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• Lovagkeresztes polgármester
(3. oldal)

• Új iskolai konyha
(3. oldal)

• Turisztikai fejlesztések
(4. oldal)

• Tudományos központ a Balatonnál
(6. oldal)

• Új vezető az óvodában
(8. oldal)

• Savanyó Józsi és bandája
(9. oldal)

Új lehetőségek előtt
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Az önkormányzat alapította az

Illyés Gyula díjat, amelyet legfeljebb

két végzős diák kaphat, akik mind

szorgalmukkal, mind teljesítmé-

nyükkel méltó módon öregbítik az

iskola és a település hírnevét.

A díja  zott tanulók példás szorgal-

mukkal, magatartásukkal, számos

versenyen, rendezvényen való rész-

vételükkel érdemelték ki az elisme-

rést. Az emlékplakettet az oklevéllel

és a 20 ezer forint pénzjutalommal

a tantestület döntése értelmében

Járosi Sára és Orosz Viktória vehet-

ték át. 

A végzős diákok egyike a Tihanyi

Bencés Apátság által alapított

Dávid herceg díjban részesült. A dí-

jat az a tanuló kaphatja, aki nem

csak hittan órai szorgalmával tűnt

ki társai közül, hanem a szentmi-

séken való részvételével, oltárszol-

gálattal és az iskolai magatartásával

is példát mutatott. A könyvjuta-

lommal és utalvánnyal járó díjat

Mihályi Jeromos Atya javaslata

alapján Kántás Vince kapta.

A „Tihany” Iskoláért Alapítvány

felajánlásából jutalmazzák minden

év végén a végzős diákok közül azt,

aki amellett, hogy a sportban kiváló

eredményeket ér el, az iskolapadban

is megállja a helyét.

A Jó tanuló, jó sportoló díjat Járosi

Sára kapta.

A szintén az önkormányzat alapí-

totta Az iskola egyik legeredménye-

sebb tanulója díjat, amelyet hat diák

kaphat. Ők – csakúgy, mint az Illyés

Gyula díjnál – szorgalmukkal, va-

lamint teljesítményükkel méltó

módon öregbítik az iskola és a te-

lepülés hírnevét. 

Ebben a tanévben a tantestület dön-

tése értelmében a díjat Csizmazia

Benedek (5.), Kovács  Etele (6.), Czégai

Sára, Csizmazia Villő, Simai Zsófia

és Szabó Márk (7.) vehették át.

Tanév végén sok tanuló esetében

nagyon szép bizonyítványt tölthe-

tett ki az osztályfőnök. Több kitűnő

eredmény született, nem kevés di-

csérettel. A kitűnők közt is a leg-

több dicséretes ötöst érdemelt ki és

a Club Tihany Zrt. által felajánlott,

oklevéllel és 10 ezer forintos vásár-

lási utalvánnyal járó Az iskola leg-

jobb tanulója díjat kapta 11 dicsé-

retes ötössel Szalontai Sára 7. osz-

tályos tanuló.

Az iskola kitűnő tanulói:
1. osztályból: Bede Tamás, Füleki

Márton, Izsák Petra, Kis Gréta, Kovács

Ábel, Simai Botond, Szabó Patrícia és

Szmrecsányi Fülöp Lehel

A 2. osztályból: Dárdai Nóra

Mónika, Egressy Róza, Horváth Be-

nedek, Járosi Hanna, Kiss Csenge

Anna, Meilinger Gergő, Péntek Kop-

pány, Soha Boglárka Őszike és

Zlinszky Erzsébet

A 4. osztályból: Ay Blanka, Csizma-

zia Sára, Izsák Hanna és Kovács Ilka

A 6. osztályból: Antal Máté és

Kovács Etele

A 7. osztályból: Erős András és

Szalontai Sára

A 8. osztályból: Orosz Viktória

Jeles tanulók (Alsótagozatban leg-

feljebb kettő négyes, felsőtagozat-

ban legfeljebb három négyes szere -

pel a bizonyítványukban):

1. osztályból: Balogh Brendon,

Bálint Anna Blanka, Bede Julianna,

Csizmazia Dóra, Keresztes Fülöp,

Redencki Kinga, Serkédi Emese,

Szabó Izsák és  Zlinszky Mihály

A 2. osztályból: Ay Luca, Baranyai

Jázmin, Csizmazia Katinka, Szabó

Hanna, Széll Dóra Emerencia és

Szmrecsányi Benedek Ajtony

A 3. osztályból: Egressy Mátyás,

Redencki Zsombor és Szennyai

Bernadett Flóra

A 4. osztályból: Egervári Marcell,

Békési Dzsenifer, Békési Levente és

Sümegi Anna

5. osztályból: Csizmazia Benedek

és Simai Péter Zalán 6. osztályból:

Gyurkó Evelin Csillag, Járosi Richárd

és Mészáros Torda

7. osztályból: Czégai Sára Virág,

Mészáros Róza, Simai Zsófia Réka

és Szabó Márk

8. osztályból: Kerekes Virág, Kovács

Virág és Járosi Sára

Kiemelkedő szorgalmáért ugyan-

csak több tanuló részesül dicsérő

oklevélben. Akiket külön is kiemel-

tek: az alsó tagozat végzősei és a

ténylegesen végzős diákok. Kiemel-

kedő szorgalmáért elismerő okle-

velet és utalványt kaptak Keszthelyi

Gábor és Sümegi Máté (4.) valamint

Kántás Vince (8.)

Közösségi munkáért az osztályok-

ban kaptak elismerést azok, akik

ebben a tanévben sokat tettek tár-

saikért, megbízható, tettre kész

segítői voltak tanáraiknak, diáktár-

saiknak. Ugyancsak a negyedik és

nyolcadik osztályosokat emelték ki

az ünnepségen.

Elismerő oklevelet és utalványt

kaptak: Csizmazia Bence 4. osztá-

lyos, valamint Kerekes Virág és

Kovács Virág 8. osztályos tanulók.

DR. NAGYNÉ JÁRVÁS KATALIN

IGAZGATÓHELYETTES

A hagyományoknak megfele-
lően ezúttal is átadták a Bencés
Iskolában a 2016–17-es tanév
legjobb tanulóinak az elismeré-
seket. Az önkormányzat, az
apátság illetve a Tihany Iskolá-
ért Alapítvány felajánlotta díja-
kat valamint a tanintézmény el-
ismeréseit ünnepélyes keretek
között vehették át a diákok.

