
adott résztvevőinek. Mi más lehetett
volna olyan fontos 56-ban, mint
maga a szabadság?

- De mit is jelent a szabadság,
amelyért oly sok vér folyt a magyar
történelemben, és amely dicsősé-
gessé és fényesen ragyogóvá változ-
tatta történelmünk megannyi jeles
napját? - tette fel a kérdést a polgár-
mester. - A szabadság olyan, mint a
levegő. Vagy olyan, mint az egészség.

Észre sem vesszük, mennyire szükségünk van rá. Az ember igazi
természetéhez tartozik. Csak akkor vesszük észre, amikor elve-
szítjük, amikor elveszik tőlünk.

Beszédében kiemelte: a kommunista diktatúra fokozatosan, lé-
pésről lépésre vette el az emberek tulajdonát, korlátozta mozgá-
sát, szabályozta viselkedését, gondolkodását, és ami még rosz-
szabb: folyamatosan hazugságra kényszerítette őket. 

- El sem tudjuk képzelni, mit jelent az, amikor őszintén és tisz-
tán nem mondhatjuk ki, amit gondolunk, nem állhatunk ki saját
meggyőződésünk, igazunk mellett. Ez önmagunk folyamatos meg-
tagadása. Szerepjátszás. És mindezek hű kísérője, a félelem, a
szorongás, amely sorvasztja a lelket, kiszolgáltatottá teszi az em-

bert- mondta Tósoki Imre, majd így folytatta: ezen a napon, a bu-
dapesti tömegtüntetés napján a kezdődő forradalom széttörte a
lelkek bilincseit. Az emberek boldogan szívták tüdejükbe a sza-
badság friss levegőjét. A szabadság szabaddá tette őket, nemcsak
fizikailag, hanem legbelül, a lelkükben is. És ez volt a legnagyobb
változás. A szabadság szabaddá tette és öntudatra ébresztette az
embereket. Megtapasztalták, hogy ami velük történik, az nem
pusztán az ő ügyük, hanem társadalmi ügy, a magyarság ügye. Na-
gyon sok 56-os visszaemlékezésben olvashatunk a lelkesedés lo-
bogó lángjáról, az önfeláldozás nagyszerű példáiról, a nemzeti ösz-
szefogás megszületéséről. Mindez azt bizonyítja, hogy a szabad
lélek, a szabad nép, a legjobb tulajdonságait hívta elő és mozgósí-
totta a közös cél érdekében.

Ez a kegyelmi állapot nem tartott sokáig, de amíg tartott, az em-
berek újra átélhették az egység érzését – folytatta a polgármester.
Abban az évben, Halottak napján Budapest ablakaiban milliónyi
gyertya lobogott. Ezek a gyertyák a halottakért lobogtak ezek a
gyertyák egy elhatározást is gyújtottak az emberek szívében. Aka-
ratot, amely azt kívánta, hogy szabadságban éljünk, és hogy em-
lékezzünk az elesettekre.

- Emlékezzünk azokra, akik ha csak egy rövid időre is, de mégis
újra szabad emberként, egy egységes nemzet fiaiként cselekedtek.
És emlékezzünk arra, hogy a szabadság szabaddá tesz - zárta ün-
nepi beszédét Tihany polgármestere.

Az emlékező beszédet követően az önkormányzat, a bencés
apátság, a református egyházközség és a helyi civil szervezetek
helyeztek el koszorút a kopjafánál.

Rózsa Éva
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A Tihany Közlekedésfejlesztés című pályázat keretében az
önkormányzat a településen közlekedés fejlesztését szolgáló
infrastrukturális beruházásokat valósított meg. A 180 millió
forintos projekt megvalósításához az önkormányzat a
támogatási konstrukció keretében százszázalékos vissza nem
térítendő támogatást kapott. 

A projekt keretében a településen megvalósult a gyalogos kap-
csolatok bővítése és a közlekedésbiztonság növelése.

Gyalogos átkelőhelyet építettek ki a Kossuth Lajos utcán az
Egészségháznál, felújították a gyalog átkelőhelyet a Kossuth Lajos
utcán a Mádl Ferenc térnél és egy helyen át is építették, illetve ki-
építették az átkelőhelyet a 7117. számú országos közúton a Diós-
Gödrös szabadstrandnál.

