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A Kenderföldeken tervezett jelentős beruházás részeként vizs-
gálják azt a lehetőséget, hogy a terület szomszédságában lévő ön-
kormányzati tulajdonú lápon járda, sétaút létesüljön. Az ügyben la-
kossági, civil egyeztetést indított az önkormányzat, a beérkezett
észrevételekre hamarosan mindenki megkapja a választ.

A kérdéses önkormányzati tulajdonú terület az úgynevezett
Zkkt3 övezetbe sorolt, jelenleg mocsaras ingatlan, itt a tervezett
szabályozás szerint a jövőben sem emelhető semmilyen épület,
csak pihenőterületi, sétány funkciókat szolgálhat. Ez része lenne a
félsziget hosszú távú fejlesztésének, amelynek egyik fontos eleme
a zöldterületek rehabilitációja.

A környezetvédelmi hatóságok feladata eldönteni, támogatják-
e a helyi szabályozási terv módosítását, vagyis a járda építését a te-
rületen. A vizsgálat eredménye lapzártánkkor még nem ismert.
(Következő számunkban részletesen foglalkozunk majd a Kender-
földekre tervezett beruházással, a tanösvény létesítésével illetve a
környezetvédelmi vizsgálat eredményével.)
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Tihany utcái, terei szép és a településhez méltó neveket viselnek,
de nem is gondolnánk, hogy sok olyan köz vagy lépcsősor van a fa-
luban, amelynek nincs hivatalos elnevezése. Bár ezeket a területe-
ket a köznyelv többnyire elnevezte, a képviselő testület egyetértett
abban, hogy a település önállóan nyilvántartott, közlekedési célú
közterületi lépcsői kapjanak nevet. Felkérték Percze Tünde jegyzőt,
hogy az érintett ingatlanok beazonosításáról és összegyűjtéséről
gondoskodjék, valamint felkérték a Németh László Művelődési Ház
vezetőségét, hogy a területek elnevezésére a civil szervezetek és a
lakosság bevonását követően tegyen javaslatot. Az ajánlások alapján
a területek elnevezéséről végül a testület dönt majd. 
Tihanyban 15 olyan lépcső illetve köz van, amelyeknek nincs hiva-
talos nevük. Ezek a következők:
• Tihany-Gödrös településrészen a Kagyló köz és a Diósi utca kö-

zötti lépcső, és a Gödrösi strand Lépcső sor közötti terület
• Tihany-Kopaszhegy területén az Alsókopaszhegyi utca és a Ha-

lász utca közötti szakasz
• Az Ősközség területén az Ürgedomb-i és a Völgy utca közötti terület
• Két lépcsősor, ami a Völgy utcát a Major utcával köti össze
• Két lépcső, melyek a Major utca- Dózsa György utca között talál-

hatók
• A Dózsa György utcát a Csokonai utcával összekötő lépcső
• Két lépcső, mely a Csokonai utca és a Kossuth utca között helyez-

kedik el
• A József Attila utca és a Kossuth utca közötti lépcső
• A Váralja utca és a Kossuth utca közötti lépcsősor
• A Klebelsberg utca-Kossuth utca közötti lépcső
• Az Apátsághoz vezető lépcsősor

A felsorolt közterületekhez nem tartozik házszám sem, tehát a
döntés alapján a földhivatalnak kell megküldeni az új elnevezéseket,
azok bejegyzése után kerülhetnek ki a táblák a megfelelő helyükre.

A Németh László Művelődési Ház vezetője felvette a kapcsolatot
több civil szervezettel, intézménnyel is, hogy ötleteikkel segítsék a
névadást. A Levendula Klub már elküldte elképzeléseit, de Tihany
lakosaitól is várják a javaslatokat. Az elnevezendő területek doku-
mentumai megtekinthetők a könyvtárban, nyitvatartási időben. Bő-
vebb felvilágosítás Rózsa Éva művelődési ház igazgatótól kérhető
a 87-538-022-es telefonszámon. t-v

KÖRNYEZETVÉDELMI
VIZSGÁLAT DÖNT

A madarak
és fák napját
május 10-én
ünnepeljük, a
Föld napjának a
testvérünnepe,
amelynek célja,
hogy különböző
megemlékezé-
sekkel, rendez-
vényekkel a tár-
sadalom, külö-
nösen az ifjúság
természetvéde-
lem iránti elkö-
telezettségét
kialakítsa, el-
mélyítse.

Idén a Műve-
lődési Ház egy
kis játékra invi-
tálta a családo-
kat: elhelyeztek
a Belső-tó körül
öt fotót, melyek
Tihany különle-
ges élővilágá-
nak egy-egy

szereplőjét ábrázolták. A családoknak ezeket a fotókat kellett
megkeresniük, készíteni velük egy közös szelfit, és ezt elküldeni
e-mailben. Nyolc lelkes család vett részt a játékban, de nem csak
játszottak: segítettek az aznapra meghirdetett a szemétszedésben
is. Senki sem maradt nyeremény nélkül, hiszen a helyi vállalkozók
szívesen és szeretettel támogatták a játékot, így minden részvevő
egy kis élménnyel lesz gazdagabb.

R.É.

ELNEVEZÉSRE VÁRÓ
LÉPCSŐK ÉS KÖZÖK
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ÚJ ARCULAT A KÖZTERÜLETEKEN
Tihany közkedvelt turisztikai térség a

kulturális és természeti adottságainak kö-
szönhetően. Az Apátság és környezete mű-
emléki, építészeti, természeti és táji érté-
kekkel bír. Néprajzi értéket jelentenek a
népi építészet lakóházai, épületei. A Bala-
tonra rendkívüli kilátás nyílik a
félsziget több pontjáról, emel-
lett értékes növény- és állatvi-
lága, kiemelt geológiai történe-
tisége van. A területet 1952-ben
elsőként vonták természetvé-
delmi oltalom alá. Csak egy baja van,
mondják az ide érkező szakemberek: Hi-
ányzik az összhang a közterületi megjele-
nésekben – az árusítások, a teraszok, az in-
formációs hálózat elemei, a hirdetések és
táblázások, és ezeknek a többi értékekhez
méltó településképi harmóniája. 

