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Papa, Csuti Pista bácsi, az
„öreg Csuti” - mindenki ismerte
Tihanyban, a környéken és a lovasok világában. Nyolcvan év
adatott neki itt a Földön, itt a szülőfalujában. Most pedig csak az
üresség és a gyász maradt mindannyiunk szívében, hiszen Pista
bácsi ismert, elismert egyéniség
volt.
Mindenkinek van egy története
róla. A temetésén, amikor a lovasfogat az utolsó útjára vitte őt,
csak az járt a fejemben, hogy
nem erre kell emlékeznünk, ha eszünkbe jut. Hiszen a vele kapcsolatos emlékek leginkább mosolyt csalnak az ember arcára. Ha
rá gondolunk, jusson eszünkbe az elmaradhatatlan kalapja, ami
nélkül szinte sose láttuk. A csibészes, huncut mosolya, az, ahogy
az élet jó dolgait és ezt a falut szerette. Emlékezzünk arra, hogy
mindenről volt véleménye, el is mondta, vitázott, perlekedett,
sosem céltalanul. Jó lesz visszagondolni a közös poharazgatásokra, beszélgetésekre, a legendás szüreti menetekre, a fogathajtó
versenyekre.
Van egy közhely, melyet gyakran hangoztatunk: nincsen pótolhatatlan ember. Pista bácsi halála olyan sebet ütött Tihany mindennapjain, aminek jelentőségét még fel sem tudjuk fogni. Temetésén is elhangzott, hogy képviselt valamit, amit helyinek és valódinak lehet nevezni. Nem őrizte a hagyományokat féltő gonddal, ő
maga volt az élő hagyomány. Ő volt a régi tihanyi életmód egyik
megtestesítője, utolsó képviselőinek egyike. Egész életében állatokkal foglalkozott, gyerekkora óta nem is nagyon érdekelte más,
és leginkább a lovak álltak közel hozzá. Sokszor mesélte, amikor
a nagypapája elindult a postával, ő az iskolai tanításra fittyet
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ELHUNYT CSUTI PISTA BÁCSI

hányva az iskola ablakán mászott ki, és baktatott a kocsin a papával.
Az általa létrehozott fogathajtó versenyt az elmúlt évben harmincadik alkalommal szervezte meg a Tihanyi Lovasklub, Pista
bácsi ezzel nem csak Tihany, hanem a fogathajtó versenyek történelmébe is beírta nevét. Vajon lesz-e még fogathajtó a Belső-tó
partján? Ugye, hogy van pótolhatatlan ember? Reméljük, hogy
lánya, aki támasza és legjobb tanítványa volt, tovább viszi a stafétát.
Tihany közössége annyit kapott tőle, amit nehéz összegezni,
talán a 2015-ben megkapott Pro Tihany díjjal valamit vissza is tudott neki adni a falu. És emlékét úgy tudjuk a hozzá legméltóbban
megőrizni, ha évek múltán, egy-egy beszélgetés alkalmával még
mindig elhangzik a kérdés, mely így kezdődik: emlékeztek még,
amikor az öreg Csuti…?
Lesz mit mesélni. És igen, emlékezni fogunk. Pista bácsi, legyen
neked könnyű a föld…
Rózsa Éva

BÚCSÚ VÉGH ISTVÁNNÉTÓL
A karácsonyvárás izgalmában sokakat
megdöbbentett a hír: Végh Istvánné Margit
kórházba került. Nem a rettegett vírus
döntötte le a lábáról, hetekig reménykedtünk abban, hogy túl lesz rajta, hiszen Margitka nem adja fel könnyen, soha nem is
tette, de ezt a végső feladatát nem tudta
teljesíteni. December 17-én hagyta el az
általunk ismert világot.
Amikor megtudtam, hogy nincs már,
Kosztolányi egyik versének két sora járt
egyfolytában a fejemben: „Ismertük őt.
Nem volt nagy és kiváló, /csak szív, a mi
szívünkhöz közel álló.” Talán azért pont ez
az idézet, mert Margitunk megtestesítette
a tökéletes háttér fogalmát. 1985 óta dolgozott a hivatalban, hordta a leveleket,
rendezte a postát, fogadta a telefonokat,
tájékoztatta az önkormányzathoz betérőket. Tette a dolgát. Ő azzal volt része
annak a nagyobb egésznek, amit helyi közösségnek hívunk, hogy észrevétlenül, de
megrendíthetetlenül azt tette, ami a feladata volt. És szeretett ennek a közösség-

nek a tagja lenni, a maga halk, szerény
módján, hiszen még nyugdíjazása után is
vállalta a munkát, még akkor is, amikor a
családi gondok más feladat elé állították.
És talán pont ez az észrevehetetlenség
volt az, ami őt kivételessé és nélkülözhetetlenné tette. Ahogy a kismotorjával járta
a falut: sokan vagyunk, akik ma is a motor
jellegzetes hangját hallva várjuk, hogy
megjelenjen…
Mint ahogy a Pro Tihany díjas Tihanyi
Asszonykórus tagjai is, ahol a kezdetektől
fogva énekelt, a csapattal nyerte a díjakat,
járta az országot, részt vett a közös főzésekben, rendíthetetlenül akart és szeretett
közéjük tartozni. Idén az adventi gyertyagyújtáson érte is énekelt a kórus, mondván, az nem lehet, hogy ne gyógyuljon meg.
Elvesztése fájó seb a közösségnek, családja pedig egy gondoskodó feleséget,
anyát vesztett el.
Végh Istvánné mindössze 66 évet élt. És
nagyon fog hiányozni.
R.É.
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ÉRTÉKES INGATLANOKAT KAPOTT TIHANY
Több jelentős ingatlan, köztük
kerékpárutak, parkoló tulajdonjogát
kapta meg az önkormányzat az államtól.
Közülük néhány terület rendkívül
értékes egyrészt elhelyezkedése,
másrészt a település hosszútávú
fejlesztési céljai között elfoglalt szerepe
miatt.
A kormánydöntés a Magyar Falu Program hosszú távú településfejlesztési koncepciójának és a Felzárkózó települések
programjának megvalósítása érdekében
született meg, - országosan több mint
másfélezer tételt tartalmaz.
Az önkormányzat tulajdonába került
többek között a sajkodi bekötőút, amelynek
állapotát már egy évtizede joggal kifogásolják az ott élők. Eddig csak a nemzeti
parknak lehetett jelezni az úttal kapcsolatos észrevételeket, igényeket, mostantól
azonban az önkormányzat felelőssége az út
karbantartása, javítása.
Értékes terület az Apáti kapunál lévő, jelenleg murvás parkolóként használt terü-