Fejlesztették a kerékpáros közlekedést. Közös gyalogos- és ke-
rékpárútat építettek a 7117 számú országos főút mentén a Völgy
utca és a Major utca között, kerékpárnyomot jelöltek ki a Major ut-
cában, az Aranyház utcában és a Fürdőtelepi utcában. Megtörtént
a nagyfelületű kopóréteg felújítása a Major utcában a tervezett ke-
rékpárnyom útvonalán.

A projekt részeként újabb parkolóhelyeket alakítottak ki a Major
utcában, megtörtént a Visszhang-domb forgalomcsillapítása va-
lamint kerékpáros szemléletformáló rendezvényt szerveztek a
helyi lakosok, iskolások részvételével.

A fejlesztés hozzájárult a közlekedési szolgáltatások minősé-
gének, megbízhatóságának javításához, ezen keresztül a verseny-
képesség növeléséhez és a településen élők életminőségének
javításához.

t-v

TIHANY KÖZLEKEDÉSÉNEK
FEJLESZTÉSEÚj, ledes figyelmeztető jelzőlámpát helyezett ki az önkormány-

zat a Klebelsberg Kunó utcában a Limnológiai Intézethez vezető
gyalogátkelőhelynél. A beruházás lakossági bejelentések alapján
történt, hiszen többen jelezték: a kihelyezett sebességkorlátozást
az autósok többnyire nem veszik figyelembe így a gyalogátkelőhely
veszélyes. A napelemmel működő rendszer, az utca két oldalán el-
helyezett, egy-egy egysége rádiókapcsolatban van egymással, így
bármelyik oldalon érzékel forgalmat, a jelzés mindkét oldalon
egyidejűleg működésbe lép. 

t-v

VÉDI A GYALOGOSOKAT

A SZABADSÁG SZABADDÁ TESZ



Sokan azt gondolják, hogy a késő őszi- téli időszakban nem
érdemes napelemet telepíttetni, inkább a beruházást kitol-
nák a tavaszi időszakra, mivel télen kevesebbet termelnek
a napelemek.

Nos, ez nem teljesen helytálló gondolat! Igaz, hogy a napele-
mek működéséhez elengedhetetlen a napsugárzás, és a minél
több napos órák száma, emiatt a rendszerek a nyári, májustól
szeptember végéig terjedő időszakban ontják az energiát. 

De ne feledkezzünk meg a maradék 6 hónapról sem, ha ke-
vesebbet is, de télen is termelnek a rendszereink, ez mind
hozzáadódik az éves energiahozamhoz, amit jellemzően a
téli időszakban használunk el, például a több világításra,
fűtésre, elektromos autózásra.

Tapasztalatunk szerint, akik ősszel gondolkoznak a nap-
elem beruházásukon, tavasszal mikor beköszönt a napos
időszak, hosszabbak a nappalok, elkezdik felkeresni a le-
hetőségeket, kiválasztják a rendszert, az sok esetben május
lesz. Az engedélyezés, pályázati, banki ügyitézés elvisz
újabb (legjobb esetben!) másfél hónapot, máris június ele-
jénél tartunk. Ugye itt már sokat süt a nap! A telepítő cégek

leterheltségétől függően akár 2 hét is lehet, mire felkerül
a tetőre a működőképes rendszer. Már június közepe van,
és a megrendelő minden nap türelmetlen, hogy mikor fog a
rendszere áramot termelni!

Aki tehát ezt az egészet akár ősszel vagy télen engedélyez-
teti és telepítteti, tavasszal a rendszere már naponta egyre
több energiát fog termelni. „Miközben a szomszéd még
csak gondolkodik rajta.”

Így az igazán energiatermelő hónapokat maximálisan ki
tudta használni a megrendelő, ezáltal rengeteg energiát tud
pufferelni-eltárolni a téli időszakra.

Tehát nem érdemes túl sokat várni. Már csak azért sem
mert a jelenlegi 0%-os kamattal lévő támogatási forma elő-
reláthatólag tavaszig, a keret kimerüléséig tart ki! A jelen-
legi támogatási formában a megrendelő a rendszer árának
a 10 %-ával feltelepíttetheti napelem rendszerét.

A jól megtervezett és felépített napelem rendszer növeli az
ingatlan értékét, előre rangsorolja az energetikai besoro-
lását, csökkenti a család rezsi költségét ezért ne késleked-
jen,használja ki a kedvező lehetőséget!
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OROSZ ZENEI FESZTIVÁL LESZ AZ APÁTSÁGBAN
Októberben beharangozó koncerttel

látta vendégül az orosz zene kedvelőit 

a bencés apátság, a III. Orosz Zenei

Fesztivál keretében, amely Csajkovszkij

születésének 180. évfordulója és a Zene

Világnapja alkalmából tisztelgett az

orosz romantika nagymestere előtt. 