Kétségtelen, a jelenlegi turista informá-
ciós és reklám rendszer széttagolt, rende-
zetlen, nem egységes. A gazdasági szféra
vállalkozásai vizuálisan is nagy hatást gya-
korolnak Tihany településképére, az álta-
luk kihelyezett különböző információhor-
dozók szintén rendezetlenek és egymással
olykor erőszakosan is konkurálók.

Már régi terv a településen egy egységes
közterületi imázs létrehozása. Tihany je-
lentős forgalmából adódóan az ide érkezők
megfelelő tájékoztatása, útbaigazítása, az

információszolgáltatás optimalizálása, az
információs hálózat mértéktartó, minőségi
javítása, átláthatóbbá tétele. Mindez persze
nemcsak az ideérkezők, hanem az itt élők
számára is egy letisztultabb vizuális kör-
nyezetet biztosítana. 

A település Nemzeti Parki védettsége
miatt reklámtáblák elhelyezése és reklá-
mozás a településen 2017. óta tiltott (2020-
ig türelmi idővel). Ezt kiváltva viszont lehe-
tőséget látunk a jövőben a vállalkozói igé-
nyeket kielégíteni, egy más formájú, és
egységes információs rendszer bevezeté-
sével. Fontos egy fenntartható rendszer
létrehozása, jó minőségű, időtálló anyagok
alkalmazásával, az aktuális trendeknek, il-
letve az örökségvédelem szempontjainak
egyaránt megfelelve. Ezen alapelvek men-
tén készült egy tanulmányterv a Tihanyi
félszigetre vonatkozóan, egy egységes te-
lepülésarculat létrehozását segítve, figye-
lembe véve Tihany történetiségét, termé-
szeti, táji adottságait, építészeti, kultúrtör-
téneti értékeit, a kapcsolódó, már megújult
közterületek formaképzését, szellemiségét

és anyaghasználatát. A tanulmányterv
mellett elkészült a komplex arculatterve-
zés is, amelynek első mintái már láthatók
a Civilek Háza udvarán és a hivatalban.  

A nyári szezon után elkezdődik a közte-
rületi imázs bevezetése a gyakorlatba.

Ennek érdekében minden vállal-
kozóval egyeztet majd az önkor-
mányzat az üzletének külső
megjelenéséről, az ott elvárt ki-
sebb vagy nagyobb változtatási
igényekről. 

Ajánlani fogunk - gyártási tervvel is ren-
delkező - táblázási formákat, információs
eszközöket, közterületi árubemutató és
egyéb utcai berendezéseket, amelyeket a
jövő évre már szeretnénk bevezetni. A mi-
nőségi változás a szabályok felülvizsgálatát
is igényli, ezért tervezetten a közterület-
használati rendelet és a településképi ren-
delet felülvizsgálatával meg kell teremteni
az alkalmazási összhangot és a jövőben
eszerint kezelni a közterületi kérelmeket. 

Kérem a fentiekhez, a vállalkozók nyi-
tottságát, türelmét és együttműködő szán-
dékát, hogy a közösségi érdekek szerint, a
település közterületi megjelenése példaér-
tékűen mindenki megelégedettségére
szolgáljon. 

Bujdosó Judit 
önkormányzati főépítész

„A félszigeten egy egységes településarcu-
latot kell kialakítani, figyelembe véve Tihany
történetiségét, természeti, táji adottságait.”

Május 25-ével megszűnt az ingyenes

parkolás az egész országban. 

Az önkormányzatok fellélegezhetnek,

hiszen az intézkedéssel jelentős

bevételtől estek el, de több helyen a

fizetős parkolás forgalom szabályozó

szerepe is nagyon hiányzott. Tihanyban

70-80 millió forint bevételt jelent évente

a parkolás, az önkormányzat ebből

fedezi a mintegy húsz alkalmazottat

foglalkoztató Congeria

településüzemeltető cég működését.

Mint arról korábban már írtunk, az ön-
kormányzatok ebben az évben nem emel-
hetnek díjat, így a hosszú kényszerszünet
után a parkolási rendszer a tavalyi árakon
működik tovább a településen. 

Viszont július 1-től bővül a díjköteles
parkolási zóna: fizetős övezet lesz a Ken-
derföld utca vége, az Aranyház utca és a
Völgy utca felső szakasza, az Ürgedombi
utca valamint a Szőlő utca. A parkoló auto-
maták beszerzése már folyamatban van. 

– Egyértelműen látszik, hogy a fizetős par-
kolásnak komoly forgalomszabályozó sze-
repe van, elsősorban ezért döntöttünk úgy,

hogy kiterjesztjük a fizetős zónákat. Szeret-
nénk minél előbb autómentes övezetté tenni
az önkormányzati hivatal fölötti területet, ide
az ott lakókon kívül csak külön behajtási en-
gedéllyel lehetne behajtani. Ez jelentős for-
galmi rend változással járna, ezért minél
előbb szeretnénk egyeztetni az ezen a terü-
leten dolgozó vállalkozókkal – mondta el la-
punknak Tósoki Imre, polgármester. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park keze-
lése alá tartozó területeken is lesz válto-
zás. A Kotyogós Kávéterasz előtt fizetőssé
tennék a parkolást, illetve a település több
pontján is sorompóval védenék azokat a

közterületeket, amelyeket a szabálytalanul
parkoló autósok önkényesen használnak.