JELENTŐS
FEJLESZTÉSEK
Mintegy egy milliárd forint értékben
nyújtott be pályázatot az önkormányzat
a Magyar Turisztikai Ügynökséghez. Az
igényelt támogatásból jelentős
infrastrukturális fejlesztések
valósulnának meg, amelyek növelnék a
helyi lakosság komfortérzetét, de
turisztikai szempontból is látványos
változást hoznának.
A képviselő-testület több fejlesztési célt is
tartalmazó pályázati csomagot nyújtott be a
hazai turisztikai ügynökséghez. A százszázalékos támogatást biztosító programban olyan
beruházások szerepelnek, amelyeket önerőből képtelen lenne finanszírozni az önkormányzat.
A tervek szerint a Csokonai utcát a teljes
hosszában újra aszfaltoznák, a Kossuth utcában pedig kiszélesítenék és felújítanák a
járdákat. A Szőlő utca és a bencés általános
iskola közötti szakaszon a földbe helyeznék
a nagyfeszültségű vezetékeket, a képzőművészeti egyetem épülete és a most épülő új
óvoda-bölcsőde közötti területen pedig
megszüntetnék a közvilágítás, a kábeltévé
légkábeleit, ezeket szintén a földbe helyeznék. A járdákat itt is kiszélesítenék és újra
aszfaltoznák, így egy újabb turisztika útvonalként is értelmezhető lenne a település
említett része.
A pályázat elbírálása már folyamatban
van, kedvező ítélet esetén a munkálatok ez
év szeptemberben kezdődhetnek el, elsőként a Csokonai utca aszfaltozásával és a
járdák kiszélesítésével.
t-v

let, amely eddig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és az Állami Közútkezelő tulajdonában állt. Itt egy kulturált, megfelelő infrastruktúrával ellátott, különböző szolgáltatásokat nyújtó fogadókapu létesítését
tervezi az önkormányzat.
A település tulajdonába került a Révnél
lévő parkoló is. Ez kulcsfontosságú a Rév
környékének rendezése érdekében, hiszen
ezen a helyen a vízparti sáv természetes
állapotának visszaállítását, parti sétányt
tervez a település vezetése.
Szintén az önkormányzaté lett a 71-es
úttól a Hajóállomásig bevezető kerékpárút
tulajdonjoga. Bár az érintett út karbantartását, az utakat szegélyző fasort, növényeket eddig is az önkormányzat tartotta karban, újította fel, a döntéssel egyértelművé
váltak a tulajdonosi és felelősségi feladatok.

Az önkormányzat tulajdonába kerültek
a Yacht Club melletti valamint az új falugondnoksági épülethez vezető utak is.
Mivel a kormánydöntés lehetővé teszi az
átadott vagyontárgyak értékesítését is, az
önkormányzat élni kíván a lehetőséggel és
értékesíti a Yacht Club melletti utat. Az
ebből származó bevételt az Apáti kapu
melletti, magántulajdonú területek megvásárlására fordítja majd az önkormányzat, annak érdekében, hogy az állami tulajdonból átadott területeket kiegészítve,
itt később megvalósulhasson a tervezett
fogadókapu.
Az összesen 17 ingatlan megszerzése
lehetővé teszi, hogy a mostani kedvezőtlen
és bizonytalanságokkal teli időszakban is
tudjon dolgozni az önkormányzat a település hosszú távú fejlesztésén.
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RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS
A település 148 millió forint rendkívüli
kormányzati támogatást kapott.
Tósoki Imre, polgármester a
Belügyminisztériumtól kérte a
többletforrás biztosítását a már
folyamatban lévő, tihanyi fejlesztések
finanszírozására. A többlet támogatásra
azért van szükség, mert az elmúlt két
évben a település költségvetése jelentős
hiányt szenvedett el a járványhelyzet
okozta nem várt kiadások illetve az
IFA- és a parkolási bevételek drasztikus
csökkenése miatt.
A kormányzati támogatás fedezi az egykori Magtár tetőszerkezetének műemléki
felújítását. A Magtár restaurálása és turisztikai látogatóközponttá való átalakítása már
megkezdődött a „Balaton-felvidéki kultúrtáj,
világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” elnevezésű pályázatból.
Menet közben derült ki, hogy az épület tetőszerkezetének rejtett hibái miatt nem lehet-

séges az eredetileg tervezett javítás, így a
tetőt teljes egészében helyre kell állítani, a
műemléki követelményeknek megfelelően.
Ehhez most 72 millió forint támogatást kapott az önkormányzat.
Pótmunkákra lesz szükség a futballpályához tartozó öltöző bővítéséhez is, ezek elvégzéséhez 25 millió forintot biztosít most a kormány. Az MLSZ pályázatán nyert támogatást
a helyi sportegyesület az öltöző bővítésére. A
munkálatok megkezdése után azonban kiderült, hogy a térképeken ábrázolttól eltérően,
itt húzódik a település vízellátó gerincvezetéke, ami miatt az építkezés plusz költségekkel jár.
A Hajóállomás és környékének rehabilitációja lépésről-lépésre történik meg. Az elmúlt években megújult a park, amelynek
gondozására a meglévő öntözőhálózat már
nem elegendő. Az új hálózat kiépítésére a
település mintegy 51 millió forint többletforráshoz jut.
t-v
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ELKÉSZÜLT AZ ÓVODAI JÁTSZÓHAJÓ

A Visszhang Óvodáért Alapítvány egyik
kitűzött célja – közös összefogással felújítani vagy lecserélni az óvoda udvarán található elöregedett játszóhajót – az „Együtt az
óvodai hajóért!” közösségi adománygyűjtésünk sikeresen lezárult. A támogatások
révén megvalósult az álmunk, 2021.
december 7-én helyére került az új játszóhajó az óvoda udvarában.
Szeretnénk ezúton is köszönetünket
kifejezni gyermekeink és önkénteseink
nevében minden nagylelkű támogatónknak, akik munkájukkal illetve adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a
gyűjtés során kitűzött célt elérjük, sőt
felülmúljuk azt. A példaértékű együttműködés eredményeként, az összegyűjtött felajánlások meghaladták a 4 millió
forintot.