A tervek szerint jövőre már a fesztivál

teljes programja is látható lesz 

a templomban.

Tihanyt és az apátságot számos törté-
nelmi tény köti a szláv kultúrához, így kü-
lönösen örömmel fogadják az Orosz Zenei
Fesztivál programját. I. András király –
akinek nyughelye a templom királyi krip-
tájában található – a Kijevi Ruszban nevel-
kedett, és innen érkezett haza 1046-ban
feleségével, Anasztáziával, Szent Vlagyi-
mir nagyfejedelem unokájával, többek kö-
zött papok és szerzetesek kíséretében. A

tihanyi Petra nevű barlangmonostor, ame-
lyet Oroszkőnek is neveznek, orosz szer-
zetesek monostora volt egészen a 14. szá-
zadig. A hely védőszentje Myrai Szent Mik-
lós püspök volt, aki az apátság mai címe-
rében is szerepel. A királyi kriptában
évente több alkalommal ünnepel Szent Li-
turgiát a Balaton-felvidéken élő orosz kö-
zösség.
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KREATÍV KIÁLLÍTÁS A CIVILEK HÁZÁBAN
Korona-kreatív címmel nyílt október elején kiállítás a Németh

László Művelődési Ház könyvtárában. A kissé rendhagyó tárlaton

a tavaszi járványhelyzet korlátozó intézkedései alatti időszakban

alkotó ügyes kezű tihanyiak munkáit mutatták be. Nagyon sok ké-

zimunka, festmény, horgolás, fotó gyűlt össze az alkalomra, nem

csak felnőttek, hanem kisgyermekek ötletes munkái is. Közel húsz

tihanyi lakos szerette volna megmutatni, mivel töltötte a kényszer-

szünetet. A megnyitón Varró János alpolgármester köszöntötte a

kreatív tihanyiakat, kifejezve örömét, hogy ezekben az embert pró-

báló időkben sem veszítették el jókedvüket, az alkotás, a szép

iránti vágyukat.

R.É.

ŐSZI SZEMÉTGYŰJTŐ AKCIÓ
Tihanyt az elmúlt hónapokban látogatók ezrei keresték fel,

sétáltak, kirándultak a félszigeten. A népszerűségnek azonban

ára van, a település frekventált helyein sok hulladék gyűlt

össze. A helyiek által már évek óta szervezett

környezetvédelmi akció tavasszal a járványhelyzet miatt

elmaradt, de október elején minden eddiginél több lelkes

önkéntes gyűlt össze, hogy ismét megtisztítsák a félszigetet.

A reggeli gyülekezőnél Varró János alpolgármester köszöntötte
a szép számú csapatot. Elmondta, látszik a falu egyes területein,
hogy tavasszal elmaradt a szemétszedés, nagy szükség van arra,
hogy az ilyen akciókat időröl-időre megismételjék. Arra is felhívta
a figyelmet, hogy tapasztalatai alapján nem csak a turisták által
eldobált szemét csúfítja a települést, sok a háztartási hulladék is.

A hulladékgyűjtő akció része a Tihany Sport és Szabadidő Egye-
sület által létrehozott Félsziget Hőse programnak, amelynek lé-
nyege: akik a természetvédelméért hajlandóak tenni, akik nem fél-
nek a megpróbáltatásoktól és segítenek a munkában, hogy mind-
annyiunk kincse, a Tihanyi-félsziget tisztaságával mindig hívogató
maradjon, azoknak jutalom jár, ami nem más, mint egy Félsziget
Hőse hűtőmágnes. 

A lelkes csapat a település több pontján gyűjtötte a hulladékot,
jártak a Belső-tó partján, az Aranyháznál, a Cserhegyben, az Őr-
torony-kilátónál és a Barátlakások környékén is. Végül hatvan
darab 130 literes zsák gyűlt meg az összeszedett szeméttel.

A Levendula Klub tagjai a dolgos kezű önkénteseket teával for-
ralt borral, zsíros kenyérrel, jó szóval várták a szemétgyűjtés után.
Az akciót az önkormányzat a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit
Kft., a Németh László Művelődési Ház, a Tihany Sport és Szabadidő
Egyesület, a Civilek Tihanyért Egyesület és a Levendula Klub szer-
vezte.

R. É.
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