Az ingyenes parkolást először 2020 áprili-
sától vezették be országosan a járvány első
hulláma alatt, ekkor viszont csak júliusig le-
hetett ingyen parkolni. A kormány akkori in-
doklása szerint az ingyenes parkolás az egyik
legfontosabb védekezési eszköz a megfelelő
távolságtartás betartása érdekében. A kor-
mány a járvány ideje alatt másodjára 2020
novemberétől vezette be, hogy a közterüle-
teken térítési díj nélkül parkolhat bárki, ezt a
lehetőséget szüntették meg május végén.

t-v
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Egymással párhuzamosan több, jelentős

beruházás zajlik a településen. Teljesen

átalakul a Csokonai-liget, épül az új

apátsági lépcsősor, renoválják az egykori

magtárat, a Visszhang dombon felújítják

az illemhelyet és infópontot létesítenek.

Új kiállítás költözik a Tihanyi

Tájházakba, a kiemelt műemléki

épületben alkotók házát alakítják ki,

megújul a Bujtor Színház színpada. A

fejlesztések többsége a nyári szezon alatt

is folytatódik. Körbe néztünk, hol

tartanak az építkezések.

Tósoki Imre polgármester és Bendi
Lajos, a beruházásokért felelős Tihany Fél-
sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft ügyvezetője végigjárta az építkezéseket,

minden helyszínen találkozott és egyezte-
tett a kivitelezőkkel.

A legnagyobb felfordulás a Csokonai li-
getnél van. A látogatók elől teljesen elzárt
területen a település egyik leglátványosabb
beruházása zajlik, 700 millió forintos turisz-
tikai fejlesztés révén alakítják át a ligetet,
és megújul a templomhoz vezető lépcső. Az
építkezés a tervezetthez képest várhatóan
egy hónapot csúszik majd, mert több prob-
léma is felmerült a munkálatok során.

- A templomhoz vezető lépcső támfalát
sajnos el kell bontanunk, nem alkalmas
arra, hogy az átalakítások után megmarad-
jon. Ezzel nem kalkuláltunk, az új támfal
építése időigényes lesz, csak szakaszosan
tudjuk megcsinálni. Ahogy megépül a lép-
csősorból egy szakasz, ahhoz hozzá kell

építenünk a támfal ré-
szét, amely egyébként
tihanyi kőből lesz –
válaszolta érdeklődé-
sünkre Dobrosi Zsolt,
az építkezést végző
cég vezérigazgatója. 

A ligetben teljesen
új elektromos hálóza-
tot építettek ki, mert
nem volt ilyen rend-
szer, az ivóvíz vezeté-
keket pedig teljesen ki
kell cseréni. A közmű-
vek kialakításával

végzett a beruházó, javában zajlanak a
földmunkák, júniusban kezdődik a támf-
alak és a lépcső építése, amely várhatóan
két hónapot vesz igénybe. – A többletmun-
kák ellenére a Garda Fesztiválra elkészü-
lünk, vagyis ez év november közepére
megújul a terület – ígérte Dobrosi Zsolt. 

Az önkormányzattól megtudtuk, az épít-
kezés mintegy negyven milliós többletköltsé-
gét a pályázati keret fedezi, hiszen a kivitelező
a tervezetthez képest olcsóbban nyerte el a
munkát, így finanszírozhatók az építkezés
során felmerülő nem várt költségek. 

Szintén még ebben az évben november-
ben átadják a település jellegzetes épületét,
a több mint kétszáz éves egykori apátsági
magtárat. A műemléki épület belsejében
már befejeződtek a bontási munkálatok, el-
kezdték a falak szigetelését, és helyére ke-
rült az épület Belső-tóra néző homlokzatán
az a három ajtónyílás, amely pazar panorá-
mát nyújt majd az ide betérők számára.

Unyi Ferenc, a kivitelezést végző NBU
Építőipari Kft. ügyvezetője lapunk kérdé-
sére elmondta: az emeleti födém kibontá-
sakor nem várt problémával szembesültek,
és meg kellett oldani az épület megfelelő
vízelvezetését is, ami hosszú évek óta gon-
dot okozott. A cég közösen a tervezővel
megtalálta a felmerülő problémákra az
ideális megoldásokat, sőt a műemlék vé-
delemmel is heti rendszerességgel tartják
a kapcsolatot.



- A régi műemléki épületeknél gyakran
előfordulnak meglepetések, a leggondo-
sabb előzetes statikai vizsgálatok, felmérés
után is. A terveimhez képest kicsi lemara-
dásban vagyunk, de időre, a vállalt tíz hónap
alatt elkészül az épület. Most úgy látom, jú-
nius közepére a Mádl Ferenc tér nyugalmát
zavaró zajos munkálatokkal végzünk, utána
a belsőtér építése és hátsó traktus kialakí-
tása zajlik majd – tette hozzá Unyi Ferenc.

A 480 milliós beruházás révén tulajdon-
képpen az egykori apátsági magtár re-
konstrukciója valósul meg. Az új turisztikai
fogadóközpont földszintjére a Tourinform
iroda költözik, az első és a második emele-
ten pedig közösségi térként is használható
kiállítóteret alakítanak ki. Fontos szempont
az is, hogy különböző rendezvényeknek he-
lyet tudjon biztosítani az épület, így egy
nyolcvan férőhelyes termet is kialakítanak.