Hálásan köszönjük adományozóinknak,
akik bármilyen formában támogattak minket! Köszönjük a vendéglátóegységeknek,
akik befogadták a gyűjtőüvegeinket! Köszönjük a kedves szülőknek az áldozatos
munkát, támogatást!
43 utalás érkezett a bankszámlánkra.
Hét különböző helyszínen (Akasztódombi
piac, Felsőkopaszhegyi utca, Balatonudvari
szezonzáró Halászléfőzőverseny, Tihanyi
Piac Placc, Kecskeköröm Ünnep, Masterprint Tihany Cross Terepfutás és Nordic
Walking verseny, tihanyi Bencés Apátság)
személyesen is adakoztak az emberek
gyűjtőüvegeinkbe, ahol az önkéntes anyukák keze munkája került az asztalokra:
frissítő gyümölcs, limonádé, sütemény,
kézműves portékák formájában.
12 magánszemély vagy szervezet nem
járult hozzá a nyilvánossághoz vagy nem
nyilatkozott a nevének/támogatás összegének megjelenéséről, így ezúton nekik anonim módon mondunk köszönetet.
Támogatóink: Apátsági Rege Cukrászda,
Aquilo Hotel Panoráma: (100 ezer Ft),
Aranyhal Bt., Aranyhordó Pizzéria Balatonudvari, Aszófő Község Önkormányzata: (50
ezer Ft), Babamúzeum, Balatonudvari Község Önkormányzata, Bobory Marianna,
Bózsa Judit: (100 ezer Ft), Club Tihany: (50
ezer Ft), Czingel Mihály, Csokonai Krisztina, Dália Apartman, Dr.Percze Tünde: (10
ezer Ft), E.Nagy Tímea, Echo Étterem, Erdőbirtokossági Társulat: (300 ezer Ft), Erzsike Fagyizó: (100 ezer Ft), Fekete Gábor,
Grafit-Papír-Írószer Balatonfüred, Haász

Tímea, Héjja János László: (100 ezer Ft),
Juhász Gábor: (50 ezer Ft), JUHI-MED
KFT.: (50 ezer Ft), Kal-Co Kft, Kecskeköröm
Csárda, Kotyogós Kávéterasz, Kövesd a
Mucit! Aszófő, Lavender Shop, Lavender
Tihany, Leánder Souvenir Kft.: (100 ezer
Ft), Levendula Ház LátogatóközpontLevendula Kézműves Fagyizó, Light4you Kft.: (50
ezer Ft), Lilla Vendégház, Marina Gyógyszertár Tihany, Nádasdi Andrea, Nagy Tóbiás Katalin, Örvényes Község Önkormányzata, Peki Restaurant Kft.:(100 ezer Ft), Peleskey Ákos, Pelso-Coffee Kft., Pilinyi
Gábor és Dr.Pilinyi-Verbói Tímea, Pilli Martina: (20 ezer Ft), Porta Pacis Tihanyi Bencés Apátság, Sarok ABC, Sport Terrace Tihany, Sultan Döner Kebab, Tihany Fagyizó
és Kávézó, Tihany Fejlesztéséért Alapítvány: (50 ezer Ft), Tihany Község Önkormányzata, a Tihany Félsziget Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft., és a Tihanyi
Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. közösen: (250 ezer Ft), Tihany Község Önkormányzata: (50 ezer Ft), Tihany Retro Pizzéria, Tihany TV, Tihanyi Horgász Egyesület:
(50 ezer Ft), Tihanyi Rétesház és Lángosozó, Tihanyi Sport és Szabadidő Egyesület: 44.870 Ft, Tihanyi Visszhang Újság,
TNENE Szolgáltató Kft.: (50 ezer Ft), Tósoki
Imre: (30 ezer Ft), Vajda Balázs és Vajda
Viktória, Varró Ferencné, ZeZoArt Apartman.
A kuratórium nevében köszönöm, hogy
felajánlásaikkal hozzásegítettek bennünket a céljaink megvalósításához.
Rigó Szilvia, elnök

JAVUL
A KÖZLEKEDÉS

AZ OÁZIS-GASZT VENDÉGLÁTÓ BT.
FEJLESZTÉSE

Elkészült a Rév környezetének
közlekedésbiztonsági fejlesztése. A 172 millió
forintos beruházás révén jelentősen javulhat a
terület közlekedése, az új kanyarodósáv illetve
a meglévő út szélesítése várhatóan sokkal
gördülékenyebbé teszi majd itt az
autóforgalmat, ami elemi érdeke volt a
településnek.

A GINOP-1.2.9-20-2021-02641
azonosítószámú „OÁZIS-GASZT
Vendéglátó Bt. fejlesztése
Tihanyban” című pályázat keretében
ingatlan átalakítás és korszerűsítés,
valamint eszközbeszerzés valósul
meg. A 9 718 231 forint összköltségű
projekt megvalósításához az OÁZISGASZT Vendéglátó Bt. a támogatási
konstrukció keretében 6 802 761
forint vissza nem térítendő
támogatást kapott.

A helyiek komfortérzetének javítását, a közlekedés fejlesztését szolgáló beruházást a Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumban végezte el.
A vissza nem térítendő támogatásból meghoszszabbították a meglévő kerékpárút nyomvonalát a
partmenti út irányába 151 m hosszúságban, felújították a közutat, és kialakítottak egy kerékpáros pihenőt
illetve kettő fedett kerékpártárolót.
A Club Tihany előtti szakaszon kiszélesítették
az utat, a kompra váró autók számára egy plusz
sávot építettek, a balra kanyarodók pedig ezentúl
külön sávba sorolhatnak. Ezzel a megoldással elkerülhető lesz az átkelésre váró gépjárművek feltorlódása és a parti út felé tartók is várakozás nélkül, biztonságosan kanyarodhatnak a Balaton felé.
A beruházás a település hosszútávú közlekedés-fejlesztési koncepciójának egyik fontos
eleme. Általa egyrészt javult a rév közvetlen elérhetősége, másrészt várhatóan megoldást nyújt az
érintett területen a nyári időszakokban tapasztalható közlekedési dugók elkerülésére is.
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A projekt keretében az alábbi fejlesztés
valósul meg:
- Viktória Inn étterem felújítása
- festés és hideg burkolási munkák
- elektromos hálózat korszerűsítése,
átalakítása
- nyílászárók cseréje
- vízkiállások felújítása
- Nagykonyhai gépek, berendezések és
eszközök beszerzése (összesen 10 db)
- professzionális gasztronómiai sütő
gőzpároló kemence, 5*GN1/1-es tálca
kapacitással
- elektromos üzemű, professzionális elszívó ernyő, beépített gőzkondenzátorral
- professzionális gáz üzemű 6 nyílt égős
főzőlap
- professzionális nagykonyhai gáz

