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Önkormányzati rendelet sza-
bályozza a környezeti zaj- és
rezgésvédelem kérdéskörét.  A
rendelet kiterjed a település
közigazgatási területén hango-
sító berendezést igénylő közte-
rületei rendezvényekre, a ma-
gánszemélyek háztartási tevé-
kenységére, és a hangosítóval
rendelkező, kereskedelmi tevé-
kenységet folytató, gépjármű-
ből történő árusításra.

A rendelet értelmében ma-
gánszemély a tulajdonában,
használatában lévő ingatlanon a
háztartási igényeit kielégítő
kertépítéssel és zöldfelület
fenntartással kapcsolatos zajt
keltő tevékenységet, így különö-
sen a motoros kerti gépek hasz-
nálatát vagy motoros fakivágást
– a rendkívüli kár- és balesetve-
szély elhárítását kivéve – hét-
köznap 7.00 óra és 20.00 óra kö-
zött, szombaton 9.00 óra és
12.00 óra között szabad végezni.
Kivételt képez Óvár és Cserhegy
településrész, ahol mindezt
szombatonként 9.00-12.00-, il-
letve 16.00- 20.00 óra közötti
időtartamban lehet végezni.

Vasárnap és ünnepnapokon
tilos háztartási kertépítéssel,
zöldfelület-fenntartással és
építkezéssel kapcsolatos, zajt
keltő tevékenységet folytatni. A
községben este 20 órától reg-
gel 7 óráig, vasárnap és ün-
nepnapokon egész nap, to-
vábbá június 1. és augusztus
31. között minden nap reggel
7.00 és 9.00 óra, valamint
12.00 és 15.00 óra közötti
csendes-pihenő időszakban
tilos minden olyan tevékeny-
ség végzése és készülék vagy
berendezés üzemeltetése,
amely kellemetlen, zavaró, ve-
szélyeztető vagy károsító
hang- illetve rezgésterhelést
okoz.

A felsoroltakon kívül csend-
háborítást a nap bármely sza-
kában el lehet követni, ha valaki
számára indokolatlanul zaj-
keltő, a köznyugalmat zavaró
tevékenységről van szó. Ilyen
esetben közvetlenül hívható a
rendőrség a 107 vagy 112 tele-
fonszámon.

t-v

Május utolsó vasárnapján, gyereknapon végre hosszú szünet
után ismét gyerekzsivajtól volt hangos a Belső-tó partja. Rengeteg
játék, versenyek, kézműveskedés várta a családokat, akik ki is
használták a lehetőséget, és igazi vidám és felhőtlen hangulatban
ünnepelték a gyerekeket. Még az eső sem tántorította el a pikni-
kezőket, akik a buli végén kisvonattal járták körbe a falut. A jár-
ványhelyzet miatti több hónapos bezártság után igazán megérde-
meltek a gyerekek egy kis kikapcsolódást, a közös játék élményét.

R.É.

Immár 17. alkalommal rendezték meg Tihanyban a levendula
ünnepet. A három hetes rendezvény kínálatában a helyi intézmé-
nyek, civil szervezetek, vállalkozások és a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park által szervezett programok szerepeltek, az érdek-
lődőket mintegy száz, kisebb-nagyobb program várta egészen jú-
lius 4-ig. 
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Befejeződtek a feltárások az apátság
altemplomában, így ismét látogatható a
Királykripta, ahol az alapító I. András
király sírhelye is megtalálható.
Feltételezések szerint a királyi családtól
származó csontokat is találtak az
altemplom feltárása során.

Takács Ágoston vezető régész az MTI-
nek elmondta, hogy I. András király sírhe-
lye közelében, az altemplomban feltételez-
hetően az apátság alapítójának vagy hoz-
zátartozójának csontjaira bukkantak. A
csontok DNS-vizsgálata még folyik, ered-
mény szeptemberre várható. A munkálatok
keretében többek között kibontották az
egykori kolostori átjárót, a nyugati oldalon,
a barokk kori fülke mögött pedig annak kö-
zépkori előzményét gyanítják, ami egy
apró, a királyi szentélybe betekintést en-
gedő ablaknyílás lehetett. A feltárás ered-
ményeként egy „középkori tér” jött létre,
ahol egy eredeti sírgödör, valamint közép-
kori padlómaradványok nyomai láthatók.

A több hónapig tartó munkálatok során
előkerült egy 18. századi mellkereszt, va-
lamint 16-17. századi lőszermaradványok,
pénz, koporsószögek és bronz veretek. Az
altemplom falában egy fülkét találtak,
amely valószínűleg a sírra néző betekintő
nyílás lehetett. A régész hozzátette, az év-
századok során sokakat temettek el az al-
templomban, akiknek a megmaradt cson-

tok alapján nem könnyű az azonosításuk,
de a kor és a nem meghatározása után,
annyit biztosan meg tudnak állapítani, hogy
az Árpád-ház valamely tagjának földi ma-
radványai-e az összegyűjtött csontok.

Mihályi Jeromos, a Tihanyi Bencés
Apátság perjele a sajtótájékoztatón fel-
idézte, hogy I. Andrást, a tihanyi apátság
alapítóját 1060-ban helyezték örök nyuga-
lomra a Királykriptában. A csaknem ezer
éves altemplomot az Eötvös Loránd Kuta-

tási Hálózat vezetésével, az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemmel és a Laczkó Dezső
Múzeummal együttműködve tárták fel.

Mende Balázs Gusztáv paleoantropoló-
gus, aki a királykriptából kiemelt csontma-
radványokat vizsgálja  elmondta, hogy I.
András fia, Dávid is itt van eltemetve. Az
1953-as ásatások befejeztével a középha-
jóba, a 11. századi – feltételezhetően az egy-
kori királyi sírt fedő – mészkőlap alatt elhe-
lyeztek három ládát, ebben találtak most rá
a vélhetően legkorábbi temetkezési marad-
ványokra. A három láda tartalmát feldolgozó
antropológus szakemberek feladata a
csontanyag elsődleges tisztítása, azok oste-
ológiai vizsgálata, hitelesítése, a maradvá-
nyok alapján a betemetettek számának
meghatározása, nemi és korcsoporti beso-
rolásuk, valamint a részletes morfológiai
(alaktani), illetve peleopatológiai (betegsé-
gekre, halálokokra vonatkozó) elemzése.