Díjazott bencés diákok
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– Hogy érzi most magát, néhány

perccel az ünnepség és a lovagkereszt

átvétele után?

– Pár centivel még lebegek a föld

fölött. Nagy megtiszteltetés volt át-

venni.

– Az indoklás elég általánosan fo-

galmaz. Ön – kicsit konkrétabban –

minek tulajdonítja az elismerést?

– Már a korábbi díjak kapcsán is

elmondtam, hogy az eredményeket

közös sikernek tekintem. Én kap-

tam ugyan az érdemrendet, de az

eléréséhez jó közösségi munkára

volt szükség. Kiemelném a képvi-

selő-testületet, amely megbízható,

együttműködő csapat, és mindig le-

het rá támaszkodni. Meg kell em-

lítenem kollégáimat, akik a napi

szakmai munka mellett a pályázati

feladatok megoldásában is közre-

működnek.  Ezt a munkát a család

támogatása nélkül sem lehetne si-

keresen végezni, köszönettel tarto-

zom a biztos háttérért, a megérté-

sért és a türelemért, amellyel sokféle

elfoglaltságomat tolerálják. A si-

kerben benne vannak barátaim is,

akik ötletekkel, tanácsokkal, kap-

csolatokkal segítenek. 

– Milyen tulajdonságai és tevé-

kenységei játszottak szerepet a tele-

pülésfejlesztő munkában? 

– Azt gondolom, hogy megalku-

vás nélkül követem és munkálko-

dom a kitűzött cél érdekében. Fon-

tosnak tartom a kitartást, a kudarc

sem kedvetlenít el, újra és újra pró-

bálkozom. A feleségem szerint, ha

kidobnak az ajtón, bemászom az

ablakon. Úgy látom, hogy egy pol-

gármester akkor sikeres, ha a lobby-

zást is feladatának tartja. Forrásokat

nem lehet íróasztal mögött üldö-

gélve szerezni, sem pályázatokat

nyerni.

– Oly sok elismerés, díj bezsebelése

után milyen cél lebeg most a szeme

előtt? Mit szeretne elérni?

– Szép eredményt szeretnénk el-

érni a Virágos Európa, Entente

Florale Europe versenyben. Június

végén már járt nálunk a nemzetközi

zsűri, de az eredményhirdetés és a

díjátadás csak szeptemberben lesz

Szlovéniában. Nagyon bízunk az

arany minősítésben, de ha csak

ezüst vagy bronz lesz, annak is

örülni fogunk. Számunkra az is di-

csőség, hogy mi képviselhetjük Ma-

gyarországot ebben a mezőnyben. 

– Mi lesz első dolga, ha hazaér? 

– Családi, méghozzá nagycsaládi

körben ünnepeljük meg a kitünte-

tést. Nagyon jó érzés, hogy hozzá-

tartozóim együtt örülnek, együtt

ünnepelnek velem.

(koncz)

Nemzeti ünnepünk, augusztus
20. alkalmából a Belügyminisz-
tériumban Kontrát Károly ál-
lamtitkár adta át Tihany polgár-
mesterének, Tósoki Imrének
a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztjét. A kitüntetést a köztár-
sasági elnök adományozta;
az indoklás szerint „a község és
a balatoni térség érdekében vég-
zett településfejlesztő és közös-
ségteremtő munkája, valamint
nemzeti hagyományaink meg-
őrzését segítő tevékenysége el-
ismeréseként”. A polgármester-
rel a kitüntetés átvétele után,
a Bazilika előtt beszélgettünk.

Lovagkeresztes polgármester

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

A 2011. évi CCII. törvény rendelkezik az állami kitüntetésekről, köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjéről. A törvényszöveg
szerint a „nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapí -
tásában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységért” adományozható; külön polgári és katonai tagozata van. (…) „A Magyar Érdemrend
lovag keresztjével kitüntetett személy jogosult magát a megfelelő állami kitüntetés tulajdonosának nevezni. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjéből
évenként legfeljebb kettőszáznyolcvan adományozható. Kiváltság az adományozással nem jár.”

– A pályázat első körében nem

kaptunk támogatást, mert a rendel-

kezésre álló kerethez képest három-

szoros volt a pályázati igény. A kor-

mányzat azonban ígéretet tett arra,

hogy az év végén illetve jövő tavas-

szal újra elindítja a programot. Bí-

zunk benne, hogy hamarosan elkez-

dődhet a fejlesztés – nyilatkozta la-

punknak Tósoki Imre polgármester. 

A Belső-tónál a Levendula Köz-

pont mellett illetve a Szőlő utca és

a játszótér közötti részen helyeznék

el a sportparkokat, elsősorban a te-

lepülésen élők régi igényét teljesítve

ezzel.

A sportparkok lehetőséget te-

remtenének az alapvető erősítő ed-

zésformák gyakorlására: húzódz-

kodás, fekvőtámasz, bordásfal, has-

izom erősítés, hátizom erősítés, lép-

csőzés, függeszkedés lehetséges a

kihelyezett sporteszközökön. 

Az elmúlt években egyre na-

gyobb teret nyer a szabadidős

sportban az úgynevezett „street –

workout”, azaz a szabadtéren felál-

lított testedző eszközök, parkok

használata. Ezt igyekszik erősíteni

a sportpark program, amelynek

alapvető célja, hogy olyan közösségi

terek létesüljenek az ország minél

több településén, ahol valamennyi

korosztály, a fiatalabbaktól az idő-

sebbekig aktívan töltheti el a sza-

badidejét igényes és ingyenesen

használható szabadtéri létesítmé-

nyekben.

A pályázatot kiemelten kezeli a

kormány, ezért szándékuk szerint,

minden benyújtott igényre adnak tá-

mogatást. A projektek száz százalékos

támogatást élveznek, vagyis az ön-

kormányzatnak még önerőt sem kel-

lene biztosítania a beruházásokhoz.

mt

Két szabadtéri sportpark léte-
sítésére adta be a pályázatát
az önkormányzat. A tervek sze-
rint egy 70-, és egy 90 négyzet-
méteres területen építenék meg
a több korosztály számára is
használható, igényes sportesz-
közöket tartalmazó parkokat.