Jó ütemben halad az Árpád utcai Tihanyi
Alkotók Háza műemlék épület felújítása,
egy hónap múlva befejezik a munkálatokat.
Az épületbe költöző kiállítás várhatóan a
nyár közepén lesz látogatható.
A Tihany turisztikai attraktivi-
tásának fejlesztése című
program keretében 120 millió
forintból létesített alkotók
háza egy többfunkciós, közös-
ségi tér lesz. Az intézmény
földszintjén állandó tárlat,
időszaki kiállítások lesznek, az
emeleten rendezvények kap-
nak majd helyet, az épületben
egy kisebb irodalmi kávézót is
kialakítanak. 

- Két éve került önkor-
mányzati tulajdonba az épület, amely véle-
ményem szerint a település egyek leg-
szebb műemléki háza. A belső és külső
terek sajátos hangulatot árasztanak, adta
magát, hogy ebben a miliőben mutassuk
be a Tihanyhoz köthető jelentős írókat, köl-
tőket, képzőművészeket. Az állandó kiállí-
tás az alkotók műveiből ad majd ízelítőt,
bemutatja, hogyan kapcsolódtak Tihany-
hoz, a környező tájhoz. Az emeleten két
nagy helyiséget alakítottunk ki, nagyszerű
rendezvényhelyszín lehet így az épület – fo-
galmazott Bendi Lajos a fejlesztést vezető
Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft ügyvezetője. Az önkormány-
zat tulajdonában álló nonprofit szervezet
működteti majd az intézményt.

- Több beruházásunknak nemcsak a pá-
lyázat írója, de lebonyolítója is, az önkor-
mányzat tulajdonában álló nonprofit szer-
vezet. Ennek a kedvező finanszírozás az
oka, hiszen általuk a pályázatokon elnyert
támogatásokat áfamentesen tudtuk

igénybe venni, így jelentős, többszáz milliós
forrást tudtunk megtakarítani és az adott
beruházásokra költeni. Ez nagy előrelépést
jelent a településnek, ugyanakkor mivel a
nonprofit szervezet százszázalékos tulajdo-
nosa az önkormányzat, az általuk üzemel-
tetett projekteket kézben tudjuk tartani –
nyilatkozta lapunknak Tósoki Imre polgár-
mester.

Állami beruházásban valósul mag a Ti-
hanyi Tájházak felújítása. A kiemelt mű-
emléki épületek, a Parasztgazda Háza és
a Halászcéh Háza egész évben látogat-
ható lesz.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tu-
lajdonában álló épületek felújítása négy
éve húzódik, csak idén
februárban kezdődtek a
külső-belső munkála-
tok. Megoldották az
épületek vízelvezetését
és hőszigetelését, az
épületekben hűtő- és
fűtőrendszert telepítet-
tek. A pénztárépületben
egy új mosdót alakítot-
tak ki, felújították a kül-
téri színpadot, elkészült
a Batthyány utcai bejá-
rat akadály mentesí-
tése, az új beléptetési
rendszer, a Pisky sétány

felől pedig panoráma terasz várja az ideér-
kezőket. Az udvar már látogatható, a me-
gyei múzeummal közösen kialakítandó új
kiállítás várhatóan két hónap múlva készül
el. A koncepció szerint új látnivalók lesznek
a házakban, a gyerekeket különböző élmé-
nyelemek várják, akik modern táblagépek
segítségével tájékozódhatnak majd.

Zajlik az építkezés a Viszhang-dombon
is, itt a korábbi nyilvános wc-t il-
letve annak környezetét rendezik
át. A leromlott állapotú egyszintes,
lapos tetős, kőburkolatos épületet
teljesen felújítják, már jól látszik a
retro épület alapjain nyugvó mo-
dernebb kialakítás. Az egykori
épületet információs ponttá alakít-
ják át, ahol kisebb kávézó is üze-
mel majd. Az új, a Visszhang utcá-
ról akadálymentesen megközelít-
hető, felszínalatti nyilvános wc ki-
alakítása jól halad, a korábbinál
jóval nagyobb kapacitású vizesb-

lokkoknál már az utolsó simításokat vég-
zik. A gázbekötés lassítja itt a beruházás
befejezését, de a szezonra mindenképp
szeretnék átadni az épületet. A kertrende-
zést illetve az új történeti játszóteret csak
a szezon után kezdik el kiépíteni.
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Tizennyolc éve, hogy a Bujtor István Színpad megnyitotta

kapuját a közönség előtt. A sikeres évadok mögött sok

technikai feladat, financiális tervezés, egyeztetés, ízlés- és

értékszempontú mérlegelés áll. A járvány miatti teljes leállás

után különösen fontos, hogy a közönség élményhez, a

színészek, színházak pedig bevételhez jussanak. A színházat

nyitás előtt felújítják – így nemcsak új program, hanem új

környezet is várja a közönséget.

Bujtor Judit az üzemeltetésre jogot megszerző Levendula
Kft. partnere, művészeti vezetőként azt teszi, amit eddig: gon-
doskodik a megfelelő színvonalról, összeállítja az évad program-
ját. 

– Hogyan működik a színház és az üzemeltető közötti fúzió?
Milyenek az idei szezonra való felkészülés tapasztalatai?

- Az együttműködés a vártnál simábban alakult a kölcsönös elő-
nyök alapján. Az előadások egy részét a kft. finanszírozza, a mási-
kat mi, de minden egyes előadás tihanyi színpadra állítását meg-
beszéljük. Így vált lehetségessé, hogy olyan szuperprodukciót is
elhozzunk, mint az István a király. A nagyságrendjében, technikai
és színészi teljesítményében egyaránt kimagasló előadást augusz-
tus 21-én mutatjuk be. Szabadtéri színházként nem rendelkezünk
a kőszínházak felszereltségével, lehetőségeivel, ezért az ilyen elő-
adások eddig nem voltak elérhetőek számunkra – és így a helyi kö-
zönség számára sem. 