üzemű 15+15 literes lábon álló olajsütő, 2 db kosárral
- professzionális nagykonyhai gáz
üzemű kétzónás szeletsütő
- professzionális nagykonyhai gáz
üzemű tésztafőző 1 db 24,5 literes medencével és tároló szekrénnyel
- professzionális nagykonyhai gáz üzemű
főzőüst, 60 literes űrtartalommal
- professzionális, bruttó 663 literes hűtőszekrény
- professzionális, bruttó 513 literes
mélyhűtő szekrény
- professzionális, gasztronómiai hűtött
pult/munkaasztal 2 db nyíló ajtóval és
belső tároló térrel
A konyhatechnológia fejlesztésével,
valamint az ingatlan korszerűsítésével
a fejlesztés rövidtávon hozzájárul a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzéshez, a vendégek szélesebb rétegeinek
kiszolgálásához, továbbá az étterem
színvonalának emeléséhez, ezáltal a
vendégek igényeinek mind teljesebb kielégítéséhez. Hosszútávon hozzájárul a
helyi foglalkoztatás munkahely megőrzéséhez, valamint a vidék lakosságmegtartó képességének növeléséhez.
A beruházás befejezésének tervezett
napja: 2022.április 30.
(X)
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AZ IDŐ AJÁNDÉK
„Tihany nekem a múltat jelenti. Azt a helyet, ahol már
felelősség nélkül élhetek, itt ajándék minden óra, minden perc”
– így Korzenszky Richárd emeritus perjel, aki Szerdahelyi
Csongor, az Országút című lap főszerkesztőjének ösztönzésére
igyekezett kiragadni néhány fontosabb momentumot az eltelt
nyolcvan évéből. A jóhangulatú beszélgetésen az atya még egy
Sztálint megidéző kantátát is elénekelt, amely az ötvenes évek
elejéről, a kisiskolás korából valamiért élénken megmaradt az
emlékezetében.
A balatonfüredi Szőcs Géza Irodalmi szalonban rendezett esten
kisebb-nagyobb periódusokra bontva emlékezett vissza Korzenszky Richárd az életére, kezdve az 1941. novemberi születéssel,
amiről a rá jellemző finom humorral úgy lamentált: nem tudja,
mert nem emlékszik rá, hogy a születése napján valóban megláttae a napvilágot.
Bár Csornán született, ott pár napot leszámítva soha többet nem
tartózkodott, a gyerekkorának Kapuvár az otthona, csak azért nem
ez lett a születési helye, mert nem volt olyan állapotban az orvos,
hogy fogadni tudja szüléskor az édesanyját – emlékezett vissza.
„Apám a frontról küldött nekünk tábori levelezőlapokat. Tisztán
emlékszem, hogy amikor hazajött a háborúból, azt mondtam neki:
bácsi. Pontosabban „báci” mert még nem tudtam rendesen kimondani a szót. El tudom képzelni, milyen fájdalom lehetett ez
neki. Most is hallom a géppuska hangját, ahogy később körbelőtték
őt az oroszok egy fakörül. Emlékszem a borotválkozásának hangjára, ahogy a behabozott arcán serceg a penge. Apám állatorvos
volt, ezért sokáig én is annak készültem.”
Hosszan beszélt a pannonhalmi diákéveiről, mondván sokáig csak
mesebeszédnek tartotta a genius locit, de Pannonhalmán megtapasztalta, hogy igenis vannak helyek, amelyeknek van szellemük.
Érettségije évében lépett be a bencés rendbe, 1963-ban tette le ünnepélyesen a szerzetesi fogadalmat, majd pappá szentelték.
„Nem tudom megmondani miért lettem szerzetes. Nem tudok
beszámolni semmiféle villámcsapás szerű megvilágosodásról,
vagy sugallatról, hogy szerzetes legyek. Mindenesetre a bencés
múltam nem könnyítette meg az egyetemi felvételimet, csak létszámfelettiként kerültem be az ELTE magyar és orosz szakára. Itt
szembesültem először úgy igazán a valósággal, szóltak, kik vannak

rám állítva. Ennek ellenére lehetséges volt úgy élni, hogy az ember
ne adja fel önmagát, lehetséges volt, de nehéz.”
Volt gimnáziumi tanár, diákotthonban nevelőtanár, gimnázium
igazgatója, Pannonhalmán a főapát titkára, majd főmonostori perjel. A rendszerváltozás idején miniszteri biztosként szerepet vállalt
a katolikus iskolarendszer újra indulásában. Persze nevét mindenki Tihannyal köti össze. Richárd atya az örökös tihanyi perjel.
„1994. október 16-án, este 11 órakor érkeztem meg Tihanyba.
Azóta itt vagyok, pedig soha nem készültem lelkipásztornak. Nem
akartam ide jönni, mert olyan nagy kihívások vártak, például egy
jelentős épületegyüttes felújítása, ami nekem idegen terepnek számított. Tihanyban az elején keserves volt az élet, az első másfél
évben még a fényképezőgépemet sem vettem a kezembe. Végül is
az a hely lett, ahol elkezdtem naplót írni, mára többezer oldalnyi
feljegyzésem van, lassan rendszerezni kellene őket. Tanulmány
kötetek, könyvek is születtek itt és rengeteg nagy találkozás is kötődik Tihanyhoz. Örülök, hogy olyan közösségben élhetek itt, ahol
fiatalok vannak, örülök annak, hogy látom, volt értelme mindannak, amit itt csináltam, a kultúraszervezésen keresztül a közösségépítésig. De inkább úgy fogalmazok: csak ott voltam, amikor
történt valami. Valahogy beágyazódtam ide.”
„A jezsuita szerzetesektől sokat tanultam. Tartást, felelős életet.
Látva életüket, tőlük tanultam azt is, hogy nincs fölösleges idő. És
nincs töredék idő sem. Az idő ajándék, annak minden pillanatát fel
kell használni. Fel kell használni, amire csak tudom.”
mt