Augusztus közepére tervezik a csontma-
radványok szénizotópos kormeghatározását,
szeptember elején pedig elvégzik a DNS-vizs-
gálatot, így ősszel várható a paleoantropoló-
giai vizsgálatok eredményeinek összegzése.

A Tihanyi Bencés Apátságban rendezett
monostor-bejáráskor a látogatók már
megnézhetik a Királykriptát is, ahol a kiá-
sott kőszikla-alapzat és I. András király
sziklába vájt eredeti sírja fölött sétálhatnak
el egy acéljárdán. t-v

Megváltozott a Major utcában az egy évvel ezelőtt kialakított
kerékpárnyomvonal iránya. Az átadás óta eltelt időszakban
bebizonyosodott, a forgalmi helyzet a kerékpárosok biztonsága
szempontjából több veszélyforrást is rejt, ezért az érintett
szakaszon a forgalommal szembeni kerékpározás megszűnik.

Bár a Tihany Közlekedésfejlesztés című pályázat keretében kialakí-
tott kerékpáros nyomvonal kijelölését egy évvel ezelőtt a szakemberek
jóváhagyták, az elmúlt időszak bebizonyította, hogy az autós forgalom-
mal szembeni kerékpáros közlekedés veszélyes. A balesetek elkerülése
érdekében az önkormányzat egyeztetve a füredi rendőrkapitánysággal
arra jutott, hogy új forgalmi rendet vezet be a Major utcában. 

Az új kerékpár nyomvonal jelzéseit felfestették, június 23-tól már az
új rend érvényes: A Kossuth utca- Völgy utca kereszteződésétől lefelé,
a Művésztelep irányába közlekedhetnek a kerékpárosok. A Major utcán
a József Attila utcai kereszteződéstől a Kossuth Lajos utca irányába az
egyirányú forgalmi szabályok a kerékpárosokra is vonatkoznak.
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VIZSGÁLJÁK A CSONTMARADVÁNYOKAT

A Pozsonyi krónika, a Képes krónika és a
Gesta Hungarorum egyaránt utalt a királyi
temetkezésre, I. András és Dávid herceg ti-
hanyi sírjára. A maradványok későbbi sor-
sáról keveset tudunk. Egy 18. századi
szemtanú, Bél Mátyás evangélikus lelkész,
történelem- és földrajztudós egyik munká-
jában megjegyezte: „A templom közelében
megvan az a kis kápolna, amelyben András
királynak lábszárait ma is mutogatják. E
lábszárakból mintha csontdaganatok du-
dorodnának ki. Azt állítják ugyanis, hogy
András király, akit közönségesen „köszvé-
nyesnek” neveztek, ideg- és lábfájdalmak-
ban szenvedett; életét a Bakony erdősége-
iben fejezte be, s ebben a Szent Ányosnak
szentelt és tőle 1055-ben alapított apát-
ságban temették el.” Ezekről a jellegzetes-
ségekről szóló információk persze a jelen-
leg rendelkezésre álló anyagok azonosítá-
sában ma már aligha segíthetnek.

ÚJ NYOMVONALON 
A KERÉKPÁROSOK

A nyáron nem kezdenek hozzá az apátsági lépcsősor
építéséhez, a munkálatok csak szeptemberben kezdődnek. 
A beruházás elhalasztását az érintett helyi vállalkozók kérték
az önkormányzattól. A kivitelező cég ígéri: november végére
elkészül az új lépcső.

Mint arról korábbi lapszámunkban írtunk, a 700 millió forintos
turisztikai fejlesztés részeként a templomhoz vezető lépcső tám-
falát el kellett bontani, mert nem volt alkalmas arra, hogy az át-
alakítások után megmaradjon. Ezzel előzetesen nem kalkulált a
kivitelező, ráadásul a Csokonai ligetben teljesen új elektromos há-
lózatot kellett kiépíteni, és cseréni kellett az ivóvíz vezetékeket is,
ezért az eredeti tervekhez képest csúszik a beruházás.

Az apátsági lépcsősor kialakítása időigényes, csak szakaszosan,

alulról felfelé haladva lehet megépíteni a lépcsőket, ami a kezde-
tekben a Kossuth utca-Mádl Ferenc tér kereszteződésében nagy
felfordulással járna.

- Június elején egyeztettem az érintett helyi vállalkozókkal, akik
egyöntetűen azt kérték, hogy a zavartalan idegenforgalmi szezon
miatt, ha lehetséges, halasszuk el a nagy zajjal, porral járó épít-
kezést, ami egyébként a hónap közepén kezdődött volna. A beru-
házás támogatási szerződése erre lehetőséget ad, megértem a
vállalkozók aggályait, így egyeztetve a kivitelezővel, szeptemberre
halasztottuk a lépcső megépítését, amely várhatóan két hónap
alatt elkészül – nyilatkozta lapunknak Tósoki Imre, polgármester.

A lépcsősor egész nyáron el lesz zárva a forgalom elől, a Cso-
konai ligetben viszont a szezonban is folytatódik az építkezés. 

mt
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Hatvan éves a Rege Cukrászda. Legendás hely, olyan miliővel
és panorámával, amely páratlan az országban. Az 1961. június
16-óta üzemelő cukrászda az apátság egykori gazdasági
épületeinek helyén nyitott ki, senki nem gondolta, hogy idővel
a balatoni vendéglátás egyik emblematikus helye lesz. Az
évforduló apropóján különleges programmal várták a
cukrászdába betérőket.

- Az egykori gazdasági épületek helyén, ahol még tyúkólak is
voltak, alakították ki a cukrászdát, amely az évek alatt a minőségi
vendéglátás szinonimája lett. Számunkra mindig is fontos volt az
értékteremtés és a vendégszeretet, a Rege cukrászda mindkettőt
megtestesíti. Igyekszünk mindenkit úgy fogadni, mintha hazatérne,
mintha otthon lenne, ez valósul meg a cukrászdában is. Maradjon
meg ez a harmónia, a cukrászda továbbra is az ideérkezők lelki-
testi felüdülését szolgálja – e szavakkal köszöntötte a vendégeket
az apátsági cukrászda 60. születésnapján Mihályi Jeromos perjel,
akihez Barkó Ágoston, a Bencés Apátsági Múzeum igazgatója csat-
lakozva kiemelte: a balatoni idegenforgalomban meghatározó mi-
nőséget jelent a cukrászda, ahol reményei szerint egyre több kul-
turális rendezvény is helyet kap majd újra.