- Ha már a közönségnél tartunk: a befogadott előadások
több helyről jönnek, mint eddig, így tágul a földrajzi, színmű-
vészeti horizont, és többféle színjátszási iskolával is találkoz-
hatnak a nézők Tihanyban. Mit gondol, hogyan fogadja majd ezt
a közönség?

- Kedvenceink továbbra is megjelennek a Belső-tó partján álló
színpadon. Közkedvelt és sikeres darabokat hozunk el ismét, de
valóban több helyről. Szerintem a választék bővülése új nézői ré-
tegeket vonz majd. Törzsközönségünk tizennyolc éve kovácsoló-
dik, biztos vagyok benne, hogy továbbra is hűségesek lesznek
hozzánk.

- Mondana néhány példát az új produkciókra?
- Kaposvárról, Veszprémből, Budapestről is hozunk előadásokat,

köztük sztárdarabokat. Ilyen, például az István a király - többek kö-
zött - Dolhai Attilával és Feke Pállal, a Szép nyári nap, a Neoton Fa-
mília slágereiből készült musical, Csepregi Éva, Csonka András és
Szulák Andrea közreműködésével. A Legénybúcsú és a Menopauza
a Játékszínből, a Boeing, boeing a Tháliából, de lesz Budapest Bár,
Apostol és Zséda koncert, valamint  újra fellép Csányi Sándor a Ho-
gyan értsük félre a nőket? című előadásával. A Lököttek darabot a
Karinthy Színházból hozzuk el, míg Hernádi Juditot és Kern Andrást
a Válaszfalakban láthatjuk. Vagyis eddig is nívós programunk volt,
de most még egy kicsit feljebb tekerjük az igényeket. Természete-
sen az idén is megtartjuk a gyermekelőadásokat. 

- Milyen hatással volt a járvány a felkészülésre?
- Nem akadályozta a munkát. Mindent gondosan elterveztünk,

így a program már egy hónapja összeállt. Készen állunk a szezon
megnyitására.

Koncz Mária

FELÚJÍTJÁK A SZÍNPADOT
Már zajlanak a munkálatok, javában tart
a Bujtor István Szabadtéri Színpad
komplex felújítása. A júliusig tartó
munkálatok során teljesen megújul a
színpad és a nézőtér, az üzembiztosabb,
kényelmesebb, korszerűbb lesz a
helyszín. Mészáros Zoltánt, a Tihanyi
Szabadtéri Játékok szervezőjét
kérdeztük. 

- Nem volt semmi probléma. Végig
egyeztettük a műszaki vezetőkkel az előze-
tes terveket és az igényeinket. Több meg-
beszélést folytattunk a helyszínen is. Az
üzemeltetői szerződés tartalmazta a felújí-
tás vállalását is. 

- Mit érzékelnek majd a nézők a felújí-
tásból?

- Kijavítjuk a nézőtári betonkatlan hibáit,
új székeket kapunk, kicseréljük a színpad
elkorhadt, életveszélyes játszó felületét – a
csere már meg is kezdődött. Megújul az
alatta lévő építmény is; végre kulturált öltö-
zők és raktár áll majd rendelkezésünkre.
Már ez a munka is megkezdődött. Jó hír,
hogy karfás, lehajtható székek lesznek a né-
zőtéren, amelyek kényelmesebbek és prak-
tikusabbak is lesznek. De nem feledkezünk
meg a színpad fedéséről sem, a színpad
végre állandó fedést kap. A hangtechnikai
helyiséget is lefedjük, zárhatóvá tesszük, így
nagyobb biztonságban lesznek a berende-

zések, és nem kell folyton elpakolni őket. 
- A kempingasztal és az iskolai szék

marad a helyszíni jegyárusításra? Mi lesz
a sorsa?

- A kerítést kijavítjuk, és kapunk egy va-
donatúj jegyárusító pavilont is. 

- Lesznek az előadások során járvány-
ügyi óvintézkedések? 

- Attól is függ, hogy nyitás idején milyen
intézkedések lesznek érvényben. A feltéte-
leket biztosítani fogjuk, mint ahogy tavaly
is ezt tettük. Ez nem rajtunk múlik; meg-
látjuk. Lesz kézfertőtlenítő és maszk. A
program mindenesetre nagyszabású és
színvonalas; így okkal reménykedünk.

K.M.

FELJEBB TEKERJÜK AZ IGÉNYEKET!



Régészeti feltárást végeznek az apátság
Királykriptájában. A Tihanyi
altemplomként ismert, a 11. században
épült Királykriptában 1953-ban és az
1990-es években végzett részleges
régészeti és műemléki kutatások több
kérdést is megválaszolatlanul hagytak az
alapítók sírjairól, most talán ezekre is
választ kapunk. Az ásatások befejeztével
a feltárt Királykriptát a nagyközönség is
megtekintheti.

A különleges szépségű, robosztus térél-
ményt adó kripta, a magyar építésztörténet
egyik kiemelkedő eleme. A középkori
templom formája, a Királykripta és a kö-
zépkori templom építészeti viszonya, a
kripta boltozatának eredetisége, illetve
esetleges későbbi módosításai egyelőre
éppúgy eldöntetlen kérdések, mint az ide
temetkező I. András király és Dávid herceg
sírhelye és a kriptában korábban feltárt to-
vábbi sírok keltezése és értelmezése.

Az sem tisztázott, hogy az 1953-ban a tér
közepén elhelyezett sírkő alá visszateme-
tett emberi maradványok a kripta temetke-
zéseinek melyik fázisát reprezentálják:
erre a kérdésre szénizotópos datálási mód-
szerrel próbálnak választ adni a kutatók. A

csontmaradványok a sírkő alatt egy faládá-
ban voltak. Bár korábban átestek egy anto-
pológiai vizsgálaton, annak eredménye
nem ismert, így a feltárás egy újabb vizs-
gálatra is lehetőséget ad.