Két sportpark épülhet

A Belügyminisztérium pályáza-

tán nyert ötven millió forintos tá-

mogatás révén teljesen megújult az

iskola konyhája. A naponta min-

tegy háromszáz fő étkeztetéséről

gondoskodó konyhára már ráfért a

felújítás, hiszen közel negyven éve

működik a településen, időközben

állapota, főleg a vízvezeték rend-

szere erősen leromlott. 

Az önkormányzati tulajdonban

lévő épület minden helyisége meg-

újult, kicserélték az elektromos és

vízvezeték hálózatot, új burkolatot

kapott a konyha, és bővítették az

étkezésre használt teret. A pályázati

pénzből új, modern konyhai beren-

dezéseket is vásároltak, így az ét-

kezde megfelel a legújabb előírá-

soknak. A munkálatok még július-

ban kezdődtek, hogy szeptember

4-re elkészüljön a beruházás.

Felújították a Bencés Iskola
konyháját, amely a tanintézmény
163 diákja mellett az óvodások
és a nyugdíjasok étkeztetéséről is
gondoskodik.  Új, modern kony-
hai eszközök és kulturált környe-
zet várja az iskola tanulóit.

Új iskolai konyha 

Éremre várva
Szeptember 15-én, Szlovéniában rendezik meg az Entente Florale

Europe környezetszépítő verseny díjkiosztóját, amelyen kiderül, arany,
ezüst, vagy bronz minősítést kap Tihany. A településről harmincfős
delegáció utazik a helyszínre. Az ünnepség másnapján be is mutatkozhat
Tihany, helyi jellegzetes termékekkel és prospektusokkal igyekeznek
kedvet csinálni a településhez.

Mint arról korábban már beszámoltunk a nemzet közi zsűri június
végén járt a félszigeten. A 12 európai országot átfogó nemzetközi meg-
mérettetésen a Virágos Magyarországért verseny két győztese, Tihany
(falu kategória) és Kaposvár (város kategória) képviseli az országot. 
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Három részből áll a nagyszabású

fejlesztés, amelynek legmarkánsabb

eleme a jelenleg művelődési ház-

ként funkcionáló, egykori apátsági

magtár 19. századi műemléki épü-

letének teljes rehabilitációja. Az ér-

tékes ingatlan visszakapná eredeti

formáját, a tervek szerint az aka-

dálymentesített, teljesen körbejár-

ható épület földszintjén turisztikai

fogadóteret alakítanak ki, ide köl-

tözik majd a Tourinform iroda és

itt kap helyet az új kávézó, amely a

Mádl Ferenc tér felé is nyitott lesz.

Az emeleten nagyobb kulturális

rendezvények, különböző esemé-

nyek befogadására is alkalmas elő-

adó termet létesítenének, a tetőtér-

ben pedig kiállító tér lesz.

Készen vannak a látványtervek,

a beruházást lebonyolító Nemzeti

Turisztikai Ügynökséggel lezajlot-

tak az egyeztetések. Az építési ter-

veket és a felújítás koncepcióját az

önkormányzat alakította ki, a be-

ruházás lebonyolítását azonban

majd a turisztikai ügy nökség végzi.

A beruházás alapfeltétele, hogy

kulturált körülmények közé költöz-

tessék a házban jelenleg működő

intézményeket. Erre szolgál a Ci-

vilek háza kialakítása, lásd keretes

írásunkat. 

– Rendkívül jelentős beruházás-

ról van szó. A település három frek-

ventált helyszíne újulhat meg és

nem mellesleg a település egyik im-

pozáns műemléki épülete. Azt

mindenképpen szeretnénk elke-

rülni, hogy az idegenforgalmi sze-

zonban legyenek munkálatok, így

terveink szerint jövő év őszén kez-

dődnek a fejlesztések. Bár műem-

léki területen zajlik a beruházás, bí-

zom benne, hogy 2019 nyarára

minden elkészül – vélekedett Tósoki

Imre polgármester.

A program részeként megújul a

Visszhang-domb. A turisztikai fej-

lesztés révén rendezik a területet, par-

kosítanak és kialakítanak egy tetsze-

tős, történeti játszóteret. Nagy igény

van egy kreatív és egyben Tihanyhoz

kötődő játszótérre, ezért a fejlesztés

egyik központi eleme a jelenlegi ját-

szótér kibővítése és megújítása.

Az elsősorban a 3–10 éves kor-

osztálynak készülő játszótér a Ba-

laton mindennapi életét jeleníti

majd meg a maga eszközeivel. Ha-

lászcsónakok, halászhálók, varsák,

a tóban élő halak, kagylók, csigák,

a tópart élővilága jelenik meg a já-

tékok révén, de a tó vízi világát is

bemutatják játékos formában. 

A meglévő nyilvános wc környé-

két is átrendezik. A jelenlegi egy-

szintes, lapos tetős, kőburkolatos

épületet információs ponttá alakít-

ják át, ahol játékkölcsönző is mű-

ködik majd. Mellette egy új, a

Visszhang utcáról akadálymentesen

megközelíthető, felszínalatti nyil-

vános wc-t terveznek. Az új, aka-

dálymentes, részben zöldtetős épü-

let teteje közel egy síkba kerül a

rendezvénytérrel.  A wc előtt kiala-

kított teresedés és ülőtámfalak a

nagyméretű turista forgalom ki-

szolgálását segítik majd.

A program keretében díszburko-

latot kap az Apátság előtti murvás

terület, amely a Pisky sétányt köti

össze a templommal. Az önkor-

mányzati tulajdonban lévő rész fel-

újításával egységes arculatot kap a te-

lepülés egyik leglátogatottabb része. 

mt

Az utóbbi évek egyik legjelen-
tősebb turisztikai fejlesztése va-
lósulhat meg Tihanyban. A vi-
lágörökségi helyszínek fejlesz-
tésére kiírt program keretében
720 millió forintos támogatás-
hoz juthat a település. A Bala-
toni program részeként megva-
lósuló beruházás révén megújul
az egykori apátsági magtár, a
Visszhang- domb és díszburko-
latot kap a Porta Pacis. 