- Tizenévesen már itt dolgoztam Tihanyban, a Rege cukrászda
egy csodahely volt akkor is számomra. Nagyon boldog vagyok,
hogy 2018-óta üzemeltethetem a Regét, tisztában vagyok a hagyo-
mánnyal. Minden erőmmel azon vagyok, hogy a környezettel felérő
vendéglátást nyújtsunk a betérőknek – vélekedett Bittman Szilárd,
az esemény házigazdája, aki egy-egy szál rózsával köszöntötte a
korábbi dolgozókat, köztük Kelemen Margitot, aki negyven évig
volt a cukrászda üzletvezetője. Az egykori felszolgálók örömmel,
olykor könnyes szemmel idézték fel az emlékeket.

Az esten a cukrászda volt dolgozóitól összegyűjtött korabeli fo-
tókból nyílt múltidéző digitális fotókiállítás, amelyet Bánhalmi
Norbert fotóművész a Rege Galéria kurátora nyitott meg, hangsú-
lyozva: ezentúl rendszeresen mutatkoznak majd be fotó és festő-
művészek itt, és kisebb koncerteknek is helyet adnak. Mindezt il-
lusztrálandó a frissen megalakult helyi Balatoni KultúrHang szer-
vezésében a Sabina Akusztik koncertje következett. Tóth Szabina
zongorista, énekes és Monostory Barnabás gitárművész lépett fel
saját szerzeményeikkel, de a teraszon adott koncerten elhangzott
Beethoven Holdfény szonátája is.

- Fontos számunkra, hogy megtaláljuk az összhangot hagyo-
mány és jelen között, például a klasszikus értékek modern be-
mutatásával. Minőségi produkciókat, művészeti alkotásokat
szeretnénk eljuttatni a közönséghez itt a településen illetve a
térségben. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy legyen Tihany a
művészetek egyik központja – fogalmazott Tóth Szabina, az
egyesület elnöke, aki két éve költözött Tihanyba.

mt
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Várhatóan még ebben az évben megoldást találnak arra, hogy
az Apáti-hegyen álló kilátóhoz érkező turisták ne rongálják a
környezetet. A kilátó nagyon népszerű, az ideérkező látogatók
azonban nem minden esetben használják a turista-
útvonalakat, sok esetben új ösvényeket kitaposva közelítik meg
az Őrtornyot. A helyzet tarthatatlan, ezért a Sajkodért
Egyesület az önkormányzathoz fordult. 

Bár az apáti hegytető korábban is kedvelt helye volt a kirándu-
lóknak, a messziről is jól kivehető kilátó kétségtelenül új látoga-
tókat vonzott, hiszen a tetejéről észak illetve dél felé fordulva egy-
ben láthatjuk a félszigetet, a Balatont, a Külső-tó nádasait, a le-
vendulást, a Belső-tavat, a település házait, az apátságot, és a Ba-
laton-felvidék távolabbi hegyeit. A becslések szerint évente ötve-
nezren érkeznek a kilátóhoz, különösen a hétvégéken jelentős a
forgalom.

Ennek pedig nem mindenki örül, főleg nem a sajkodi nyaraló-
tulajdonosok, akik egyre jobban féltik a nyugalmukat. 

Június elején a Sajkodért Egyesület, a Bakonyerdő Zrt. a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park és az önkormányzat képviselői a hely-
színen tartottak egyeztetést, végig járták a kilátóhoz vezető turis-
taútvonalakat. A sajkodiak kifogásolták, hogy a látogatók a turista-
útvonalakról letérve, több önkényes ösvényt is kitapostak már, több
esetben magánterületet is sértve, ezért kérték, az illetékesek vizs-
gálják meg, mivel lehetne csillapítani ezt a forgalmat. A z egyez-
tetésen résztvevők egyetértettek abban, hogy óvni kell a termé-
szetet, a lehető legkisebb beavatkozásokkal kell a turistákat a ki-
jelölt útvonalakon tartani. 

- Valóban jelentősen megnőtt itt a turista-forgalom, és az erre
járók nemcsak a kijelölt utakat használják, érthető, hogy a helyie-
ket zavarhatja ez. Egyeztettünk arról, hol lenne szükség további
tiltó táblák kihelyezésére, hol kell kerítést esetleg kaput felhe-
lyezni, sőt a turista lépcső felújításában is megegyeztünk. A Ba-
konyerdő Zrt. képviselője ígéretet tett arra, hogy a közösen meg-
fogalmazott kéréseket továbbítja a vezetésnek. Úgy látom, van re-
mény rá, hogy még idén ezek a beavatkozások megtörténjenek –
válaszolta lapunk kérdésére Varró János.

Az alpolgármester hozzátette: az egyeztetésen felmerült az is,
hogy az apáti murvás parkolóba szükség lenne egy konténeres
WC-re, az önkormányzat azt vállalta, hogy a parkoló tervezett bő-
vítésekor teljesítik ezt a kérést.

– Korábban sok gondot okozottezen a területen a szemetelés,
úgy látom, ebben sokat javult a helyzet, a szervezett hulladéksze-
dési akciók eredményesek voltak, de talán a turisták szemlélete is
változott. Az önkormányzat igyekszik figyelembe venni a helyi la-
kosok igényeit, ezért alakítottuk ki a murvás parkolót és ezért kor-
látoztuk jelentősen Sajkodon a gépkocsiforgalmat, hiszen csak az
ottlakók illetve a strandra érkezők hajthatnak be a területre. A gya-
logos forgalom irányítására is kihelyeztünk már korábban tájékoz-
tató táblákat, turistajelzéseket, úgy látszik, ez kevés volt, bízom
benne, hogy az év végére megoldódik a probléma – mondta Varró
János. 
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A több mint 16 méter magas, felfelé szélesedő Őrtorony kilátó
az egykori római őrtornyokat idéző formában épült, hiszen a kö-
zelben álló Csúcs-hegy tetején valóban állt a rómaiak idején egy
hasonló őrtorony. A Bakonyerdő Zrt. és az önkormányzat össze-
fogásával épített különleges panorámájú kilátót 2016-ban avat-
ták. Rá pár hónappal azonban máris le kellett zárni, mert a Saj-
kodért Egyesület a megnövekedett gépkocsiforgalom miatt emelt
kifogást a jogerős építési engedély ellen, melynek kapcsán az
építésügyi hatóság új engedélyeztetési eljárást rendelt el. Később
a turisták szemetelése okozott bosszúságot.