INGATLANPIAC: TIHANY A LISTAVEZETŐ
A Veszprém megyében tavaly eladásra kínált
lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára
nagy szórást mutatott: a legalacsonyabb és
legmagasabb összeg között közel 59-szeres
volt a különbség. A listavezető Tihany 1,06
millió forinttal, a legdrágább utca pedig
Balatonfüreden van.
Az országos lakáspiacon akár százszoros különbségek is előfordulnak a legalacsonyabb és
legmagasabb árak között, Veszprém megyében
59-szeres különbség volt a legnagyobb többek
között ez derül ki a KSH összeállításából.
Budapesten 644 ezer forint volt tavaly az eladott lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára,
ami az egy évvel korábbi 627 ezer forintot 2,8 százalékkal haladja meg. A többi megyében 110-388
ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, ami
4,2-37,2 százalékkal múlja felül a 2019-re jellemző szintet. A lakásdrágulást jól mutatja, hogy
a hivatalos adatok alapján Veszprém megyében
tavaly átlagosan 336 ezer forintos négyzetméteráron lehetett ingatlant vásárolni, 2019-ben ez
még csak 279 ezer forint volt. Ez éves szinten 20,4
százalékos növekedésnek felel meg.
Az adatok szerint a fővároson kívüli megyék
piaca jobban vészelte át a koronavírus-járvány negatív hatásait, és erősebb alapokról vág neki az

újabb élénkülésnek. Veszprém megyében élénk
maradt a lakáspiac és folytatódott a korábban elindult drágulás. Köszönhetően elsősorban a Balaton partján lévő települések népszerűségének.
A hivatalos adatok szerint a múlt év során
Veszprém megyében a balatonfüredi Erkel Ferenc utca volt a legdrágább 1,02 millió forintos
átlagos négyzetméterárral, de a Széchenyi
utca, a Huray utca, a Zsigmond utca, az Öreghegyi utca és a Tamási Áron utca is a legdrágábbak között található. Balatonakarattya, Tihany, Salföld néhány utcája is a top tízben szerepel, ahogy a veszprémi Bezerédi utca is.
Az ingatlan.com azt is megnézte, hogy a megyében 2021-ben mely településeken kínálták a
legdrágábban és legolcsóbban a lakóingatlanokat,
sor-, iker- és családi házakat, valamint lakásokat.
A legdrágább ingatlanok listáját Tihany vezeti átlagban 1,06 milliós négyzetméterárral. A
következő a sorban Kékkút 956 ezer, majd Balatonakali jön 900 ezer forinttal. A megye legolcsóbb települése Bodorfa 18 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. a legalacsonyabb
négyzetméterárak, amelyek De Nyárád, Lovászpatona, Mezőlak, Kemeneshőgyész a
maguk 36-69 ezer forint közötti négyzetméter
árakkal szintén a legolcsóbbak közé tartoznak.
t-v

GIRO D’ ITALIA
A FÉLSZIGETEN
2022 májusában Magyarország
lesz a házigazdája a Grande Partenzának, a Nagy Rajtnak, mellyel
kezdetét veszi a világ egyik legnagyobb kerékpáros versenye, a Giro.
Az immár 105. nagyszabású versenyt idén először három magyarországi szakasszal rendezik meg.
A harmadik szakasz május 8-án,
vasárnap startol Kaposvárról, és
Nagykanizsán, Badacsonyon keresztül érkezik Tihanyba, a tervek szerint
17.00 óra tájban, hogy innen tovább
tekerjenek a balatonfüredi befutóig.
A versenyre sok látogatót várnak
a szervezők, lesznek útlezárások,
forgalmirend változások is. Ezekről, a pontos útvonalról és az egyéb
fontos részletekről folyamatosan
tájékoztatást adunk majd itt a lapban. Kövesse az eseményeket a
ww.tihany.hu oldalon, a képújságban és Tihany Hivatalos Turisztikai
oldalán a Facebookon is.
t-v
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ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

- CSAK KEVESEKET ÉRDEKEL, DE SOK MÚLIK RAJTA
Egy önkormányzat költségvetése
keveseket érdekel, többségünk csak erős
kényszer hatása alatt próbálkozna meg
átböngészésével. Valóban, nem egy
szórakoztató olvasmány. Én
megpróbáltam, de csaknem két
évtizedes államigazgatási gyakorlat
birtokában is beletört a bicskám. Pedig
egy település és lakói életét nagyban
meghatározzák a dokumentumban
lefektetett számok. Hogy ne kelljen a
műfaj elrettentő hatásával szembesülni,
de mégis megtudjuk, milyen keretek
között mozoghatunk, Tósoki Imre
polgármestert kértük fel a költségvetés
bővebb magyarázatára és
végrehajtásának értékelésére.

tozások tavaly március 15-ével kezdődtek. A kétévi kiesések, elvonások 264
millió forint mínuszt jelentettek számunkra. Önmagában csak az idegenforgalmi adó utáni plusz 1 forintos állami
támogatás kivezetése 80 millió forint
csökkenést okozott. A gépjárműadó elvonása, a parkolás ingyenessé tétele, valamint a vendéglátói kitelepülések közterület-használati díjának elvesztése is érzékenyen érintett minket. Ugyanakkor a
járvány elleni védekezés jelentős költséggel járt – gondoljunk csak a közterületek fertőtlenítésére, az ebédkihordásra
vagy az idősek ellátására. A pandémia
alatt megszerveztük a hétvégi főzést az
iskola konyháján, így azokat is kiszolgáltuk, akik nem jutottak volna a hét végén
rendes ebédhez a rendkívüli helyzetben.
Ebben az évben a minimálbér 200 ezer
forintra emelése ró további terhet ránk,

szempontok a döntések meghozatalakor?
– Elsősorban a takarékos gazdálkodásban láttuk a megoldást. Döntést hoztunk arról, hogy egyes rendezvényeket
elhalasztunk, ezek egy részét ősszel sikerült bepótolnunk a programok összevonásával. Spórolni tudtunk a saját finanszírozású beruházások átütemezésével is. Minden intézményvezetőt felszólítottunk a takarékos gazdálkodásra,
kérve, hogy csak a legszükségesebb beszerzéseket hajtsák végre.
– Nem gondoltak létszámcsökkentésre vagy intézménybezárásra?
– Nem, egyik megoldás sem merült fel.
Köszönhető ez annak, hogy maradt még
egy kis tartalék a Kenderföldek értékesítéséből. Ideiglenesen bezártuk a könyvtárat, a művelődési házat, de az alkalmazottakat nem bocsátottuk el.