Megújul az egykori magtár és a Visszhang-domb

A 365 milliárd forintos balatoni fejlesztési program tartalmaz egy 3,5 milliárdos elkülönített keretet a világörökség várományosai számára. Az el-
sősorban a műemléki épületek rekonstrukciójára szánt keretből azokat a településeket támogatják, ahol átgondolt, a programhoz illeszkedő
fejlesztési célt határoztak meg. 

A beruházásokat lebonyolító Nemzeti Turisztikai Ügynökséggel már lezajlottak az egyeztetések, így azok a települések, köztük Tihany, amelyek
beadták a pályázatukat, jó eséllyel kalkulálhatnak a kért fejlesztési támogatással. Tihany jelentős, 720 millió forintos vissza nem térítendő támogatást
igényelt. Az összeg a munkálatok teljes költségét fedezné, az önkormányzatnak önrészt sem kellett vállalnia.

A beruházások a tervek szerint jövő év ősszel kezdődhetnek.
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Civilek háza
Ahhoz, hogy a jelentős turisztikai fejlesztés megvalósuljon, új helyre

kell költöztetni a jelenleg a műemléki épületben működő intézményeket.
A kiszemelt hely  szín a Belső-tó közelében, a Levendula Látogatóközpont
mellett álló régi pékség épületébe. Itt kap helyet  majd a könyvtár, a mű-
velődési ház igazgatósága, a TDM iroda, a Tihany tévé stúdiója illetve a
Tihany-félsziget Fejlesztési Kft. A jelenleg kihasználatlanul álló, rossz
állapotú épületet összesen 250 millió forintból újítanák fel, részben pá-
lyázati pénzből, részben magánberuházásban. Az épület új hőszigetelést
kap, kicserélik a nyílászárókat, kialakítják az új fűtés rendszert, a belső
helyiségeket pedig az új funkciónak megfelelően átalakítják. 

Az épület földszintjén levendula lepárló és bemutatótermet hoznak
létre, ezen a szinten kap helyet a körzeti megbízott irodája is. A tetőtérbe
költöznek a már említett, az egykori magtár épületéből kiköltöző intéz-
mények. Idén ősszel elindítják a közbeszerzési eljárást, annak lezajlása
után elkezdődhetnek a munkálatok, a tervek szerint jövő nyárra el is ké-
szülhet a beruházás. 

– Fontos a Civilek házának kialakítása, mert enélkül nem indulhat
el az egykori magtár fejlesztése. Beadtuk a pályázatunkat, bízunk ter-
mészetesen a sikerben, de ha nem kapunk támogatást, akkor is meg-
valósítjuk a beruházást az önkormányzati költségvetésből. A magtár
átépítése egy rendkívül fontos turisztikai projekt, amihez elengedhe-
tetlen az egykori pékség épületének felújítása. Van tehát fedezetünk a
beruházásra, mindenképpen megvalósítjuk – mondta Tósoki Imre.
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A biológia édesvizekkel foglal-

kozó tudományága. Bár a tó élővi-

lágának részletes tanulmányozását

a Magyar Földrajzi Társaság Bala-

ton-bizottsága indította el még

1891-ben, a kultúrpolitikus Klebels-

berg Kunó ismerte fel elsőként, hogy

a 20. század egyik fontos tudom-

ányága a biológia lehet. Erre ala-

pozva kezdeményezte az akadémiai

intézmény létrejöttét, de ahogy az

lenni szokott, közel sem volt egy-

szerű dolga. Egyrészt a leendő in-

tézet számára a tihanyi bencésektől

megvásárolt, tóparti vizes-mocsaras

terület tökéletesen alkalmatlan volt

az építkezésre, másrészt az akkori

politikai elitnek sem volt könnyű

elmagyarázni, miért is van szükség

a limnológiai intézetre.

Olyannyira haszontalannak tar-

tották az intézményt és a tó vízi

életének kutatását, hogy ráragadt a

csiborpatkoló gúnynév. 

Ettől függetlenül a Kotsis Iván

tervei alapján neobarokk stílusban

megépült épületegyüttes Magyar

Biológiai Intézet néven 1927. szep-

tember 5-én megnyitotta kapuit.

Az intézetet a Nápolyi Zoológiai

Állomás mintájára rendezték be,

három részből áll: középen a labo-

ratórium épülete, mellette egyik ol-

dalon az ott kutató tudósok szállo-

dája, a másikon pedig az állandó

igazgatói személyzet lakóháza ta-

lálható még ma is.

Az intézetet szervezetileg két

osztály, az Általános Biológiai Osz-

tály (Verzár Frigyes) és a Balatoni

Biológiai Osztály (Hankó Béla) al-

kotta. Nemzetközi súlyát mutatja,

hogy a Rockefeller Alapítvány több

éven keresztül (1931–1936) hoz-

zájárult a működési költségeihez,

és lehetővé tette egy nagyméretű

üvegház megépítését is.

Megnyitását követően az intézet

– egy kis létszámú, állandó kutató-

gárda mellett – mindenekelőtt ven-

dégkutatókkal működött. Itt dol-

gozott többek között a későbbi

Nobel-díjas Paul Weiss, Otto Loewi

és Szent-Györgyi Albert, továbbá

Szent ágothai János agykutató, ké-

sőbbi akadémiai elnök is.

Egy évvel az alapkőletétel után

fel is épült a kor legmodernebb la-

boratóriumaival, elegáns étterem-

mel, panorámaakváriumokkal és

vendégszobákkal felszerelt intézet,

amely az új tihanyi fürdőtelep meg-

határozó épülete lett. Az épület és

parkja ma már műemlék, a 90 éves

intézet bekerült a Magyar Szellemi

Örökség Halhatatlanjainak Arany-

könyvébe.

Pezsgő szellemi élet zajlott itt, Eu-

rópa egyik legmodernebb kutatóin-

tézetévé vált a tihanyi intézmény. 

A második világháború alatt si-

került a Nemzetközi Vöröskereszt

oltalma alá vonni az épületet, így

Kilencven éves a Klebelsberg Kuno által 1927-ben alapított intéz-
mény, a Balatoni Limnológiai Intézet. A hidrobiológiai és környe-
zetvédelmi kutatásokat végző intézet tevékenységét  a közelmúltban
Magyar Örökség díjjal ismerték el. Járt itt Bethlen István és Szent-
Györgyi Albert, és több későbbi Nobel díjas kutató. Mindent tudnak
a Balatonról. De mi is az a limnológia? 