DÍJAZOTT DIÁKOK A TIHANYI BENCÉS ISKOLÁBAN
Lezárult az idei tanév, a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolában átadták a legjobb tanulóknak
járó díjakat. Az önkormányzat alapította Illyés Gyula díjat,
amelyet legfeljebb két végzős diák vehet át, ebben a tanévben
Csizmazia Bence és Keszthelyi Gábor kapta.

A végzős diákok közül ketten a Tihanyi Bencés Apátság által ala-
pított Dávid herceg díjban részesültek. Ezt a díjat az a tanuló kap-
hatja, aki nem csak hittan órai szorgalmával tűnt ki társai közül,
hanem a szentmiséken való részvételével, oltárszolgálattal is pél-
dát mutatott. Jeromos Atya és Gellért Atya javaslata alapján Izsák
Hanna és Bazsika Zoltán nyolcadikos tanulók kapták az elisme-
rést.

A „Tihany” Iskoláért Alapítvány felajánlásából Jó tanuló, jó spor-
toló díjat kapott Gulyás Anna nyolcadikos diák.

A helyi önkormányzat alapította az Iskola egyik legeredménye-
sebb tanulója elnevezésű díjat, amelyet hat diák kaphat. Ebben a
tanévben a tantestület döntése értelmében a díjat Pilinyi Janka
(3.), Kiss-Bajnai Luca (4.), Bede Tamás (5.), Dárdai Nóra (6.), Eger-
vári Marcell (8.) és Bocskay István nyolcadik osztályos tanulók ve-
hették át. 

Harminc kitűnő és huszonhét jeles tanulója volt az iskolának a
2020/2021-es tanévben. Az iskola legjobb tanulója díjat kitűnő bi-
zonyítványaikkal, melyben 9-9 dicséretes ötös is szerepelt: Kovács
Ilka és Sümegi Anna nyolcadik osztályos tanulók kapták.

Egy új díjra kapott felajánlást az iskola az Örvényes Beach csa-
patától. A Napfelkelte díjjal azokat a diákokat jutalmazzák, akik a
legnagyobb mértékben tudtak javítani a tanulmányi átlagukon. Az
elismerést idén: Krempánszky Dóra, Nagy Levente hetedik osz-
tályos és Körmendy Mendel hatodikos diák vehette át.

Dr. Nagyné Járvás KatalinAz idei Illyés Gyula díjasok: Csizmazia Bence (balról) és Keszthelyi Gábor
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Évről évre nyár elején feltesszük a

kérdést: milyen szezonra számíthatunk,

ősszel pedig megkérdezzük, hogy milyen

szezont zártunk. Az idei évben a

szokásosnál is nehezebb a jövőbe látni,

így inkább maradunk a jelenben. Mi

történik június közepén Tihanyban?

Hogyan látják a turizmusból élők a

helyzetet? Beszámolónk azonban

nélkülözi a teljességet, a végső

következtetéseket és tanulságokat is.

Nem mutat irányt, kivételesen nem is

moralizál, pusztán benyomásokat,

gondolatokat, élményeket oszt meg. 

Az idő szinte kora nyári, mikor Buda-
pestről – a szokásosnál jóval nagyobb for-
galom miatt kissé megkésve – Tihanyba
érünk. Érezhető, hogy a Balaton - az uta-
zási korlátozások következében - továbbra
is legkedveltebb hazai hétvégi célpont, ez
magyarázza a reggeli tumultust, a Tihanyig
egybefüggő kocsisort. Ebben persze, része
van a Füreden kidolgozott, speciális nyári
útépítési projektnek is, ami hatékonyan
akadályozza a városon való áthaladást.

Első megállónk a rév melletti piac, ahol
a parkoló tíz órára már megtelt, ehhez ké-
pest nem állnak tömegek az árushelyek
előtt, csak a büfénél kell várakozni. Nagy
tételben fogy a rántotta és a bundáskenyér,
de az asztaloknál van még hely. A Piac
Placcon a kínálat továbbra is széles, a népi

iparművészettől a fine diningig terjed, rá-
adásul színvonalas és többé-kevésbé
egyedi jellegű.

A vendéglátásban otthonos barátunk
mellénk telepszik, így őt kérdezem a hely-
zetről. 

- Csak a közönség egy része tért vissza
– kezdi a helyzetértékelést. A törzsvendé-
gek nagyjából megvannak, de az alkalmi
látogatók közül sokan lemorzsolódtak. Lát-
hatóan csökkent a vásárlóerő, de nem min-
den szegmensben egyformán. Az árusok is
kevesebben vannak, mert sokan nem tud-
ták átvészelni a járvány alatti hosszú szü-
netelést, bezárást - folytatja. Végbement
egyfajta polarizáció: a felső kategóriás ho-
telekben, szálláshelyeken sokan foglaltak
szobát, ugyanakkor a közép és az az alatti
kategóriákba kevesebben. Több szálloda és
panzió még meg sem nyílt, ők kivárnak,
hogy elkerüljék a további veszteségeket.  