- Jelentős feltárás ez az egyház, a tudo-
mány, a kegyelet és a nemzeti identitás
szempontjából egyaránt. Büszkék vagyunk
rá, hogy mi koordinálhatjuk ezt a folyamatot
– fogalmazott Balogh Balázs az ELKH Böl-
csészettudományi Kutatóközpont igazgatója. 

I. András (1046-1060) a Tihanyi-félsziget
kiemelkedő pontján alapította meg 1055-
ben a Szűz Máriáról és Szent Ányos püs-
pökről elnevezett bencés apátságot, hogy a

templom keleti oldalához kapcsolódó kirá-
lyi kriptája önmaga és családja temetkezési
helyéül szolgáljon. 1060-ban itt temették el
az uralkodót, majd később fiát, Dávid her-
ceget. A középkori templomot a 18. század
elején lebontották, a korábbi építőanyagok
felhasználásával 1719 és 1754 között épült
fel a ma látható, kéttornyú barokk temp-
lom. A szentélyt a 11. századból épségben
megmaradt királyi kripta fölé építették.

A Tihanyi Bencés Apátságot 1950-ben
államosították, amikor Magyarországon
feloszlatták a szerzetesrendeket. 1953
szeptemberében végeztek gyors régészeti
feltárást az akkor katakombaként, majd al-
templomként ismert Királykriptában. A ti-
hanyi altemplom mai formáját ekkor alakí-
tották ki.

Mint arról már többször írtunk, az apát-
ságot és a múzeumot évente mintegy 150
ezer látogató keresi fel. A 12 fős szerzetes-
közösség a húsvéti ünnepekben a Király-
kriptában végzi a szerzetesi imaórákat, no-
vember 29-én - Szent András apostol ün-
nepén – pedig szentmisét végez a királyi
család lelki üdvéért.
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ZARÁNDOKHÁZ ÉPÜL ASZÓFŐN
A Tihanyi Bencés Apátság egy 50 férőhelyes zarándokházat

épít Aszófőn, ezzel az egyéni és csoportos zarándokok is magas

minőségű szálláshoz juthatnak a Balaton-felvidéken az év

minden napján. A beruházás teljes költségvetése 140 millió

forint. 

A Tihanyi Bencés Apátság kiemelkedő küldetése, hogy erősítse
és bővítse a vallási turizmushoz tartozó szolgáltatások lehetőségét:
zarándokszállások létrehozásával és a zarándokcsoportok számára

programok szervezésével. Évente számos egyházi iskolából érkező
diák, valamint plébániai közösség tartja lelkigyakorlatát az apát-
ságban, amelyeken keresztül a fiatalok megismerhetik az itt élő
szerzetesek életét és lehetőséget kaphatnak a bencés spirituali-
tásból származó hiteles keresztény értékrend kialakítására. A za-
rándokok fogadásához elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra
kialakítása, elsősorban a szálláshelyek fejlesztése, bővítése. 

A tervezett épület 240 négyzetméter, így egy maximum 50 férő-
helyes, vizesblokkokból és egy közösségi térből álló szállás jön
létre. Az épülethez tartozó udvaron egy kültéri, fedett, közösségi
összejövetelekre alkalmas helyiség is létesül. Az egész évben
nyitva tartó zarándokház a tervek szerint ez év októberére készül
el. Elsősorban gyermek és felnőtt zarándokcsoportok, valamint
egyéni zarándokok látogatását várják.

A projekt 98 millió forint támogatást kapott az Aktív- és Ökotu-
risztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság, Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programból, va-
lamint, 25 millió forint támogatásban részesül az Egyházi és Nem-
zetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságtól.  
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A Tihanyi Királykripta multidiszciplináris kutatása című projekt az Eötvös Loránd Ku-
tatási Hálózat kezdeményezésére és annak pénzügyi támogatásával jött létre. A feltárást
Takács Ágoston régész vezeti, a projekt vezetője Szovák Kornél professzor, a szakmai
munkát egy tanácsadó testület segíti, amelynek felkért tagjai a régészeti és művészet-
történeti kutatás kiemelkedő szakemberei. A testület tiszteletbeli elnöke Mihályi Jero-
mos, a bencés apátság elöljárója.  A munkában az ELTE BTK, a PPKE BTK, illetve a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeuma kutatói és a veszprémi Laczkó
Dezső Múzeum munkatársai is részt vesznek. A vizsgálat a Tihanyi Bencés Apátság teljes
támogatásával és együttműködésével valósul meg. A munkálatot egy hónapos időtar-
tamra tervezik a szakemberek, a végső helyreállítás és annak tervezése előreláthatólag
ennél jóval több időt vesz majd igénybe. 

FELTÁRÁS A KIRÁLYKRIPTÁBAN



NEKEM A BALATON A RIVIÉRA

Valószínűleg sokan ismerik a címben írt régi sláger szövegét.

Ez a híres sor volt annak a versenynek is a mottója, melyet a

Víz Világnapja alkalmából a Németh László Művelődési Ház

és Könyvtár a Civilek Tihanyért egyesülettel karöltve

szervezett: látni szerették volna, kinek mit jelent a Balaton.

Egyre többen fényképeznek, örökítenek meg pillanatokat, a tó
pedig a Tihanyban élők számára kedvelt téma. Ezért is szólították
meg a lelkes amatőr fotósokat, hogy vegyenek részt a versenyben,

ezzel is megmutatva gyönyörű tavunk ezer arcát. Minden jelent-
kező maximum öt fotót küldhetett a szervezőknek.

Az előzetes várakozást felülmúlva 57 fotó érkezett, szebbnél
szebb képek, a zsűri Rostásy Szabó Mihály fotográfus tanár veze-
tésével nehéz döntés előtt állt. Első helyezett Fehérvári Annamária
Tükröződés című fotója lett, a második helyet Kovács Tibor István
Vágyakozás című fotója nyerte el, a harmadik helyet pedig Kocsis
Tamara fotója érdemelte ki. A különdíj Balogh Steve fotójáért járt.

A nagyközönség az összes fotót láthatja majd, hiszen a tervek
szerint a Levendula Hetek alkalmából egy kiállításon minden ne-
vezett fotó megtekinthető lesz.

A szervezők a kiállítást a közelmúltban elhunyt Beke G. László
fotós-újságíró emlékének ajánlják.

R.É.

EGY TISZTÁBB FÉLSZIGETÉRT
Évek óta minden tavasszal a helyi civil szervezetek,
intézmények és az önkormányzat összefogása révén megtisztul
a félsziget nagy része. A szemétgyűjtő akció nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy az egyébként gyönyörű természeti
környezet ne csak szép, de élhető is legyen. Ebben az évben a
vírushelyzet miatt egy kicsit később, május elején gyűlt össze
sok segítőkész ember a jó cél érdekében. 

Nagy szükség is volt ismét a szorgos kezekre, hiszen az elmúlt
időszakban ismét rengeteg hulladék gyűlt össze. Talán ezúttal
gyűlt össze a legtöbb lelkes önkéntes, így a Falugondnokság veze-
tőjével előzetesen egyeztetve több csoport is indult el a félsziget
megtisztítására, igyekezve minden olyan területet érinteni, ahol a
tapasztalatok alapján több a hulladék. 

Az egyik csoport a Belső-tó partjáról indult, egy csapat a Hajó-
állomásnál gyülekezett. A zsákokat, kesztyűket ebben az évben a
Civilek Tihanyért Egyesület biztosította. Kicsit megnehezítette az
önkéntesek dolgát azesős időjárás, hiszen a burjánzó zöld növény-

zet nehezebbé tette a hulladék felkutatását. Az emberi felelőtlen-
ség, nemtörődömség nagy munkát adott a szemétgyűjtő csapat-
nak, az akció után mintegy hatvan zsáknyi szemetet szállítottak el
a kijelölt gyűjtőpontokról.

Nagy öröm, hogy évről évre egyre többen vesznek részt a kezde-
ményezésben. Egyre több helyi csatlakozik, nyaralótulajdonosok,
vállalkozók, és a már megszokott civil szervezetek: a Tihanyi Hor-
gász Egyesület, a Tihany Sport és Szabadidő Egyesület, és a Leven-
dula Klub, akik az akció után zsíros kenyérrel, frissítőkkel, az iskolai
konyha mindig finom pogácsájával várták a szemétgyűjtőket.

Júniusban folytatják a szemétgyűjtési akciót, akkor a falu belső
területein a már szintén hagyományos csikkgyűjtésre várják azo-
kat, akik szeretnének tenni a település környezetéért. Szeptem-
berben pedig egy újabb hulladékgyűjtés kezdődik. 

Rózsa Éva
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Fehérvári Annamária Tükröződés című fotója

Balogh Steve különdíjas képe
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Félmilliárd forintos keretösszeggel

jelent meg a kisebb települések számára

pályázat kutyák azonosító chippel való

ellátására, veszettség elleni oltásra,

valamint kutyák és macskák

ivartalanítására. Az önkormányzat is

indul a pályázaton.

A helyi állattartókkal egyeztetve az ön-
kormányzat úgy döntött, pályázik a prog-
ramra, hiszen a településen több kóbor
kutya és gazdátlan macska is van, a támo-
gatás révén meg lehetne oldani ezeknek az
állatoknak a helyzetét.

A Magyar falu programon belül meghir-
detett pályázaton egy-egy önkormányzat
legfeljebb másfél millió forint támogatási
összeget igényelhet. Az elegendő felkészü-
lési idő biztosítása érdekében a kiírásra két
hónap múlva lehet benyújtani az első pályá-
zatokat, majd a érintetteknek harminc nap-
juk van a beadott anyag véglegesítésére. 

Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi
program megújításáért és végrehajtásáért
felelős miniszteri biztos elmondta, az ál-
latvédelemről indított internetes kérdőívre
több mint 262 ezer válasz érkezett, és a
véleményüket elmondók kiemelt feladat-
ként jelölték meg az ivartalanítási program
kiszélesítését, a felelős állattartásra való
felhívást és a civil szervezetek támogatá-
sát.

A támogatás célja, hogy az ötezer főnél
kisebb állandó lakosságú településeknek

segítséget nyújtson a nem kívánt állatsza-
porulat mérséklésére. A most meghirde-
tett 500 millió forintos keret 14 000 állat
ivartalanítására elegendő.

A pályázat keretében az önkormányzat
támogatást igényelhet, hogy segítséget
nyújtson a település lakóinak kutyák és
macskák állatorvos által elvégzett ivarta-
lanítására, az állatok veszettség elleni vé-
dőoltására, valamint mikrochippel való
megjelölésére.
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Miért nevezik a tihanyi apátsági templom királyi kriptáját a magyarság szent helyének?
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Megoldást kínálunk a június 30. után történő napelem rendszerek telepítésére, energetikai korszerűsítés kedvező finan-
szírozással, továbbra is szaldó elszámolással!
Egy döntés, ami egyszerre kíméli pénztárcánkat és környezetünket.
Talán az ipari forradalom idején fejlődött olyan ütemben az energiaipar, mint manapság a napelemek térhódításával. Ám
amíg a XIX. századi modellváltás a környezet szennyezésével járt együtt, addig a mostani solar-rendszerek pont ellen-
kezőleg, környezetterhelés nélkül biztosítják az energiát a mindennapokban. Ráadásul a naperőműfarmok mellett im-
máron könnyedén, a saját háztartásunkat is felszerelhetjük ilyen technológiával. A veszprémi Solar Rendszerépítő Kft.
szakembereivel néztük meg a lehetőségeket és a beszédes statisztikákat.

A ’90-es évek elejéhez képest 30%-kal növekedett a hazai lakos-
sági villamosenergia felhasználásának aránya, derül ki a KSH erről
vezetett statisztikájából, ugyanakkor sokáig ezt a megnövekedett
energiaigényt fosszilis energiahordozókkal elégítették ki, ezzel is
növelve Magyarország ökológiai lábnyomát. A fordulópontot a 2010-
es évek hozták el, amikor a magyar piacon is kezdett elterjedni a
napelem-technológia, ráadásul meredeken emelkedő görbével.

Hogy hova vezethető vissza a Napból származó megújuló ener-
gia térnyerése, arra Szakos Ferenc, a Solar Rendszerépítő Kft.
ügyvezetője a számok nyelvén ad választ.

„Egy átlagos családi ház energiafelhasználása 5-6000 kW/h kö-
zött van éves szinten. Ezt az igényt egy 4,5-5 kW-os rendszerrel
már ki lehet váltani, ami 12-13 napelemet jelent a tetőn. Amikor
megtervezzük ezeket a rendszereket, mindig az előző évi fogyasz-
tásból indulunk ki, tehát mondhatjuk azt is, hogy minden háztartás
személyre szabott konstrukciót kap tőlünk, amikor belevágnak
ebbe a beruházásba.”

A napelem-technológia kapcsán viszont van még néhány kér-
dés, ami laikusok számára ködös lehet, de Ferenc segítségével
ezekre is könnyen fény derül. Ilyen például az a dilemma, hogy ha
felhős az égbolt, a napelemek működnek-e.

„Felhős és ködös időben is termelnek, igaz ilyenkor kisebb
mennyiségben, mint ideális napos időben. Magyarország éghajlata
egyébként kedvez a napelemeknek, és mivel éves szinten nézzük
a termelést, a nyári hónapokban bőven megtermeli azt a mennyi-
séget, amit elvárhatunk egy ilyen berendezéstől.”

A logikát követve, szintén felmerül, mi történik, ha több áramot
termelünk, mint amennyire háztartásunknak szüksége lenne?

„A Solar Rendszerépítő Kft-nél mindig úgy tervezzük meg a be-
rendezéseket, hogy az megközelítőleg annyi áramot termeljen,
amennyi éppen fedezi a háztartás fogyasztását. Ha mégis többlet-
termelés van, azt az áramszolgáltató megvásárolja, ám számla el-
lenében jóval kevesebbért, már-már elhanyagolható összegért.”

Végül ismét barangoljunk el a számok földjére! Tegyük fel, hogy
régóta szeretnénk lakásunk kényelmét egy jakuzzival bővíteni,

esetleg egy elektromos autó vásárlásán gondolkodunk. Egészen
eddig bele kellett kalkulálni azt is, hogy ezek a berendezések –
amellett, hogy költséges a beszerzésük – megnövelik az áram-
számlát. Viszont, ha napelemekkel váltjuk ki a hálózatot, a villany-
számla a jövőben kikerül a családi költségvetésből, a megspórolt
pénzt pedig nyugodtan fordíthatjuk ezekre a régen vágyott termé-
kekre és működtetésükre.

2020 tavaszán elhatároztuk, napelemet szeretnénk. Döntésünket
költségtakarékosság és környezettudatossági szempontok befolyá-
solták, szerettük volna a háztartásunk villamosenergia-felhaszná-
lását napenergiából biztosítani, valamint szempont volt az is, hogy
a napelemek segítségével a fűtési szezonban be tudjunk segíteni a
ház hőháztartásába, alternatív fűtési módozatok alkalmazásával,
minimálisra csökkentve ezzel a fűtési költségünket.2020 májusában
egy baráti ajánlást követően felvettük a kapcsolatot a Solar Rend-
szerépítő Kft-vel.Egy gyors helyszíni és szakmai konzultációt köve-
tően testre szabott ajánlatot kaptunk a rendszer kivitelezésére. Az
ajánlatot elfogadtuk és korrekt, precíz kivitelezés mellett kulcsra-
kész rendszert kaptunk. Az új technológiát 2020 júliusában élesítet-
tük. Elégedettek vagyunk, a telepített rendszer azóta is kifogástala-
nul működik. Utólag is köszönet a Solar Rendszerépítő Kft.-nek!

Répási Balázs, gyulafirátóti lakos

2021. június 30-ig lehet megvalósítani azokat a napelem-fejlesz-
téseket, amelyeknek az Otthonfelújítási támogatási program akár
50%-át is támogatja a magyar háztartásokban. Tehát már nincs
idő ilyen jellegű fejlesztésben gondolkodunk, viszont mi megoldást
tudunk nyújtani azoknak akik erről a támogatásról lecsúsztak.

A mi általunk nyújtott megoldással 2023 december 31-ig lehet-
séges Napelem rendszert telepíteni úgy, hogy továbbra is marad
az ügyfél a kedvező „SZALDÓ” elszámolásban.

Ezért érdemes most meghozni a döntést, amelyben a Solar
Rendszerépítő Kft. a tervezéstől a megvalósításig  személyesen is
segít.www.solar-re.hu
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