Tudományos központ a Balatonnál

Az ismert balatoni gerinctelen fajok száma ma már kétezer fölötti. A nyílt vízben az 1–2 mm-es planktonikus rákok és az ennél is kisebb kere-
kesférgek sűrűsége elérheti a 350 egyedet is literenként. Kiderült, hogy a szabad szemmel csak nehezen látható állatok naponta a tó teljes
víztömegének 5–30 százalékát szűrik meg az algáktól és baktériumoktól. A tóban élő halfajok jelenlegi száma 33, ebből 24 őshonos, a többi
betelepített, vagy véletlenszerűen jutott a tóba. A Balaton északi partjainál akár 17 ezer éves üledékek is megtalálhatók, míg a tó üledéke a déli
partok közelében ennél fiatalabb.

A Balatonban a fitoplankton és a fitobentosz több, mint 1300 különféle faja termeli a szervesanyag döntő részét, amely aztán a tó állatvilágának
jelent táplálékot. 1970-es években a fitoplankton szerves anyag produkciója felgyorsult és drámaian leromlott a tó vízminősége. Az Intézet Hidro-
botanikai Osztályának  kutatói megállapították, hogy a Balaton foszforterhelését harmadára kell lecsökkenteni ahhoz, hogy a vízminőség megjavuljon.
Így a fő szennyezőnek bizonyult Zala folyó vize ma már csak többszörös tisztítás és két hónapos tárolás után jut a Balatonba. A tó ökológiai vízmi-
nősége az 1990-es évek közepére elérte az Európai Unió szerinti kiváló-jó állapotot. Vize ma ismét olyan tiszta, mint az 1960-as években volt.

FOTÓ:  FORTEPAN

FOTÓ:  FORTEPAN
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szinte teljesen épen vészelte át a

háborút, igaz a kutatók erősen

megfogyatkoztak.

1965-ben és 1975-ben a tömeges

balatoni halpusztulás és a víz mi-

nőségének rohamos romlása miatt

került ismét a figyelem középpont-

jába a Balaton-kutatás. A hetvenes

évektől kezdődően a Balaton ku-

tatása, elsősorban a vízminőség, el-

sőbbséget élvezett, és az intézet

hidrobiológusainak kutatási ered-

ményeinek köszönhetően a sekély-

vízi tókutatás nemzetközileg ma-

gasan jegyzett központjává vált. Az

intézetben elért ezzel kapcsolatos

eredmények, valamint kutatóinak

tanácsai ösztönözték arra a min-

denkori kormányzatot, hogy nagy-

arányú környezetvédelmi és hidro-

lógiai beruházásokkal és törvényi

szabályozással megállítsa a Balaton

vízminőségének további romlását.

Mintegy két évtizedes következetes

munka és az intézettel való együtt-

működés eredményeképpen ma

már látható a végeredmény: tiszta,

átlátszó tóvíz, rendezett partvidék

és fejlődő, virágzó turizmus, ide-

genforgalom.

Az intézetnek a hidrobiológiai

kutatásokban betöltött szerepét

jelzi, hogy idén immár 59. éve ren-

dezi meg a hazai hidrobiológusok

éves konferenciáját, a Hidrobiológus

Napokat. Az intézmény többször is

megújult kutatógárdával folytatja

kísérletes állattani, neurobiológiai

kutatásait immár új tématerületek,

a kémiai ökológia, az adaptációs ne-

uroetológia és a környezettoxikoló-

gia kérdéseinek irányában. A kuta-

tások jelentőségét jelzi, hogy egy ré-

szük a Nemzeti Agykutatási Prog-

ram keretében folyik.

G. Tóth László intézetigazgató sze-

rint céljuk, hogy a tihanyi kutatóhely

továbbra is nemzetközi tudományos

elismertségnek örvendő, inspiráló tu-

dományos környezettel rendelkező

intézmény maradjon, amelyben el-

sősorban alapkutatásokat folytatnak.

Továbbá töltsön be kiemelt szerepet

a Pannon ökorégió vízi és vizes élő-

helyeinek tudományos megismeré-

sében, valamint legyen az azokkal

kapcsolatos társadalmi és környezeti

kérdések megválaszolásában vezető

szakértő és tanácsadó.

A Magyar Tudományos Akadé-

mia Ökológiai Kutatóközpont

Balatoni Limnológiai Intézete az

egész világon elismert és számon

tartott intézmény.  Jelenleg három

tudományos osztály működik az in-

tézetben. Az állandó kutatók lét-

száma 26, az intézet teljes személyi

állománya 63 fő. Minden harmadik

nap megjelenik egy tudományos

publikáció az intézet neve alatt.

Az intézet 20 külföldi intézettel és

egyetemmel is együttműködésben

áll. Otthont ad több tudományos

társaságnak, és évente több rangos

nemzetközi szimpóziumot rendez,

amely tovább erősíti hírnevét a vi-

lágban. 

mt

FOTÓ:  FORTEPAN
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– Akárhonnan nézzük, örömteli

és reményteljes nap ez. Mert aligha

lennénk ma itt, ha Szent István

nem gondolkodik jó előre, és nem

ismeri fel, hogy csak a kornak meg-

felelő államformában, egy új hit és

egy újfajta életmód elfogadása biz-

tosíthatja itt a magyarság jövőjét-

ezekkel a gondolatokkal kezdte be-

szédét Tósoki Imre. – Az idő bebi-

zonyította, hogy igaza volt; a beil-

leszkedés nemzetstratégiája, bár ezt

a fogalmat akkor még távolról sem

ismerték, működött. Államalapító

királyunk kijelölte az utat, amelyet

a magyarság a következő évszáza-

dokban követett, hatása túlnyúlt sa-

ját korán. A XVI. században Heltai

Gáspár Krónikájában is méltatta őt,

de Heltai tudta azt is, amit a kö-

zépkorban az emberek szentül hit-

tek: igaz magyar királlyá csak az

válhat, akinek Szent István koro-

nája a fejére kerül, és aki ezáltal

misztikus kapcsolatba kerül a szent

királlyal. 

A polgármester ezt követően Vö-

rösmarty Mihálytól idézett: „Em-

lékek nélkül nemzetnek híre csak

árnyék”. Ez azonban nem azt je-

lenti, hogy elég csak emlékezni a

múltra, utána nyugodtan hátra-

dőlni, és az elődök eredményeire

hagyatkozni. 