Vélekedését alátámasztja Somogyi
Judit, aki az iskola tetőterében lévő szál-
láshelyeket értékesíti. Hozzájuk általában
iskolai csoportok jönnek, iskolaidőn kívül
pedig táborozók, fiatalok, zarándokok, ba-
ráti társaságok, munkavállalók. Somogyi
Judit szerint a szezon nehezen indul, ami-
nek több oka is van. A húsvét sem volt sze-
rencsés, és a pünkösdi hideg időjárás miatt
sokan lemondták a foglalást. A visszaesés
fő oka, hogy az iskolások csak egynapos ki-
rándulásokra mehetnek, vagyis nincs

szükségük szállásra. A másik akadály a vé-
dettségi igazolvány előírása. Főleg a fiata-
labb korosztályokhoz tartozók közül sokan
nem kapták meg vagy nem vették fel az ol-
tást, így igazolvánnyal sem rendelkeznek.
Őket nem fogadhatják. Mindezek következ-
tében a szokásos, havi egymilliós bevétel
helyett az idén májusban csak nyolcvane-
zer forint jött össze. Úgy látja, hogy hiába
itt a főszezon, az eddigi, a nyári hónapokra
jellemző, havi három milliót nem fogják el-
érni.

Ami eddig volt, 
nem tér vissza

Juhász Gábor is gyengébb üzletmenetre
számít. Az idén a megszokottnál hetekkel
később, csak június közepén nyitották a
meg a Panoráma szállót. Szerinte nem is-
métlődik meg a tavalyi rekord, úgy látja,
hogy a két pandémiás év tapasztalatát
együtt kell majd megvizsgálni, és ennek
alapján lehet felkészülni a jövőre. Ami
eddig volt, az szerinte nem tér vissza, ezért
új utakat, megoldásokat kell keresni a ven-
déglátásban. Ők eddig is a visszatérő ven-
dégekre építettek családias hangulatú
szállodájukban, és ennek előnye most
megmutatkozik. Meggyőződése, hogy Ti-
hany jövőjét a minőségi és a fenntartható
turizmus jelenti, a szükséges változtatáso-
kat ebben az irányban kell megtenni.  

EGY NAP TIHANYBAN



Az utcákon nem látszik a korábbi évek-
hez képest visszaesés, bár kétségtelen,
hogy egy kora tavaszi, napsütéses vasárna-
pon sincsenek kevesebben a Pisky sétá-
nyon és a főtér környékén. A vásárlóerő
csökkenését érzékelik a programot, látni-
valót kínáló szolgáltatók is: a Garda akvá-
riumnál a jegy árát sokallja éppen egy há-
romfős társaság, amely végül inkább le-
mond a belépésről. 

A főtér felé menet egy koldus üldögél a
templom és a Rege közötti úton. Két évti-
zed alatt még soha nem találkoztam ilyen-
nel Tihanyban - és ezt nem is hiányoltam.

A Mádl Ferenc téren javában zajlik a
Magtár épületének átalakítása, az új tu-
risztikai fogadóközpont kialakítása. Szem-
ben készül az Apátsághoz felvezető lépcső-
sor - amelyen a jövőben nem szeretnénk
lehajtó autókat látni… Az új Legenda-pro-
jekthez kapcsolódó útfelújítási munkákkal
a központban mindenhol találkozhatunk,
ezzel egy időben több helyen kicserélik a
vízvezetékeket és földbe helyezik a légve-
zetékeket. 

Vízparti séták

Városnézés után lesétálunk a Belső-
tóhoz. Látható, hogy a szabadtéri színház
felújítása gőzerővel folyik, de a sietség in-

dokolt, mert közeledik a megnyitás idő-
pontja. Az Apátság tóparti gyógynövény- és
levendulaültetvényén a rekkenő hőség el-
lenére sem szünetel a munka. Egy férfi szí-
vesen szóba elegyedik az arra járókkal, és
még azt is meg tudja mondani, hogy a gya-
logút szélén növő fácska birs és körte ke-
reszteződése. Az ültetvény szépen fejlődik,
gondozott, és már ránézésre is cáfolja azt
a feltevést, miszerint a levendulát nem kell
kapálni. 

Persze, a Balaton partjára is le kell
menni. A hatalmas víztömeg hullámzása
vagy éppen csendes mozdulatlansága min-
dig megnyugtató, így kötelező programe-
lem. A szokásos kép fogad minket: kacsák,

hattyúk, hullámzó nád, a parti szikláknak
csapódó hullámok. Na meg a horgászok,
akik továbbra is előszeretettel parkolnak
be autójukkal két fa vagy bokor közé a parti
sávban, az úttestre kényszerítve a gyalogo-
sokat. Kisteherautónyi felszerelésüket –
főszabály szerint - szétszórják a pihenőhe-
lyeken és a támfalakon. Viszont jó látni,
hogy a Gödrös valóban jobb körülményeket
kínál a fürdőzőknek, és a parkoló is rend-
ben van. Innen egy jó darabon kövezett
járda került a megszokott, bokatörős be-
tonlapok helyére. A kerékpárút oldalán a
lelkes helyiek az önkormányzattal együtt új
fákat telepítettek, és közös akcióban szed-
ték össze a szemetet. A megszokott kép
után jön a meglepetés: csodálatosan kar-
csú, elegáns madarak jelennek meg, akik-
kel még sosem találkoztunk itt. Elég szép
számban jöttek halászni a kis öblökbe.
Gémek, kócsagok lehetnek. A parton sétá-
lók örömmel fotózzák őket. 

Kávézacc és varázsgömb?

Látjuk, hogy a mostani helyzet nemcsak
sokféle, hanem bizonytalan is. Szívesen be-
lenéznék egy igazi varázsgömbbe, hogy
lássam, mi is következik. De mivel ilyennel
nem rendelkezem, kénytelen vagyok ten-
denciákat, jeleket keresni. Ezek azonban
nem egyértelműek, többfelé mutatnak. És
ezen már a kávézacc sem segít.

Tudjuk, hogy a mostaninál egyszerűbb
szituációkat is többféleképpen lehet magya-
rázni, és sokféle következtetést lehet levonni
belőlük. De az, hogy sok a vendég vagy
kevés, jó a szezon vagy sem – az nem csak
az objektív számoktól függ. A helyzet meg-
ítélése, az elégedettség – akárcsak a még
nehezebben megfogható boldogság – első-
sorban az elvárások függvénye. Ha az elvá-
rások teljesülnek, akkor jó évet fogunk zárni,
ha nem, akkor rosszat.  Vagyis célszerű el-
várásainkat a realitásokhoz igazítani.

Koncz Mária
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Gidakaland
A Tihany vége táblánál, a bicikliúton őzgi-

dácska, sete-suta jönne át a partra, de egy
kerékpáros férfi nem engedi, próbálja vissza-
tartani az öngyilkos akciótól. Csatlakozom a
gidaőrséghez, majd próbálok nemzeti parki,
erdészeti telefonszámokon segítséget kérni.
Senkit nem érünk el, de legalább megáll a
füredi rendőrjárőr; egy rendőr és egy katona
és intézkedik. Becsületükre legyen mondva,
legalább húsz-huszonöt számot hívnak, de az
illetékesek teljes kara éppen távol van mun-
kahelyétől, hivatalos elfoglaltsága van - vagy
egyszerűen nem veszi fel a telefont. A gida
megtalálója közben munkába indul, a rend-
őrök levonulnak, de azzal az ígérettel, hogy
Veszprémből jön majd a mentő csapat. Mi-
után más lehetőség nem kínálkozik, a gidával
maradok. Aki újra meg újra próbálkozik a
vízmű falának átugrásával, de csak sérült
száját sebzi fel újra. Folyik az ajkából a vér, amikor rogyadozó lábakkal az úttest felé veszi
az irányt, de elkapom. Nem tudom, próbáltak-e már egy őzet, akármilyen kicsit is lefogni?
Nekem ez volt az első. Becsapós történet: ránézésre nagyon cuki, nagyon ártatlan, de van
ereje! Akkorát rúg a csuklómba, hogy elejtem. Szerencsére egy mélyedésbe pottyan, ahol
összekuporodik és lefekszik. Újabb végtelennek tűnő, izgatott várakozás után megérkezik
a veszprémi természetvédelmi őr, és átveszi a felelősséget. 

Kimerülten hagyom el a helyszínt. Az aggodalom, a felelősségérzet, a tűző napon való
ácsorgás kiszívta az erőmet. Azt azért erős esküvéssel fogadom, hogy őzpörköltet soha
nem eszem!

A füredi rendőrjárőrnél minden van, amire ilyen
helyzetben szükség lehet; kutyatálból itatja a se-
besült gidát

Sok helyen zajlik a felújítás, többek között az Apátság mellett, a Csokonai ligetben



A kétezres évek elején a megszűnés
szélére sodródott a község labdarúgó
csapata, majd két év kihagyás után tudtak
csak indulni a megyei bajnokság negyedik
vonalában. Azóta nagyot fordult a világ.
Az országos és megyei szakszövetség, az
önkormányzat, a támogatók, és a futball
klub együttműködésének köszönhetően,
infrastrukturálisan és sport szakmailag is
jelentős fejlődésen ment át a klub, ennek a
tíz éves munkának eredménye a mostani
bajnoki cím.

2011-ben kezdődött a Tihanyi FC rend-
szeres és módszeres fejlesztése. Az ala-
poktól kellett elindulni, nagy hangsúlyt fek-
tettek a fiatalabb korosztály, az utánpótlás
nevelésére, és évről-évre igyekeztek haté-
konyan felhasználni a TAO-s pályázati le-
hetőségeket – így Horváth Béla, az egye-
sület elnöke.

2015-ben lendületet vett a helyi sport-
élet, ekkor a Megyei Labdarúgó Szövetség
engedélyével a megye II. osztályban indult
a tihanyi csapat. Ebben az évben megnyer-

ték a második osztály bajnokságát, és hu-
szonöt év után újra megye I. osztályú csa-
pata lett a településnek. Rá egy évre meg-
alakították a Futsal szakosztályt is, mely
újabb lendületet adott a klub működésének.
Ebben az évben nemcsak a felnőtt nagy
csapat, hanem az utánpótlás csapatok is
remekül szerepeltek a korosztályos bajnok-
ságokban. A 19 évesek harmadik helyezést
értek el, míg az U14-es korosztály ötödik
lett. Az egyesület négy korcsoporttal vesz
részt a Bozsik programban, az ovis kortól
13 éves korig játszanak a sportolók. 

- Nyolc utánpótlás és három felnőtt csa-
pattal képviseljük Tihany színeit a különböző
bajnokságokban. Az, hogy felnőtt megyei baj-
nokságot nyert csapatunk, kiváló ösztönző
erő lesz majd a most kezdő fiataloknak, jó
példa a következő generációknak. Célunk,
hogy településünket minél magasabb szín-
vonalon képviseljük a megyei labdarúgó fel-
nőtt és utánpótlás bajnokságokban. Egyre
nagyobb szerepet szeretnénk vállalni, mint
amatőr sportegyesület a helyi és környező
települések oktatási intézményeinek bevoná-
sával, a sportra való nevelésben, a sportág
megszerettetésében. Az önkormányzat és
helyi civil szervezetek bevonásával különböző
programok megrendezésével igyekszünk
szerepet vállalni a közösség építésében is –
nyilatkozta lapunknak Horváth Béla.

t-v
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TÍZ ÉVES MUNKA EREDMÉNYE A BAJNOKI CÍM

A Tihanyi FC meggyőző játékkal megnyerte a megye I-es
bajnokságot, és esélyesként lépett pályára a Veszprém megyei
labdarúgókupa 2021-es fináléjában is. Bár a kupában végül
nem sikerült a győzelem, a tihanyi csapat szezonja, felülmúlta
a várakozásokat, rég látott sikert arattak a labdarúgók. 
A csapat edzőjét Lukács Istvánt kérdeztük. 

- Bajnoki cím, kupa ezüst-
érem. A bajnokság kezdetekor
kiegyezett volna ezzel az ered-
ménnyel?

- Természetesen igen, bár a ku-
pára nem készültünk. A bajnokság
megnyerése volt a fő célunk mivel
ez viszonylag korán eldőlt, már
május közepén, ezért úgy gondol-
tuk jó lenne bejutni a kupa döntő-
jébe is.

- Minek köszönhető a jó sze-
replés, a bajnokság megnyerése?

- Elsősorban a kimagasló csapategységnek és a rengeteg mun-
kának. Az osztályhoz képest sokat és kimagasló létszámban edzet-
tünk, aminek a gyümölcse a bajnoki cím. A felkészülési időszakban
heti 4-5, versenyidőszakban pedig heti 3 edzésünk volt, átlagban 16-
18 fős létszámmal, ami ebben az osztályban teljesen szokatlan és
kimagasló! A játékosok megértették és elfogadták, hogy csak így le-
hetünk sikeresek. A győzelmek és a rengeteg közös program pedig
olyan egységet, olyan közösséget teremtett, amely még talán nem is
volt az elmúlt hat évben mióta itt dolgozom.

- Hogyan tovább? A csapat infrastrukturális okok miatt nem
tud osztályt lépni, ez mennyiben befolyásolja a szakmai munkát?

- Sajnos nincsenek meg a feltételei a magasabb osztálynak,
pedig kicsit megerősítve a mostani keretet, véleményem
szerint megbirkóztunk volna az osztályváltás nehézségeivel is.

A következő szezon szinte biztosan nehezebb lesz!
- A játékosok megtartása, motiválása nem okoz így gondot?
- Vannak játékosok, akik szeretnének feljebb lépni, nem akadá-

lyozzuk meg abban őket, hogy kipróbálják magukat magasabb
szinten. Ketten befejezik az aktív játékot, őket szintén pótolni kell

majd, de természetesen mindent megteszünk annak érdekében,
hogy jövőre is versenyképes csapatunk legyen.

Bízom benne, hogy a megérdemelt nyári pihenő után újra mo-
tivált játékosok érkeznek vissza hozzánk. Új célokat kell kitűzni
magunk elé, amiért érdemes edzeni, dolgozni, - sok van még a
csapatban nem értünk még a munka végére. 

- Edzőként mi a jövőkép?
- Edzőként muszáj mindig megújulni valami újat hozni, új játé-

kosokat beépíteni esetleg változtatni ez eddig jól bevált taktikán.
Mindig van feladat, mindig lehet csiszolgatni egy kicsit a csapaton.
Ez egy igazi kihívás lesz, felépíteni valamit vagy esetleg újra meg-
nyerni a bajnokságot.   mt

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT

A JÁTÉKOS SZEMÉVEL
A Tihany FC egyik meghatározó játékosát, Németh Kornélt

kérdeztük arról, játékosként, hogyan látja a bajnoki címet, mit
tart a csapat erősségének?

- A csapatunk erőssége a csapategységben rejlik. A játékosok
nagy részét sikerült éveken át együtt tartani. Egy nagyon össze-
tartó közösség alakult ki, ahova az új játékosok is könnyedén be-
illeszkedtek. 

- A mindennapi teendők mellett sok volt az edzés, a felkészülés?
- A felkészülési időszakban nagyon sokat edzettünk, de a bajnok-

ság kezdetétől is heti három alkalommal veszünk részt az edzése-
ken. Ehhez hozzájönnek a hétvégi bajnoki mérkőzések. A hétköznapi
életben csapatunk egy része dolgozik, a fiatalok egyetemre járnak.

- Bár a teljesítmény feljutást érne, ez nem valósul meg. Játé-
kosként nem éreznek csalódottságot? Mi lehet így a cél a követ-
kező szezonban?

- Személy szerint nem vagyok csalódott. Természetesen min-
denki kipróbálná magát magasabb osztályban, de sajnos az abban
való szerepléshez nincs meg minden feltételünk. Rengeteg edzés-
sel és még több munkával járna, amit a munkahelyi elfoglaltsá-
gunk sem tenne lehetővé. Úgy gondolom a következő szezonban
is a bajnokság megnyerése lesz a célunk. Biztosan lesz játékos
mozgás a keretünkben, reméljük az újakkal még kiemelkedőbb
csapattá tudunk válni. t-v



Pár hónapja futótűzként terjedt el a hír, miszerint a napelem-rendszerek esetében megszűnik a szaldós elszámolás, egyszerűbben
lefordítva, hiába vannak napelemek a tetőn, így is meg fog érkezni a sárga csekk a villanyszámláról. Az igazság azonban ebben az
esetben is árnyaltabb, és korán sem kell még temetni ezt a gazdaságos megújuló energiaforrást. A bonyolultnak látszó elszámolási
rendszerben és az új, továbbra is gazdaságos lehetőségek erdejében a veszprémi Solar Rendszerépítő Kft. ügyvezetője, Szakos Ferenc
segít eligazodni.

2021. június 30. fontos dátum mindazoknak, akik napelem-
rendszer kiépítésén dolgoznak. Ez az utolsó időpont, hogy akik
igénybe vették az állami otthonfelújítási támogatás forrásait, vég-
leg elkészüljenek a napelem-rendszerük kiépítésével és a villany-
órájukat is lecseréljék. Mindenki, aki kicsúszik ebből a határidőből,
elvileg már nem tud bekapcsolódni a szaldós elszámolásba. Abba
az elszámolási rendszerbe, amely biztosítja, hogy a nyáron meg-
termelt többletenergiát télen, a kevésbé napsütéses időszakban
például fűtésre tudják felhasználni.

Tehát nem légből kapott híresztelés volt, hogy átalakul a nap-
elem-felhasználás módja és lehetőségei. 

Ugyanakkor mielőtt sokan lemondanának erről a környezetba-
rát energiaforrásról és elvetnék efféle otthonfelújítási terveiket,
érdemes megismerkedni a veszprémi székhelyű Solar Rendsze-
répítő Kft. egyedi megoldásával. A cég az elsők között kezdett bele
Magyarországon napelem-rendszerek kiépítésébe. Innovatívak
voltak a piacon és azóta is követik a legújabb műszaki megoldáso-
kat. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor nem csak a technoló-
giai trendekben kell innovatívnak lenni, hanem a különböző
gazdasági megoldásokban sem árt az újító gondolkodásmód.

Ennek jött el az ideje most, 2021. június 30. után, amikor a már
említett módon átalakulnak a napelem-felhasználók lehetőségei,
a Solar Rendszerépítő Kft. pedig már készen is áll egy új konst-
rukcióval, ahol ugyanúgy maradni fog a szaldós elszámolás.

„Egyik partnerünkkel közösen egy speciális hitelkonstrukciót
alakítottunk ki.” – Kezdi a részletezést Szakos Ferenc, aki a hitel-
konstrukció kapcsán rögtön hozzá is teszi, hogy sok évig népszerű
volt a piacon a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 0%-os kamattámo-
gatott hitele, viszont ha összeszámoljuk az összes járulékos költ-
séget, körülbelül 3,5–4,5%-os költsége volt a teljes hitelösszeghez
képest, főleg adminisztrációs díjak miatt. Mindezt összeadva, egy
átlagos háztartás napelemes rendszerének beüzemelése 250 ezer
forint körül volt.

„A mi konstrukciónk lényege, hogy megkönnyítsük az ügyfeleink
beruházást, mind anyagilag, mind adminisztratív vonatkozásban.”
– Folytatja Szakos Ferenc. „Lényege, hogy partnerünk az egyik na-
gyobb banknál lekötött egy kvótát, így mi gyakorlatilag ugyanazt a

hitelkonstrukciót meg tudjuk ajánlani, mint amit korábban az MFB
0 állami támogatás tartalmazott.” – De mit jelent ez a valóságban,
milyen jogi és adminisztratív folyamatokon kell átesnie azoknak,
akik így szeretnének napelemeket a házuk tetejére? – Folytatva a
kérdezősködést.

„A bank megfinanszírozza a napelemes rendszert, a hitel vissza-
fizetését pedig be tudjuk úgy állítani, hogy ugyanúgy az addigi vil-
lanyszámla összegét törleszti az ügyfél, de immáron nem az
áramszolgáltatónak, hanem a banknak hiteltörlesztés gyanánt.
Azonnal természetesen nem vesz észre az ügyfél megtakarítást,
viszont a napelem már ott van a tetőn, amikor pedig visszatörlesz-
tette a banknak a hitelt, az áramszámla, mint olyan megszűnik a
rezsiköltségek tételsorán a háztartás költségvetésében.”

Mindez 2023. december 31-ig biztosan így marad, tehát még so-
káig biztosított a szaldós elszámolás azoknak, akik most vágnak
bele a megújuló energia befektetésébe a Solar Rendszerépítő Kft-
vel közösen.

Néhány apróságra, viszont a pénztárca szempontjából egyálta-
lán nem elhanyagolható részletre még felhívta a figyelmet Szakos
Ferenc.

„Ez a hitelkonstrukció abban is különbözik az államihoz képest,
hogy nem kér önerőt az ügyféltől, valamint a járulékos költségek
is nagyjából fele akkorák, mint az MFB 0 esetében. Sőt, bizonyos
esetben még ezeket az adminisztrációs díjakat is bele lehet építeni
a hitelbe, így valóban csak el kell indítani a beruházást, bármilyen
egyszeri, nagyobb befizetés nélkül. Azt pedig már nem lehet szám-
szerűsíteni, hogy a szakemberek végig ott vannak az ügyfél mellett
és pontról pontra segítik a hitelügyintézést, mi pedig ezután a szo-
kott magas minőségben végezzük a napelemek felszerelését a te-
tőre.”
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TISZTELGÉS A HŐSÖK ELŐTT
Rendhagyó helyszínen, a temetőben rendezték meg 

ebben az évben a Hősök Napja alkalmából tartott

megemlékezést, ahol Tósoki Imre polgármester 

a Sándor Huszárok díszőrsége előtt mondta el 

emlékező beszédét.

- A forradalmak, a háborúk mindig is fordulópontok voltak, ahol
országok, nemzetek sorsa dőlt el. Beszélünk igazságos, honvédő
háborúról és igazságtalan területszerző háborúról, agresszióról.
De ami az egyik oldalról nézve nagy birodalmakat megalapozó hó-
dítás, dicsőség és fényes diadal, az a másik oldal számára leigázás,
rabság. Ahol győztes van, ott szükségképpen van vesztes is. Ahol
a harcnak győztesei vannak, ott vannak áldozatai is. Mindkét olda-
lon - kezdte beszédét Tósoki Imre, aki hangsúlyozta: az első világ-
háború leírhatatlan szenvedései vezettek a felismeréshez a XX.
század elején, hogy világméretű egyezményben kell szabályozni a
hadra kelt seregek sebesültjeinek helyzetét.

- A törvény kimondja: a megsebesült katona minden körülmé-
nyek közt kíméletben, és védelemben részesítendő, emberséges
bánásmód és gondozás illeti meg. Persze tudjuk, hogy ezek az el-
várások többször nem váltak valóra, de mégis jelentős cselekedet
volt az új normák meghatározása, mert jelezte a szándékot, a gon-
dolkodás megváltozását - folytatta megemlékezését a polgármester.

A Hősök napjához szorosan kapcsolódik az egyezmény azon része,
amely a harcokban elhunytakról szól. E szerint a halottakat tisz-
tességesen kell eltemetni, sírjaikat tiszteletben kell tartani.
Mindez azt mutatja, hogy a világban megjelent a történelmi igaz-
ság, a megértés, az egység irányában való elmozdulás. 

Tósoki Imre kiemelte: ez a megértés, a felebaráti szeretet nem
azt jelenti, hogy ne lenne különbség a harcoló felek megítélésében,
céljaik jogszerűségében. Az ítélkezés helye azonban a bíróság, ké-
sőbb pedig a történelmi emlékezet, nem pedig a temető. 

- Illő tehát, hogy kortól, nemzetiségtől, nemtől, rendfokozattól
és pártállástól függetlenül megemlékezzünk a harcokban elesett
honfitársainkról Mindannyian a mi vérünkből lettek, a mi hazánk-
ban születtek, Mindannyian az életüket adták azért, ami ott és
akkor számunkra fontos, értékes vagy igaz volt. Mindannyian nagy
áldozatot hoztak azért, hogy részt vállaljanak Magyarország törté-
nelméből. Ezért mindannyian soha el nem feledhető, cselekvő ré-
szeseivé váltak. Tisztelegjünk előttük!

A megemlékezésen a hagyományok szerint elhangzott a taka-
rodó Varga Zsolt, a Tihanyi Bencés Iskola egykori diákja előadá-
sában, majd a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés koszorúit a
temető ravatalozójának falán elhelyezett emléktáblánál. 

R. É.

REJTVÉNY
Krúdy Gyula így ír a levenduláról az Álmoskönyvében:
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