– 2021. akárcsak az előző év, rendhagyónak mondható. A járvány és a nyomában járó kormányzati intézkedések
alaposan átformálták életünket és az önkormányza- „A bevételkiesés és az elvonások nem érin– Felmerült-e a helyi adótok pénzügyi-gazdálkodási tették a pályázatokból megvalósuló beruháterhek növelése a kieső bevéfeltételeit is. Milyen dilem- zásokat.”
telek pótlására, a költségvemákkal
szembesültek
tés lyukainak befoltozására? A turisztimert - például a Falugondnokságnál - ez
egyes bevételek elmaradása, illetve elkai feladatok megoldására például sok embert érint, miközben a más terüvonása miatt? Mekkora rést ütött
civil körökben – már szóba került egyleten dolgozók is fizetésemelést várnak
mindez az önkormányzat költségvetéfajta hozzájárulás bevezetése az IFA
el.
sén?
csökkenésének ellensúlyozására, és a
– Amikor a veszteségeket vesszük
központi költségvetéstől való nagyobb
– Milyen alternatív megoldások jöszámba, nem csak 2021-ről, hanem
függetlenség érdekében.
hettek szóba? Mik voltak a legfontosabb
2020-ról is beszélni kell, hiszen a korlá-
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– Szerettük volna 2020 végén az adórendeletünket módosítani, de az érvényes szabályozás, kormánydöntés szerint 2021-re nem lehetett adóemelést
előirányozni. Tihanyban öt éve volt utoljára adóemelés. Most sem tudjuk, hogy
mi várható ezen a téren, nem egyértelmű a jogi szabályozás. Az építményadó esetében az adóalanyok körét lehetne szélesíteni, de a törvény szerint a
külterületeken álló gazdasági épület
után senki sem köteles adót fizetni. Önkéntesen sok cserhegyi és óvári tulajdonos bevallja a lakás vagy nyaralás céljára használt ingatlanát, és fizeti a kivetett építményadót. A terület átminősítésének nincsenek meg a feltételei. A külterületi szabályozást 2021 végéig a Balaton-törvényhez kellett igazítani. A törvény kimondja, hogy ezeket a területeket
nem lehet belterületbe vonni. Ezekben
az övezetekben lakóépületek nem lehetnek, ezért ahol a helyi szabályozás megengedte ezek építését, most kikerülnek
a korábbi szabályozás alól. Ez azt jelenti,
hogy a maximális alapterületet 180
négyzetméterről 150-re kell csökkenteni, a pincével és a gazdasági épülettel
együtt.
– Eszerint a gyakran kifogásolt, luxusnyaraló-típusú mezőgazdasági épületek kötelező adózására még nincs
megoldás.
– Nincs, és egyelőre nem is lehetséges. A törvényeket be kell tartanunk, és
be is tartjuk.

vészek Élményházának megvalósítását,
vagy a Csokonai liget felújítását.
– A helyiek az önkormányzathoz leggyakrabban személyes problémáik
megoldása érdekében fordulnak. Nem
lenne jobb, ha az emberek nemcsak elérhető segítségnek tekintenék a hivatalt, hanem ismernék az önkormányzat
gazdasági-pénzügyi helyzetét, mozgásterét, a dilemmákat, és esetleg ők is beszállnának a legjobb megoldások kimunkálásába?
– Ez jól hangzik, de vajon megvalósítható? És ha igen, hogyan? Az embereket

az IFA beszedését, és szerényebb öszszeggel számoltunk a parkolóbevételek
esetében is. De tény, hogy az önkormányzat működőképességének fennmaradásához, intézményeink, az óvoda, a
Falugondnokság, a jóléti szolgáltatások
zökkenőmentes működéséhez tartalékokra volt szükségünk.
– Egyszer minden tartalék elfogy.
– Szigorú pénzügyi fegyelemmel még
két évet ki tudunk húzni. Bízom benne,
hogy megkapjuk az igényelt állami költségvetési támogatást, és akkor levegőhöz jutunk. Tény, hogy komoly bevételhez
kell jutnunk.

„Előrelátóan és óvatosan terveztünk,
így nem kell lemondani céljainkról.”

– Mi volt az eddigi legnehezebb,
költségvetést érintő döntés az
utóbbi két évben?
– Nem is a döntések meghozatala volt
nagyon nehéz, mivel ezeket nem lehetett
mérlegelni, muszáj volt meglépni. Legfőbb célunk az volt, hogy az itt élőket és
az üdülőket megóvjuk a járványtól.
Ennek érdekében lezártuk a parkolókat,
önkénteseket toboroztunk, megszerveztük a maszk ellátást, fertőtlenítést végeztünk a köztereken, közintézményekben, buszmegállókban. A döntés nem
nehéz volt, hanem szükséges – beleértve
a költségvetést érintőket is.

általában csak az eredmények érdeklik –
és ebben van is igazságuk. Azért választanak felelős tisztségviselőket, hogy
azokra bízhassák a település problémáinak megoldását. Ezzel együtt lehetőség
van a költségvetés megtárgyalását a
helyszínen, élőben vagy televíziós közvetítés formájában követni. A rendelet
megtalálható honlapunkon. Tény, hogy a
kommunikációt ki lehetne terjeszteni
erre a témára, hogy az itt élők reálisabban lássák, mire vagyunk képesek, és mi
az, ami lehetetlen.

– Hogyan hatott a pénzszűke a fejlesztési tervekre?
– A bevételkiesés és az elvonások nem
érintették azokat a beruházásokat, amelyeket 100 százalékban pályázatból valósítottunk meg; például nem lassította le
a magtárépület felújítását, a Tihanyi Mű-

– Ön szerint milyen mértékben teljesülnek a költségvetési célok?
– Úgy gondolom, hogy előrelátóan és
óvatosan terveztünk, így nem kell lemondani céljainkról. A költségvetés
megtervezésekor már kalkuláltunk
azzal, hogy nem lehet időben elkezdeni