– A múlt tisztelet nem azt jelenti,

hogy nekünk nincs feladatunk-

emelte ki Tósoki Imre. Minden

kornak megvan a maga kérdése,

melyre az akkor élőknek kell választ

adniuk, és minden kornak megvan

a maga feladata, amit el kell vé-

gezni. A történelem ugyanis olyan

folyamat, mely kizárólag emberi

tetteken válik valósággá. Tihany a

magyar királyság számos emlékével,

történelmi relikviájával büszkélked-

het, és ez számunkra is ad feladatot.

Feladatunk hagyományaink ápo-

lása, helyi kultúránk megtartása. De

feladatunk az is, hogy Tihanyt a

mai kor követelményeinek megfe-

lelő településsé fejlesszük. Szent

István király öröksége arra kötelez

minket, hogy tehetségünk és lehe-

tőségeink szerint kis- és nagyobb

közösségünk érdekében annak üd-

vére és javára cselekedjünk.

Tósoki Imre kiemelte: ezen az

úton már több mint egy évtizede

elindult a település, az irány jó, azt

jelzik a díjak, elismerések és a nem

lankadó érdeklődés. 

– Kiváló terveink és azok meg-

valósításához szép reményeink van-

nak. Különösen örömteli szá-

momra, hogy folytathatjuk Tihany

történelmi, műemléki területeinek

megújítását - zárta ünnepi beszédét

a polgármester.

Ezt követően a hagyományokhoz

híven Tósoki Imre megszegte az új

kenyeret, melyből a jelenlévő ün-

neplő közönség is kapott kóstolót.

Majd a Pesti Zenés Színpad ünnepi

műsorát nézhették meg az ünnep-

ség résztvevői. 

A tűzijátékot ebben az évben is

ezrek nézték végig a Pisky-sétány-

ról és a Hajóállomásról, az ünnepi

estét Rakonczai Imre műsora zárta. 

RÓZSA ÉVA

Tihany fejlesztése a feladatunk 
A Botorka Néptáncműhely mű-
sorával vette kezdetét augusztus
20-án Államalapítás ünnepén
megrendezett programsorozat a
Mádl Ferenc téren. A nagy
számú ünneplő közönségnek
Tósoki Imre, polgármester
mondta el ünnepi gondolatait. 

– Monostorapátiban pedagógiai

asszisztensként kezdtem, végül he-

lyettes vezető voltam.  Elvégeztem

az óvónőképző főiskolát, később a

fejlesztő-differenciáló pedagógusi

és a közoktatásvezetői szakvizsgát

is megszereztem majd a szakértői

képzést is elvégeztem. Szakértőként

sok óvodát ismertem meg, úgy gon-

dolom, ezáltal szélesebb a látókö-

röm. Mielőtt beadtam a pályázato-

mat, ellátogatottam Tihanyba, ahol

segítőkészen fogadtak, részt vettem

a Virágos Magyarország tihanyi be-

járásán is, hogy megismerkedhessek

a leendőbeli kollégákkal. 

– Először dolgozik majd vezető

óvónőként. Milyen szakmai elképze-

lései vannak?

– Eddigi tapasztalataim szerint,

az a legjobb, amit óvónőként, fej-

lesztőként tehetek, hogy a családdal

együtt, egymással közösen gondol-

kodunk. Meghallgatom, a gyereket,

a szülőt, és a saját megfigyelésem

alapján közösen kialakítunk egy fej-

lesztési irányt és azon együttesen

dolgozunk. Természetesen mindezt

játékos formában. Egy kamaszfiú

édesanyjaként ismerem a szülői lel-

kületet is. A kommunikáció, a kér-

dések feltevése a problémák megol -

dásának alapvető feltétele.

– Nemcsak a kollégákkal a szülőkkel

is fontos az érdemi kapcsolat. 

– Agilis alkatnak tartom magam,

mert világ életemben szerettem ta-

nulni, megismerni a szakmám min-

den csínját-bínját, hogy minél kö-

zelebb érezzem magam a gyerekek-

hez, és tudjak segíteni a problémáik

megoldásában. Ebben a rohanó,

változó világban állandóan változ-

nak a gyerekek, a szülők, és az igé-

nyeik is. Ehhez tudnunk kell alkal-

mazkodni. Az a célom, hogy meg-

teremtsem a szakmai együtt gon-

dolkodás, a tapasztalatszerzés, a

megosztás lehetőségét. 

– Az első tihanyi benyomások? 

– Egyelőre ismerkedek a kollé-

gákkal, gyerekekkel, körülmények-

kel. Még kell egy kis idő, hogy át-

lássam a rendszer működését és

konkrét terveket fogalmazzak meg.

Meg kell ismernem mindent ala-

posan, utána tudok dönteni, min

kell esetleg változtatni. Abban hi-

szek, hogy jó kommunikációval,

közösen tudunk csak eredményeket

elérni. Fontos, hogy mindannyian

egy irányba haladjunk. Annyi biz-

tos, szeptembertől a középső cso-

portban is dolgozom majd Bótáné

Mezei Ágnessel. 

SOMOGYI JUDIT

Új vezető az óvodában 
Hosszú hónapok után újra van
vezetője a Visszhang Óvodának.
A Monostorapátiból, húsz éves
szakmai gyakorlattal érkező
Molnár Andrea augusztus köze-
pétől vezeti az intézményt. Ter-
veiről, eddigi pályafutásáról kér-
deztük. 

A Kempinski Hotel Corvinus

Budapest 25 éves fennállása alatt

Budapest meghatározó pontjává

vált – és névadójához híven több

egy egyszerű szállodánál. A hotel

alapítása óta kiemelt hangsúlyt fek-

tetett a kultúra támogatására: így

alakította ki saját, több száz darabot

számláló kortárs magyar műalko-

tást felölelő képzőművészeti gyűj-

teményét. Szeptemberben a Kovács

Gábor Művészeti Alapítvánnyal

együttműködve ebből mutat be egy

válogatást a KOGART tihanyi ga-

lériájában, betekintést engedve a

Kempinski gazdag kollekciójába. 

Corvinus gyűjtemény
Új kiállítás nyílik szeptember
16-án a Kogart Galériában.
A kortárs gyűjtemény november
közepéig lesz látható Tihany-
ban.

FOTÓ:  SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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Még 1883-ban történt, hogy a

tihanyi ispánt, Meleg Jenőt néhány

rabló az otthonában lerohanta és

kirabolta. Gazdag zsákmánnyal tá-

voztak, mivel az ispán éppen az

előző napon adta el az ökreit, és az

áruk még nála volt. Akkor a bűnö-

zők elmenekültek, és a hatóságok

nem is jutottak a nyomukra.

Másfél évvel később, 1884. szep-

temberében a csendőrök őrizetbe

vettek két nagypécseli juhászt, akik-

ről a kihallgatáson kiderült, hogy

Savanyó Józsi több korábbi rablá-

sában ők is részt vettek. Kihallga-

tásukkor azt is bevallották, hogy ők

fosztották ki korábban a tihanyi is-

pánt is. Még az orrgazdájukat, egy

Grotta nevű nagypécseli kocsmá-

rost is elárulták, akit azután a bala-

tonfüredi járásbíróság börtönébe

vittek. A kocsmárosnak tekintélyes

rokonai voltak Füreden, akik szin-

tén belekeveredtek az ügyben, mert

a gyanú szerint a Savanyó által ra-

bolt aranyak eladásában segédkez-

tek.

Amikor végül Savanyót is elfog-

ták, – egyik bandatag adta fel

1884-ben bosszúból – nagyszabású

pert készítettek elő, amelyet a

szombathelyi törvényszék előtt

folytattak le 1886. májusában.

A főtárgyalásra a vármegye köz-

gyűlési termében került sor, amely

zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.

Savanyó mellett huszonöt bűntársa

is a vádlottak padjára került, de te-

kintélyes számú védőügyvéd is fel-

sorakozott a vádlottak védelmére.

Dolguk bőven lehetett, mivel a

vádirat több mint harminc bűn-

tettről szólt, melyek többsége „vak-

merő és kegyetlen rablás” volt. 

A tárgyaláson a közvádló három

órán keresztül sorolta az előállítot-

tak bűnlajstromát. Savanyó, aki hat

éven keresztül Datitz álnév alatt a

Göcsejben rejtőzködött, mindent

tagadott, miközben néhány társa

beismerő vallomást tett. A bírósá-

gon sok tanú segítségével egyen-

ként vizsgálták ki az évek során el-

követett rablásokat, részletesen le-

írva az áldozataik kegyetlen és bru-

tális megkínzását, így kényszerítve

őket értékeik átadására.

A tihanyi rablásról, amelyben

Savanyó maga nem vett részt, ki-

derült, hogy három bandatag kö-

vette el, akik csellel jutottak be a

házba. A gazdasszonynak azt

mondták, hogy sürgős üzenetet

hoztak Meleg Jenő nyugalmazott

tihanyi gazdatisztnek. Miután be-

jutottak, az ispánt addig kínozták,

míg át nem adta a rablóknak a pén-

zét, négy darab száz forintos bankót

és 48 darab aranypénzt.

A per során számos szembesí-

tésre is sor került, amiken Savanyó

megpróbálta a tanúkat megfélem-

líteni, ami miatt a törvényszék el-

nöke többször rendre utasította, vé-

gül megunva a dolgot, több napi

„sötét áristomra” ítélte. 

A pert végig óriási érdeklődés kí-

sérte, minden rendű és rangú ember

megfordult a teremben, egyszer

még Jenő főherceg is átrándult Kő-

szegről Szombathelyre a tárgya-

lásra. A rablóvezér egyébként

egyetlen ügyben sem tett beismerő

vallomást, mindent konokul taga-

dott. Ez a taktika végül nem járt

sikerrel, mert bár gyilkosságot nem

tudtak rábizonyítani, életfogytig

tartó börtönbüntetést kapott. Társai

sem úszták meg olcsón, többségük

több éves büntetést kapott. Savanyó

a váci püspök közbenjárására húsz

év után szabadult, de röviddel utána

önkezével vetett véget életének

1907-ben.

HÉJJAS PÁL

Savanyó (Savanyú) Józsi és bandája

A kiállítás a Kovács Gábor Mű-

vészeti Alapítvány, a Rómer Flóris

Művészeti és Történeti múzeum,

valamint a házigazda, a Várkert Ba-

zár együttműködésével valósult

meg. Az esemény sokáig váratott

magára: az előző életmű-kiállítást

több mint negyven évvel ezelőtt

rendezték meg. Itt volt az ideje egy

új, összefoglaló jellegű kiállításnak,

hogy az újabb generáció is megis-

merhesse a műveket – fogalmazott

Fertőszögi Péter művészettörténész

a megnyitó ünnepségen. 

Beszédében felidézte a mester

alakját, aki egy személyben festő,

grafikus, szobrász, muzsikus – va-

gyis igazi reneszánsz ember – volt,

és nem csak művészként, hanem

szellemiségében és gondolkodásá-

ban is. Művészetét a klasszikus kul-

túra alapozta meg, és azt vallotta

görög elődei nyomán, hogy a már-

ványban benne van a szobor, csak

le kell hántani róla a felesleget. Eh-

hez azonban hozzátette azt is, hogy

tudni kell abbahagyni a munkát: a

lényeg benne legyen, de ne legyen

túlságosan kidolgozva – idézte fel

Fertőszögi Péter a művész hitval-

lását. Bevezetőjében külön is meg-

emlékezett a tihanyi évekről. Tud-

juk, hogy Borsos Miklós Tihany-

ban megtalálta az árkádiai idill, a

hagyományos életmód ősi szépsé-

gét, és ez sok művét inspirálta – fo-

galmazott. 

– Borsos Miklós minden alkotása

egy hangjegy, amelyeket ha össze-

olvasunk, akkor megszólal bennünk

a szimfónia – zárta beszédét a mű-

vészettörténész. 

Gyutai Csaba, a Vár Bazár ügyve-

zetője köszöntőjében kiemelte,

Borsos Miklós alkotásait a rene-

szánsz formavilág mellett az archai -

kus egyszerűség jellemzi. A mes-

terre emlékezve elmondta, mindent

tudott, de kevés szóval is sokat

mondott. Tanítványaiból nem epi-

gonokat akart nevelni, hanem a

bennük rejlő gyémántot, a tehetsé-

get akarta felszínre hozni. 

Nagy Gábor Tamás, az I. kerület

polgármestere tovább vitte a gon-

dolatot: az egyszerűséget, a tömör-

séget, a letisztult formákat emelte

ki beszédében. Mit mond ma ne-

künk Borsos Miklós? – tette fel a

szónoki kérdést. „Úgy volt székely,

hogy közben magyar ember volt,

aki európai szintézisre jutott el”. 

A kiállításon a Tihanyhoz köt-

hető alkotások külön teremben lát-

hatók; a tálat a Testőrpalotában

szeptember 24-ig látogatható.

Az alkalomra jelent meg „Íme az

ember/Ecce homo” címmel Borsos

Miklós üzenete 77 képben, Fertő-

szögi Péter szerkesztésében és be-

vezetőjével. 

(koncz)

Születésének 111. évében gyűj-
teményes kiállítás nyílt Borsos
Miklós műveiből a budavári Tes-
tőrpalotában. A tárlat az életmű
teljességét műtárgyak sokaságá-
val - festmények, grafikák, szob-
rok, domborművek, kisplaszti-
kák – segítségével idézi fel.
Az életmű ápolása a Kovács
Gábor Művészeti Alapítvány
szent küldetése – ezért hozták
létre négy éve a tihanyi múze-
umban az állandó kiállítást, és
ezért vállalkoztak most a tárlat
megrendezésére.

Szent küldetés – Borsos Miklós életmű-kiállítása

Borsos Miklós emlékét több tárlat is őrzi az országban. Tihanyban a KOGART Galériában válogatás látható a szobrászművész munkáiból,
a tihanyi évtizedekben született műalkotásokból. A tárlatot a budapesti kiállítás miatt átrendezték és felfrissítették. Győrben műemléki épületben
1979-ben nyílt meg a Borsos Miklós életművét bemutató állandó kiállítás, amely 2001-ben Kéry Ilona-emlékszobával bővült. Gyergyócsomafalván
is van emlékház, itt az alkotó szobrai, rajzai, vázlatai és személyes tárgyai láthatók. Emlékmúzeum, Budavár, Úri utca: A művész és felesége Tóth
Árpád sétányra néző otthona. Az alkotások mellett személyes tárgyak, könyvek, fotók, bútorok idézik fel a vári éveket. 
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Egyszer régen, félve jöttünk, 

Féltve állt Anya mögöttünk. 

Beléptünk, és egyszeriben 

Megváltozott szinte minden. 

Új volt a szék, új a kiságy, 

Új a falon a sok virág. 

Körbevettek idegenek, 

Ismeretlen tekintetek. 

De mint a fény hajnal tájban, 

Úgy jöttetek hamarjában! 

Múlt a félsz és múlt a bánat, 

És a múltból jelen támadt. 

Nyílt a szoba, szűnt a zaja, 

Nyílt a szívünk kis kapuja. 

Megfogtátok pici kezünk, 

És mi gyermekitek lettünk. 

Kísértetek, neveltetek, 

Jaj, de sokat nevettetek! 

Óvtatok és szerettetek, 

Most utunkra eresztetek. 

Elindulunk. Egy új élmény 

Vár ránk a hosszú út végén. 

Óvónénik, Dadus néni, 

Gyermekeitek azt kérik: 

Bár ha sír is minden mosoly, 

Nevet a könny, és nem komoly! 

Nevessetek Ti is velünk, 

Mert mi soha nem feledünk!

Búcsúzó óvodások

Az elnyert pályázati pro-

jekt célja, hogy a Magyar

Képzőművészeti Egye -

 temen a kutatói utánpótlás

feltételrendszere javuljon,

a kutatói potenciál meg-

erősödjön. A kutatásban a

különböző művészeti te-

rületekről érkező alkotók

együttműködésével új, in-

novatív eljárásokat dolgoz-

tak ki. A tihanyi rendez-

vény célja az volt, hogy a

kutatás eredményeit be-

mutassa, és népszerűsítse a

helyiek és a régió lakossá-

gának körében.

Dr. Albert Ádám, a pro-

jekt szakmai vezetője, is-

mertette az Együttműkö-

dés és kompromisszumok

az alkotómunka gyakorla-

tában című kutatási alpro-

jektet, és É. Kiss Piroska,

kutatásvezető, díszletter-

vező, beszélt a filmvetítés

előtt az alkotókról, az el-

készült művekről. A rövid-

filmeket Tihanyban for-

gatták az egyetem hallga-

tói. Egy hetet kaptak a di-

ákok a téma kitalálására és

a kivitelezésére. Ők voltak

az alkotások szereplői, ren-

dezői, operatőrei. A filmek

hol meghökkentők, hol

szívderítők, néha meg el-

szomorítóak voltak. Az al-

kotók provokáltak, mi pe-

dig engedtünk nekik ma-

gukkal ragadni.  

SOMOGYI JUDIT

Filmek Tihanyról
A Magyar Képzőművészeti Egyetem szervezésé-
ben filmvetítéssel egybekötött projektbemutatót
és ismeretterjesztő programot rendeztek augusztus
végén a Tihanyi Művésztelepen. 

A Tihanyi Visszhang Óvoda nagycsoportosai  június elején

elbúcsúztak óvodájuktól. Köszönet az elmúlt évekért Julika

néninek, Magdi néninek és Zsuzsa néninek.

Kedves Julika néni, Magdi néni, Zsuzsa néni!

Tábor fiúknak
A Németh László Művelődési Ház könyvtárá-

nak szervezésében augusztusban fiútábort ren-
deztek. A sportos táborban a résztvevők bicikliztek,
gokartoztak, golfoztak és strandfociztak. Ellátogat-
tak a balatonfüredi Bodorkába, felfedezték a me-
zítlábas parkot a Tagore  sétányon. Kipróbálták a
kislődi Sobri Jóska Kalandpark összes játékát, meg-
nézték Egry József kiállítását a Kogartban.A tihanyi
vállalkozók ingyenes vonatozással, fagyizással és fi-
nom ebéddel támogatták a könyvtár táborát.

A tábor 22–24 fős fiú gyerekcsapata évről-évre
cserélődik, jövőre a tihanyi másodikos osztályosokat
várják.

HORVÁTHNÉ TÓTH IVETT
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