– Vagyis mire számíthatunk?
Milyen anyagi helyzetben talál
minket az idei év?
– Eddig is komoly erőfeszítéseket tettünk a pénzügyi egyensúly megtartására, és ezután is szükség lesz rá. A két
pandémiás év után hosszú évekre lesz
szükség a kiesések pótlására, a normál
működés visszatérésre. Itt tartunk
most. Tihanynak szerencséje van, mert
a 2021-es elő- és utószezonban sok
vendég volt. Így vállalkozóink jobb helyzetben vannak, mint az önkormányzat.
Annál is inkább, mert a település vonzóvá tétele a mi feladatunk, ami nagyon
sokba kerül. Az igényes környezet biztosítása mellett az ingyenes strandok
rendben tartása is óriási teher, bevételeink nagy részét erre költjük. Ami tőlünk telik, megtesszük, és közben reménykedünk a jobb időkben.
Koncz Mária
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NEM DRÁGULT A BALATONI HORGÁSZAT
ráadásul az elmúlt évek során a tisztává, átlátszóvá váló víz miatt a halak beljebb húzódtak. Elmondta: a vízminőség megóvásáért a
horgász-etetőanyagok hatását már megvizsgálták, hasonló kutatásokra van szükség
annak megállapítására, mekkora és milyen
terhelést jelentenek a tónak a fürdőzők, a vitorlázók, valamint a tízezrével átvonuló madarak, a szaporodó hattyúk, vadkacsák.
A horgász-etetőanyagoknál mennyiségi
és minőségi korlátozásokat kívánnak bevezetni, valamint meg akarják akadályozni a
nem őshonos halak térnyerését. 2022
hangsúlyos feladata lesz a Balaton vízgyűjtőjén termelt balatoni halnak, mint bioterméknek a bevezetése a piacra – mondta.
t-v

Nem emelkednek idén a balatoni
horgászjegyárak, a horgászrendben
jelentős enyhítések várhatók jelentette be Szári Zsolt, a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója a Tihanyban
rendezett Balatoni Horgász
Konferencián.

Az utóbbi években tavasszal bevezetett
csónakos korlátozás kizárólag az akadók
környékén lesz érvényben. A déli parti befolyók mentén is feloldják az április 15. és
június 15. közötti korlátozást pontyra és
harcsára – hangzott el.
A vezérigazgató, a Balaton élővilágának
megóvásáért felelős miniszteri biztos közölte,
hogy csökkent a parti horgászhelyek száma,

A horgászat nagy népszerűségnek örvend a Balaton partján. A horgászlétszám
a halászat 2013. évi leállítását követően
dinamikus emelkedik. Tavaly 84 ezer
darab horgászjegyet értékesítettek a Balatonnál. Az idei évre érvényes okmányok
már megvásárolhatók személyesen és
online egyaránt. A 2022-es balatoni éves
területi jegy csak abban az esetben váltható, ha a horgász már rendelkezik 2022.
évi állami horgászjeggyel.

MODERNIZÁLNÁK A TÉRSÉG VÍZELLÁTÁSÁT
A Balaton körül olyan vízügyi fejlesztés valósul meg, ami
Magyarország viszonylatában kiemelkedő, és kiterjed a tó
térségének ivóvízellátásának modernizációjára, illetve a
Balaton vízmérlegének komplex javítására. Az ország
legnagyobb vízügyi beruházása szinte az összes Balaton-parti
települést érinti, mintegy 300 ezer lakost.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által az egész balatoni térség
ivóvízellátásának modernizációjára kiírt uniós, nyílt közbeszerzési
eljárás („Balaton térsége ivóvízellátás tervezése címmel”) tavaly
május végén indult, decemberben hirdettek eredményt. A közbeszerzési eljárás bírálatából kiderült, hogy a két ajánlattevő közül
a „P&B AQUA” Kutatási, Fejlesztési és Műszaki Tanácsadó Zrt. által
vezetett konzorcium lett a nyertes, ők adták ugyanis a kisebb árajánlatot a tervezési, engedélyeztetési munkák elvégzésére, ami
mintegy nettó 2,786 milliárd forint volt.
A cél, hogy Zala-, Somogy-, Veszprém-, valamint Fejér megye
ivóvízbázisát bővítsék, a Balaton, mint vízbázis teljes kiváltásával.
Ennek részeként a meglévő karsztvízbázisokat csak a regenerálódási határukig terheljék és bevonjanak jelenleg nem hasznosított, kihasználatlan vízbázisokat az ivóvízellátásba. A vízellátás
üzemeltetési költsége alacsonyabb és egyben fenntartható legyen
a jövőben.
A nyertes vállalatnak elsőként a projekt teljes körű műszaki előkészítési és tervezési feladatainak ellátása lesz a dolga, illetve,
hogy megszerezze a megvalósításhoz szükséges engedélyeket,
amelyekhez különböző tanulmánytervek és hatástanulmányok is
szükségesek (környezet hatástanulmányok, környezetvédelmi hatósági engedélyek kiadásához szükséges hatásvizsgálatok, tech-

nológiai tervezési és méretezési számítások, nyomvonaltervek,
egyéb dokumentációk elkészítése).
Ezen túl, többek között új mélyfúrású kutak létesítésére, új vízműtelepre, szennyvíztisztító telepek bővítésére, szennyvízcsatorna
kiépítésére és megújuló energiatermelő rendszer kivitelezésére is
tervet kell készíteniük.
A beruházás előkészítése tervezetten 2023-ig tartana, a megvalósítás pedig 2024-2027. között zajlana az állami vízműcég tervei
szerint.
A beruházást részben az Európai Unió helyreállítási és ellenállóképességi eszköz keretéből valósul majd meg, ez az a forrás,
amit az EU a koronavírus világjárvány okozta egészségügyi, társadalmi, gazdasági krízishelyzetben az elszenvedett károk, a negatív következmények felszámolására bocsát az országok rendelkezésére.
t-v

A balatoni térség ivóvízellátásának fő vízbázisai jelenleg a bakonyi karsztvizek, a Balaton vizét tisztító felszíni vízművek, illetve
helyi kisvízművek. A meglévő vízművek közül a karsztvizeket kiaknázók a legkedvezőbb adottságúak, míg a kisvízművek és a Balaton vizét tisztító vízművek rendkívül magas üzemeltetési költségen, környezetet terhelő módon működnek. Ennek oka, hogy a
Balaton-víz a magas szervesanyag-tartalma miatt csak nehezen
és költségesen tisztítható, másrészt a sekély tó vízminősége
olyan külső feltételektől függ mint például az algásodás, vagy
vihar okozta iszap-felkeveredés. Az új gigaprojekt erre úgy reagálna, hogy növelné a jelenlegi rendszernél alacsonyabb energia
igényű és olcsóbban fenntartható karsztvíz mennyiségét és új vízbázisokat állítana üzembe a Mura folyóból.

9

HOL VITORLÁZNAK A TIHANYI GYEREKEK?
Tihany különleges és csodálatos
félsziget volta miatt, az itt lakók
bármerre indulnak, szinte biztos, hogy
nagyon hamar a Balaton partján találják
magukat. Ezt a kivételes adottságot nem
csak pecázásra, fürdésre, strandolásra
érdemes kihasználni, de egy csodás vízi
sportra: a vitorlázásra is. De nem egy
méregdrága luxussport a vitorlázás, amit
csak a gazdagok művelnek? Van
lehetősége a tihanyi gyerekeknek arra,
hogy vitorlázzanak?

FOTÓK: DUKAI KINGA

Igen, van lehetőségük a tihanyi és környékbeli gyerekeknek a vitorlázást megtanulni, méghozzá olcsón, igényes és biztonságos környezetben.
timistekkel, majd szép idő esetén onnan
borba és az ősztől kezdődő délutáni edzéA Tihanyi Hajós Egylet (THE) vitorlás
kimerészkedve próbálhatják ki a gyerekek
sekre.
klubban lassan húsz éve foglalkozunk via hajóvezetést. Aki egyedül még bizonytaA nyári napközis táborban vitorlázással,
torlás táborok rendezésével és utánpótlás
és egyéb nyári játékokkal telik az
neveléssel, sőt a kikötő üzemeltetés teljes nyereségét ebbe a „A tihanyi és környékbeli gyerekeknek egy hét. Figyelünk, hogy mindenki a saját tempójában ismertevékenységbe forgatjuk vissza. ingyenes az edzés.”
kedjen a kormányzással, nem az
Ennek részeként a THE több,
lan, az 3-4 személyes hajókban, az edzők
azonnali hajókezelési tudás a fontos. A
mint tíz éve jó kapcsolatot ápol a Tihanyi
tábor ára hasonló a környékbeli úszó- vagy
mellett kóstolhat bele a vitorlás élménybe,
Bencés Iskolával. Az iskolába járó harmaés persze az edzőmotorosba is mindig
focitáborokéhoz: tavaly programokkal, hadikos és negyedikes gyerekek minden
jókkal, ebéddel, uzsonnával 35 ezer fobefér pár érdeklődő nebuló. Amikor a szoévben az utolsó tanítási héten egyik délrintba került az öt nap. A nyári tábor legutóbb olyan gyorsan megtelt, hogy egyből
indíthattunk volna még egyet, azonban már
nem volt rá kapacitásunk. Idén felkészülünk erre is.
Az iskolaidőben tartott délutáni edzések
szerdán és csütörtökön délután 3-kor kezdődnek. Ezeket Litkey Zsolt vitorlás edző
vezeti, a tihanyi és környékbeli gyerekeknek ingyenes az edzés. 2021-ben ősszel kilenc versenyző palánta látogatta a helyi edzéseket október végéig. Utána jött a hideg
miatti kényszerpihenő, de március végétől
újra indulnak a délutáni vitorlázások. (Bővebb információk az egyesület honlapján:
www.thesail.hu)
A Tihanyi Hajós Egyletben nem titkolt célunk, hogy a környékbeli gyerekeket megismertessük ezzel a szép sporttal és - aki
kedvet kap hozzá -, azt a versenyszerű
kásos nagy kánikula köszönt ránk az
előttjüket a THE-ben töltik, ahol megissportolásra is csábítsuk. Sokkal egyszeutolsó tanítási héten, akkor a kikötői látomerkednek a kikötővel, a klubházzal és az
rűbb és szebb, szülőnek, gyereknek egyagatást egy nagy balatoni fürdőzéssel szokedzőkkel. Megtudják, hogy néz ki, mi fán
rán, lesétálni az edzésre tíz perc alatt, mint
tuk zárni.
terem egy gyerekvitorlás, vagyis az OptiBalatonfüredre vagy Veszprémbe
mist, sőt ki is próbálhatják. A po„Szeretnénk
a
gyerekeket
bevezetni
ebbe
utazni a sportolás öröméért. Így,
gácsa és szörp mellett eltöltött
a
szép
sportba,
aki
kedvet
kap
hozzá,
azt
és itt az egyesületben kezdett vibemutatkozás után mindenki
mentőmellényt húz, és irány a a versenyszerű vitorlázásban is segítjük.” torlázni Érdi Mári, a mára kétszeres olimpikon Laseres vitorlávíz. Persze mindig az aznapi időzónk, és a mai versenycsapatunkban is több
járási és szélviszonyokhoz alkalmazkodva
Azokat a gyerekeket, akiknek itt megtettihanyi fiatal vitorlázik nagy örömünkre.
kezdődik a vitorlázás, először csak a vészik a vitorlás sport, visszavárja a klub a
Rutai Andrea
dett kikötő mederben ismerkednek az Ophelyieknek szervezett nyári napközis tá-
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TOVÁBB FEJLESZTIK A BALATONI STRANDOKAT
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. folytatja a
strandfejlesztési programját, amelyek keretében 3 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatást oszt szét pályázati úton a Balatonnál, a Tisza-tónál, a Velencei-tónál, valamint a Duna és a Tisza
mentén található szabadvizű strandok fejlesztésére. A Balatonnál
markáns változás tapasztalható az utóbbi években, a strandok
egyre fejlettebb infrastruktúrával, kulturált környezettel várják a
fürdőzőket.
Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztéseknél
kiemelt cél, hogy azok elsősorban az akadálymentesítést, a hozzáférhetőséget, a hálózatosodást, valamint a család- és látogatóbarát szolgáltatások kialakítását helyezzék a középpontba. A beruházások során szem előtt kell tartani az alapszolgáltatások minőségének emelését, így többek között a vizesblokkok és az öltözőkabinok megújítását, a vízbejutás feltételeinek javítását, az egységes arculati elemek használatával a koherens tájékoztató és
vendégirányító rendszerek kialakítását. Támogatják a zöld felületek megújítását és bővítését, az ingyenes wifi kiépítését, akárcsak
az árnyékolók és utcabútorok telepítését.
A Magyar Turisztikai Ügynökség 2017-ben indította el a Kisfaludy Strandfejlesztési Programot, amelynek célja, hogy 2030-ig az
összes hazai szabadvízi strand megújuljon. A több lépésben megvalósuló fejlesztések eredményeként országszerte európai szín-

vonalú, családbarát, akadálymentes fürdőhelyek fogadják a látogatókat. A Balatonnál is markáns változás tapasztalható az utóbbi
években, a strandok egyre fejlettebb infrastruktúrával, kulturált
környezettel várják a fürdőzőket.
t-v

REJTVÉNY

A rejtvényt Tóth Gábor készítette.

Gárdonyi Géza író, így írt a téli Balatonról:

