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Lakossági tájékoztató
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának
Környezetvédelmi és Természetvédelmi főosztálya lakossági felhívást
adott közre védett természeti- és NATURA 2000 besorolás alá tartozó
területek vonatkozásában, művelési ág változás és hasznosítási kötelezettség tárgyában.

A természet védelméről szóló
1996. évi törvény alapján védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges
különösen:
– kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos
jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;
– a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz;
– a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;
– termőföldnek nem minősülő
földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához;
– az erdőről és az erdő védelméről
szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn
lévő fa kivágásához, telepítéséhez;
– nád és más vízi növényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyepés parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével –
erdőterületen tűz gyújtásához;
– növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint
a talaj termékenységét befolyásoló
vegyi anyagok felhasználásához;
– horgászathoz;
– közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához;
– járművel történő közlekedéshez,
az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez
szükséges munkagépek, valamint
a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével.
A törvény kimondja: aki tevékenységével vagy mulasztásával

– a természet védelmét szolgáló
jogszabály, illetve egyedi határozat
előírásait megsérti;
– a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja,
elpusztítja, vagy védett természeti
terület állapotát, minőségét jogellenesen veszélyezteti, rongálja,
abban kárt okoz;
– a védett természeti területet,
továbbá barlangot jogellenesen
megváltoztatja, átalakítja, illetve
azon vagy abban a védelem céljával
össze nem egyeztethető tevékenységet folytat;
– a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, élettevékenységét
jelentős mértékben zavarja;
– a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően
végez természetvédelmi bírságot
köteles fizetni, amelynek mértékét
a természetvédelmi hatóság szabja
meg.
A védett természeti területeken
és Natura 2000 oltalom alatt álló
területeken folyatott, tervezett
tevékenységekkel kapcsolatban
a Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály munkatársai készséggel
állnak az ingatlantulajdonosok és a
földhasználók rendelkezésére az
alábbi elérhetőségeken:

Postai cím: 8200 Veszprém,
József A. u. 36.
Központi telefon: 88/550-878;
88/550-989; fax: 88/550-848
e-mail: veszprem.kornyezetvedelemifo@veszprem.gov.hu

Komoly fejlesztések
a balatoni hajózásban
Az állam 6,6 milliárd forinttal megemelte a Balatoni Hajózási Zrt.
(Bahart) tőkéjét, szerepvállalásával komplex fejlesztések kezdődhetnek a balatoni hajózásban – jelentette be a Magyar Turisztikai
Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán elmondta: hosszú évek óta
elmaradtak a fejlesztések a hajózási cégnél, most azonban új korszak
kezdődik, új lendületet kap a balatoni hajózás.

A vezérigazgató bejelentette,
hogy a társaság hajóflottája megújul, ennek részeként négy új kompot állítanak szolgálatba Szántód
és Tihany között és modernizálják
a személyszállító hajókat is.
A fejlesztési célok között említette egyebek között az akadálymentesítést, a kikötők, mosdók teljes megújítását, a menetrend ütemesebbé tételét, a dinamikus árképzés bevezetését. A fejlesztéseknek köszönhetően a balatoni hajózás jobb, modernebb, kényelmesebb
lesz, és jobban szolgálja majd
a helyben élőket és a turisztikai érdekeket is – közölte.
2008-ban a Bahart állami tulajdonrésze ingyenes vagyonjuttatással
és tőkeemelési elvárással került 21
tóparti önkormányzat tulajdonába.
Az év elején az állam közel 35 százalékos tulajdonrészt szerzett cserébe azért, hogy elengedte az önkormányzatok 1,42 milliárd forintos tőkeemelési kötelezettségét.
Néhány hete az állam a tulajdonosok egyhangú támogatásával 6,6
milliárd forinttal megemelte a cég
4 milliárd forintos tőkéjét, és ezzel
valamivel több mint 75 százalékos
tulajdoni hányadot szerzett. Az ál-

lami tulajdonosi jogok gyakorlója
az MTÜ.
Guller Zoltán elmondta: a Bahartnak 5–10 éven belül európai
színvonalú szolgáltató céggé kell
válnia. Az elmúlt években megtörtént ugyan a cég strukturális átalakítása, de az elavult eszközpark és
műszaki háttér megújítására saját
erőből nem képes a társaság.
– A turizmus gazdasági és társadalmi szempontból stratégiai fontosságú, több mint 400 ezer embernek munkát adó ágazat, amelyben az uniós átlagot meghaladó,
tízszázalékos növekedés várható
idén. A magyar turizmus, vendéglátás bővülése az elmúlt három évben meghaladta az uniós és a világátlagot is – fogalmazott Guller
Zoltán, aki hozzátette: a Balaton
Budapest után a második legfontosabb turisztikai térség, a magyarok legkedveltebb úti célja.
A KSH adatait szerint tavaly
a magyar utazók a vendégéjszakák
egyötödét a Balaton-régióban töltötték. A tó környékén ők tették ki
a vendégek 78 százalékát.

Testületi ülés és
közmeghallgatás
December 12-én, csütörtökön, 16 órakor tartják a polgármesteri
hivatal tanácstermében az év utolsó testületi ülését.
17 órakor ugyanitt kezdődik a közmeghallgatás.
Mindkettő nyilvános.

BALLA ÉVA

Megjelenik havonta • Alapító: Tihany Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Dr. Koncz Mária, Martinovics Tibor, Rózsa Éva, Somogyi Judit, Süte Kata
Felelős szerkesztő: Martinovics Tibor • E-mail: media@tihany.hu
Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., 8184 Fűzfőgyártelep
Tel: 88-450-450 • E-mail: nyomda@tradeorg.hu • Felelős vezető: Tóth Zoltán
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Átadták a Pro Tihany Emlékérmeket
Dr. Brandt Béla és Aradi István
korábbi alpolgármesterek vehették át a település legrangosabb elismerését, a Pro Tihany
díjat. A Garda Fesztivál előestéjén rendezett ünnepségen elhangzott: ezúttal is teljes titoktartás övezte a díjátadót, az elismerést átvevők mit sem sejtve
érkeztek az apátság látogatóközpontjában tartott rendezvényre.
A Porta Pacisban szinte teltház
előtt rendezték meg az idei díjátadót. Az elismerések átadása előtt
Tósoki Imre polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat mellett
a helyi civil szervezetek, a borrend
illetve a kulturális egyesületek következetes munkája van abban,
hogy mára a Garda fesztivál egy
országosan is elismert rendezvénnyé vált.
– Szeretnénk, ha nemcsak a szezonban lenne érdekes Tihany, hanem például novemberben, decemberben is legyen miért idelátogatni.
Jó úton haladunk, egyre többen érkeznek a településünkre, közel vagyunk ahhoz, hogy egész évben
vendégjárás legyen Tihanyban – vélekedett a polgármester, aki hozzátette: nehéz elérni, hogy ne szivá-

rogjon ki a Pro Tihany díjazottak
neve, de ezúttal sikerült, a testület
által egyhangúlag megszavazott
díjazottaknak igazi meglepetés az
elismerés.
Idén a képviselő-testület döntése
értelmében dr. Brandt Béla és Aradi
István vehette át a Pro Tihany díjat.
Dr. Brandt Béla családjával immár huszonöt éve él Tihanyban.
Apósával dr. Somogyi Istvánnal
1967-ben vásároltak a Belső-tó
mellett telket, ahol egy kis házat is
felépítettek. Ettől kezdve a család
itt töltötte a nyarakat.

Hosszú évek óta aktív és meghatározó résztvevője a település közösségi életének. Hatékonyan vett
részt a tihanyi Jövő műhely munkájában, egy cikluson át társadalmi
megbízatású alpolgármesterként
dolgozott. Éveken át az önkormányzat gazdasági bizottságának
külsős tagja is volt. Tapasztalatát,
észrevételeit mindig Tihany szolgálatába állította, ha egészsége engedi, a mai napig jelen van a helyi
rendezvényeken. A Tihanyi Lovasklub vezetőjeként szívén viselte a
helyi fogathajtó versenyek sorsát is.

Szoboravatással kezdődött a Garda fesztivál
Újabb szobor avatásával állított
emléket a település identitását
nagyban meghatározó szőlőművelés és borkészítés előtt
a Vinitores Tychonieses borrend. A szüreti felvonulás útvonalán, ezúttal a Bujtor István
szabadtéri színpaddal szemben
elhelyezett szobor a kapáló nőt
ábrázolja.
Ez volt az ötödik Garda Fesztivál, amely Beretvás Csanád fafaragó

művész által készített egy-egy szobor avatásával kezdődött.
– Újabb stációval bővül a szőlőtermelést bemutató szoborút, ezzel
is tisztelgünk a nemes, hétszáz éves
hagyományra visszatekintő, a település identitását alapjaiban meghatározó szőlő és borgazdálkodásra – kezdte ünnepi beszédét
Varró János alpolgármester, egyben
a Vinitores Tychonienses Borrend
kincstárnoka a szobor avatásán.
Varró János kérdésünkre el-

mondta: mindenképpen szeretnék
folytatni a köztéri faszobrok kihelyezését, hiszen a szobrok az elmúlt
évek alatt a Garda fesztivál elengedhetetlen részévé váltak. – Többen megkerestek, hogy szívesen
vennék, ha az utcájukban, vagy
a házuk előtt is állna egy-egy ilyen
faszobor. A helyiek kedvelik ezeket
a szobrokat, az ideérkezők pedig
úgy látom, nagy örömmel szemlélik
őket vagy pihennek meg a környezetükben – mondta Varró János.

Tihany gazdasági és közösségi
életében végzett kimagasló munkájáért az önkormányzat Pro Tihany emlékérmet adományozott
számára – hangzott a laudáció.
Aradi István, aki általános iskolai
tanulmányait Tihanyban végezte,
1985-től az átalakuló Club Tihany
portása, majd rá egy évre a Tihanyi
Községi Tanács adó ügyintézőjeként dolgozott. Később a Club
Tihany élelmiszerboltjának alkalmazottja volt. 2001–10 között a tihanyi Erdőbirtokossági Társulat
elnöke. Vezetése alatt nagyszabású
programmal ünnepelték meg a társulat fennállásának 100. évfordulóját.
Hosszú évek óta tagja a Tihanyi
Borrendnek, őstermelőként lelkesen népszerűsíti a helyi bort. Saját
termelésű olaszrizlingje a falu egyik
legismertebb bora, amelyet minden
rendezvényen megkóstolhatnak az
idelátogatók.
Az elmúlt öt évben az önkormányzat társadalmi megbízatású
alpolgármestereként tevékenykedett. Mindig szívvel-lélekkel képviselte szeretett faluját, aktív résztvevője volt a közösségi életnek.
A Pro Tihany díjat Tihany gazdasági és közösségi életében végzett
kimagasló munkájának elismeréseként vehette át.
mt

A szobor mellett a Levendula
Klub hat tő Solaris szőlőt ültetett
el, ezzel is emlékeztetve arra, hogy
vegyszermentesen is lehet szőlőt
művelni.
Öt évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal állították fel a szüreti felvonulás útvonalán az első
szobrot, a puttonyos szüretelő férfit,
amit aztán a szőlőműves nőt-, a saját
borát kínáló gazdát és a szőlőpréselő
gazdát ábrázoló faalkotás követett.
Az ünnepség ezúttal is a finom
tihanyi borok kóstolásával zárult.
mt
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Megtartotta alakuló ülését
a képviselő-testület
Megtartotta alakuló ülését az új
képviselő-testület, amelyen a
képviselők eskütétele és a megbízólevelek ünnepélyes átadása
után megválasztották az alpolgármestert illetve a két önkormányzati bizottság elnökeit és
tagjait.
Tósoki Imre újra megválasztott
polgármester ismertette a következő öt éves ciklus polgármesteri
programját. Többek között kiemelte: továbbra is a legfontosabb
feladatának az önkormányzati működés stabilitását, a kiegyensúlyozott gazdálkodást tekinti. Tájékoztatatta a jelenlévőket arról, hogy az
önkormányzat támogatást kapott
a Tihanyi Bencés Apátsággal és
a Tihany Félsziget Fejlesztési Nonprofit Kft-vel közösen a volt Apátsági magtár komplett felújítására.
Elindulhat az Apátság és a Mádl
Ferenc tér közötti lépcsősor felújítása, a Csokonai liget és a függő
kertek megújítása, létrejöhet a Tihanyi Művészek Élményháza is.
A polgármester beszámolt arról is,
hogy elindítható a Rév környezetének fejlesztési programja valamint a Falugondnoksági telephely
átköltöztetése a Bujtor István Szabadtéri Színpad mellől egy kevésbé

frekventált helyszínre. Kiemelt beruházás keretében tervezik az új
óvoda és bölcsőde megépülését, ami
mellett kilenc új lakás is létesülhet,
a helyi fiatalok lakhatási lehetőségének biztosítására.
Az önkormányzatokról szóló
törvény alapján kötelező a polgármester helyettesítésére a képviselőtestületi tagok közül alpolgármestert választani. A polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel Varró Jánost választották meg a település alpolgármesterévé, aki több ciklus óta segíti
ebben a tisztségében az önkormányzat munkáját.
A pénzügyi és gazdasági bizottság, valamint a szociális bizottság
tagjainak megválasztása az alakuló
ülésen csak részben történt meg,
mert a képviselő-testület a bizottságokba külsős tagokat még nem
választott.
A következő időszakban a bizottságok és a képviselő-testület
felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát, több hatályos rendeletét, mely alapján a településen
folyó munka hatékonyan folytatódhat tovább.

Szezonra megújulhatnak
a strandok
Mintegy százmillió forint
strand-fejlesztési támogatásra
pályázik az önkormányzat,
amely a Gödrösi-, a Somosi-, és
a Sajkodi strandot érintené.
A Magyar Turisztikai Ügynökség programja keretében a következő szezonra valósulhatnak
meg a tervezett beruházások.
A Magyar Turisztikai Ügynökség
képviselői a napokban jártak Tihanyban, hogy egyeztessenek az
önkormányzattal a fenntartásukban
álló strandok fejlesztéséről. Az országos program célja, hogy a balatoni strandok európai szintűek legyenek.
A tervek szerint a négy önkormányzati strand közül hármat érintenének a fejlesztések. A Gödrösön
folytatnák a napozófelült szintjének
a megemelését, két gyermekhomokozó illetve egy új vizes blokk kialakítását valamint a zuhanyzó bővítését tervezik. A Somosi strandon
nagy szükség lenne két árnyékoló
elhelyezésére, Sajkodon pedig az illemhely teljes felújítását, a partsza-

kasz kőszórásának rendezését valamint a gyermekhomokozó árnyékolását tartalmazza a pályázat.
– Megtörténtek az egyeztetések,
ezek alapján adjuk be a támogatási
kérelmünket a turisztikai ügynökségnek. Bízom benne, hogy a felsorolt fejlesztések megvalósulhatnak, hiszen nagyon fontos, hogy
a strandjaink minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak, ez vonatkozik
a szabadstrandokra is – válaszolta
lapunk kérdésére Tósoki Imre, polgármester.
A beruházások jövő tavasszal
kezdődnének, amint az időjárás engedi, a cél az, hogy a szezonra már
mindegyik stand megújulva várja
a fürdőzőket.
Az országos program keretében
immár a harmadik ütemben zajlik
majd a balatoni strandok infrastruktúrájának fejlesztése. Ezúttal
ötmilliárd forintos keret áll rendelkezésre alapvetően infrastruktúra
fejlesztésekre.
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Hirdessen a TIHANYI VISSZHANGBAN!
Érdeklődés a media@tihany.hu e-mail címen.

NÉMETH TÜNDE

Milliárdokat
kaphat az
apátság
Közel három milliárd forintból
indul program a Bencés Apátság műemléki felújítására illetve
egyes épületeinek fejlesztésére.
A támogatás az apátság vendégházának bővítésére is kiterjed.
Két részletben összesen 2 milliárd 769 millió forintot hagyott jóvá
a kormány műemléki felújításra, az
apátság egyes épületeinek fejlesztésére, valamint vendégházának
bővítésére. Az apátság és a Mádl
Ferenc tér közötti lépcső 2020
őszére uniós forrásból újulhat meg.
A támogatás révén az apátság belső
tereit is felújítják, múzeumpedagógiai foglalkoztatót alakítanak ki,
megújul a kiállítótér.

A kormány októberben döntött
az apátság fejlesztésének támogatásáról. A határozat szerint a fejlesztési program két ütemben va-

lósul majd meg: elsőként a jövő
évi költségvetésből 457 millió forintot kap az apátság, majd
a 2021-es központi költségvetés-

ben 2 milliárd 312 millió forintot
különítenek el a beruházások megvalósítására.
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Tihanyért mindenkivel szívesen együtt dolgozom
Az önkormányzati szavazás alapján Tósoki Imre vezeti az elkövetkező öt évben polgármesterként
a települést. A negyedik ciklusát
töltő településvezetőt az új képviselő-testületről, a jövőbeli feladatokról és tervekről kérdeztük.

– Megújult testülettel kezdi meg
az újabb polgármesteri ciklusát. Milyen reményekkel vág neki az önkormányzati munkának?
– Mindenképpen bizakodó vagyok. Úgy gondolom, akik képviselőként indultak, azért tették, hogy
dolgozhassanak Tihanyért, az itt
élőkért, a helyi vállalkozókért. Mindenkivel szívesen dolgozom, aki Tihany érdekében cselekszik. Négy új
képviselője van a testületünknek,
látszik, hogy még rutintalanok
az önkormányzati munkában, de
mindent megteszek, mint ahogy
a hivatal dolgozói és a jegyző is,
hogy segítsük a munkájukat.
– A képviselő-jelöltjei közül csak
ketten jutottak be a testületbe. Minek
tulajdonítja ezt?
– Sokat gondolkodtam azon, miért alakult így a választási eredmény.
Elképzelhető, hogy erőteljesebb
kampányt kellett volna folytatnunk,
a képviselő-jelöltjeinknek és magamnak is. Nem igazán érzékeltem,
hogy a tihanyiak elégedetlenek lennének az önkormányzati munkánkkal. Sokat dolgoztunk a településért
az elmúlt kilenc évben, sok hazai
és nemzetközi eredményt, sikert értünk el, rengeteg fejlesztési forrást
sikerült elnyernünk. Nem erre a választási eredményre számítottam.
– Jelenleg egy alpolgármestere van
a településnek, várható ebben még
változás?
– Az alakuló ülésen Varró Jánost
alpolgármesternek választottuk.
Az előző ciklushoz hasonlóan szeretnék egy társadalmi megbízatású

alpolgármestert is, akinek döntési
kompetenciája nincs, de a település
képviselete lenne a feladata. Hamarosan előterjesztem ezt.
Felállt a két bizottság, a szociális
valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság. Mindkettő elnökét egyhangúlag szavaztuk meg. Juhász Gábor
a szociális bizottság elnöke, Bartus
Sándor és Kiss Dávid lettek a tagok.
A pénzügyi bizottságot Vámos Mária
vezeti, itt valamennyi képviselő tag
is egyben. Ez nagyon fontos, hiszen
itt a bizottsági munka tulajdonképpen egy előrehozott testületi ülés,
fontos kérdéseket lehet átbeszélni.
– A bizottságok külsős tagjait viszont még nem választották meg.
– Igen, ebben még vannak nézetkülönbségek. A régi képviselők
közül senkit nem akarnak megválasztani az új képviselők. Én örültem volna neki, ha kapnak még lehetőséget, hiszen az elmúlt évek során komoly tapasztalatot szereztek
az önkormányzati munkában, de
elfogadtam, hogy ez a helyzet.
Fontos a külső tagok szerepe, hiszen általuk szélesebb társadalmi
körben lehet megvitatni az egyes
kérdéseket, új szempontokkal, ötletekkel, javaslatokkal segíthetik az
önkormányzat munkáját. Ennek
megfelelően a pénzügyi-gazdasági
bizottságba az eddig három helyett
négy külső tagot szeretnék delegálni, erre az önkormányzati törvény lehetőséget ad. Bízom benne,
hogy még idén megválasztjuk a
külső tagokat, biztos vagyok benne,
hogy megtaláljuk a megoldást.
– A választási kampányban egy közös nevező biztos volt: sürgősen kezdeni kell valamit Tihany parkolási
gondjaival. Mi lehet ebben megoldás?
– Van rövid és hosszú távú elképzelésem, miként tudnánk kezelni Tihany parkolási és közlekedési problémáit, sőt úgy gondolom,
jövőre el tudjuk indítani a rövidtávú
programot. Mivel valóban minden
képviselő kampányában szerepelt
ez a kérdés, azt szeretném, ha január közepéig mindegyikük javaslatot tenne arról, hogyan oldaná
meg a problémát. Várom a javaslatokat, elképzeléseket, szándékom
szerint a februári testületi ülésen,
amikor az éves költségvetést is tárgyaljuk, megismerve és összegezve
a javaslatokat, elkészíthetnénk a
hosszú távú koncepciót is.
– De itt nem csak ötletekre van
szükség. Jól gondolom, hogy a parkolási és közlekedési gondok megoldását

az önkormányzat nem képes önerőből
finanszírozni?
– A rövidtávú megoldásokat tudja
kezelni az önkormányzat, elsősorban
forgalomirányításról, parkolási zónák kialakításáról van szó. Ezekről
csupán csak dönteni kell. A hosszú
távú megoldás, vagyis egy nagy központi parkoló kiépítése, az úthálózat
fejlesztése, az állami tulajdonú utak
kezelése viszont pályázati forrás nélkül nem megvalósítható. A település
egyébként rendelkezik egy fejlesztési
koncepcióval, amely mindezt tartalmazza. Ráadásul komoly reményünk
van arra, hogy három éven belül
a Rév melletti területen egy nagy
központi parkolót alakítsunk ki.
Nem akarom elkiabálni, de erre jó
eséllyel megkapjuk a megfelelő
támogatást. Mindenképpen még ebben a ciklusban megoldást kell találnunk ezekre a gondokra.
– Melyek lesznek a következő öt év
legfontosabb önkormányzati feladatai? Milyen fejlesztések várhatók?
– A legfontosabb az önkormányzat kiegyensúlyozott működésének
biztosítása. Csakúgy, mint az elmúlt
években, stabil, kiszámítható gazdálkodást kell végeznünk, az önkormányzat intézményeinek zavartalan
működtetése az elsődleges feladat.
Mint említettem komoly fejlesztési forrásokat nyertünk el, mintegy
2 milliárdról van szó, a kivitelezések
lebonyolítása, ütemezése, az optimális megvalósítás nagy munka lesz.
Új terveink is vannak, a ciklus leghangsúlyosabb fejlesztésének az új
óvoda és bölcsőde megépítését illetve a helyi fiataloknak készülő lakásépítési program megvalósítását
tartom. Ilyen még nem volt Tihanyban, hogy lakásokat építsünk
kifejezetten a helyi fiatalok megtartása, segítése érdekében. Fontos
a Kossuth Lajos utca újraaszfaltozása és a vízhálózatának cseréje. Tavasszal egyébként a 71-es út és a temető közötti utca szakasz megújul.
A Rév környékének rendezése is
fontos lenne, erre egy 2,4 milliárdos
programcsomag össze is állt. Ez
szándékaim szerint a központi parkoló és turisztikai fogadóépület kiépítését, a parti zöld sáv rendezését,
a Bujtor István Színház és a Falugondnokság környezetének rehabilitációját jelentené – de erről még
egyeztetni kell a pályázat kiírójával,
a Magyar Turisztikai Ügynökséggel.
– Úgy tudom az egykori apátsági
magtár átépítése az eredeti tervekhez
képest csúszik.

– Igen, 2–3 hónapos csúszásban
vagyunk, ez a világörökség várományosi helyszínek fejlesztési programjának a része, ebben több projektgazda is van. Nemcsak Tihanyban, hanem a többi érintett településen is új közbeszerzési eljárásokat kellet indítani. Mindenképpen megvalósul a beruházás, várhatóan jövő tavasszal kezdődhetnek
a munkálatok.
– Aktuális téma a Balaton-part
szabályozási terve, az önkormányzatok rövid határidővel kapták meg
a kormány törvény-tervezetét. Tihany mennyiben érintett?
– A Balaton-part szabályozási
terve nem érinti az önkormányzati
területeket. Tulajdonképpen csak
a strandok tartoznak az önkormányzathoz, itt nincsenek változások. Magáningatlanokat viszont
érint, például a sajkodi strandnál,
ahol a jelenlegi büfék a Bakonyerdő
Zrt. kezelésében lévő erdőterületen
állnak, ezt a területet újraszabályoznák, hogy egy 3 ezer négyzetméteres közparkon immár jogszerűen
lehessen szolgáltatást nyújtani.
Több évtizedes állapot rendeződne
ezzel a szabályozással. Itt egyébként szeretnénk egy új, esztétikus,
40 négyzetméteres strandi fogadóépületet építeni, amire ezzel megnyílna a lehetőség.
– Gyakran elhangzik, hogy a település fejlesztése elsősorban a turisták
érdekeit szolgálja, érzékelhető némi
ellentét a helyi lakosok és az idelátogatók között. Bár a jelenség nem csak
Tihanyra jellemző, mit lehet tenni
a konfliktus csökkentése érdekében?
– Igen, hallom én is ezeket a véleményeket. Azt kategorikusan cáfolnám, hogy Tihany fejlesztése
csak a turistáknak szól. Az utak,
járdák, parkok megújítása, a sportcsarnok építése, a strandok fejlesztése mind-mind a helyieknek is
fontos, úgy gondolom az utóbbi
években jelentősen javultak Tihanyban az életkörülmények. Tény,
egyre több vendég érkezik Tihanyba, és elkerülhetetlen, hogy
mindez konfliktussal is jár. Abban
bízom, hogy ha megoldjuk az említett közlekedési problémákat, ha
végre újra kinyitnak a régóta üresen
álló szállók, akkor ez a helyi elégedetlenség nagyban változhat, hiszen elsősorban a Tihanyon csak
átutazók okozzák a kellemetlenségeket.
MARTINOVICS TIBOR
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Halételek határtalanul
A XVIII. Garda Fesztivál sok
szempontból volt különleges, de
az idei rendezvény talán legnagyobb attrakciója a halászlé és
halétel főző verseny volt. Minden eddiginél több csapat jelent
meg, összességében negyven féle
étel készült a Benke László emlékének ajánlott versenyen.
Korán reggel megtelt élettel
a Visszhang domb a rendezvény
zárónapján, és az időjárás is kegye-

ibe fogadta a versenyzőket: napsütésben kezdtek készülődni a nagy
megmérettetésre. A helyi csapato-

kon kívül a bajai halászléfőzők voltak a leglelkesebbek, a legtöbb nevezővel. De érkeztek csapatok Szlovákiából, Csallóközből és Horvátországból is. Ismét különleges színfoltja volt a rendezvénynek a Kőszegi Iparosok csapata, akik egy
egész nemzetközi esküvői menetet
varázsoltak a dombra- menyaszszonytánccal egybekötve.
A neves szakemberekből álló
zsűri, élükön Garaczi János mesterszakáccsal végigjárták a főzőcsapa-

tokat, érdeklődve nézték, hogyan
készülnek a különféle ételek. A bírálók véleménye szerint ezúttal na-

gyon kitettek magukért a csapatok.
A nevezett ételek között volt dunai-, tiszai-, balatoni- és bajai
halászlé is, de kóstolhatott a zsűri
halas töltött káposztát, sült gardát,
kapros gombóccal tálalt harcsát,
csukapörköltet, - lehetetlen felsorolni minden halas ételkülönlegességet, ami terítékre került.
A versenyt ebben az évben Benke
László olimpikon mesterszakács
emlékének szentelték a szervezők,
hiszen Laci bácsi évekig volt nemcsak a zsűri elnöke, hanem szíve és
motorja a Garda Fesztivál főzőversenyének. Egy kisfilmmel is megemlékeztek a mesterszakácsról, a
zsűri virággal köszöntötte Benke
László özvegyét.
Idén a fődíj mellett bronz, ezüst
és arany elismerő okleveleket adott
át a zsűri.
RÓZSA ÉVA

A 2019-es Benke László
halászlé és halétel főző
emlékverseny eredménye:
Halászlé kategóriában:
1. Gyurity Tamás, Baja,
2. Böbitóné csapata, Tihany,
3. Csallóköz csapata
Halétel kategóriában különdíjas
lett:
Varga György, Bajai Halászléfőző
Bajnokok Egyesülete.
Tihany polgármesterének különdíját a csopaki csapat kapta, az Öreg
Halász Emlékdíjat pedig a Kőszegi
betyárok csapata vehette át.

A bajai Varga György
készítette haltál kapta
a különdíjat

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT

IV. Tihanyi Bencés Bál
2020. február 15-én, szombaton negyedik alkalommal rendezik meg a Tihanyi Bencés Bált – ezúttal az iskola mellett felépült sportcsarnokban.
A vendégek visszajelzései alapján, illetve látván a térségben a színvonalas, elegáns, ugyanakkor otthonos bálra való igényt, több újdonsággal is
készülnek a szervezők. A gazdagabb és választékosabb étel- és italkínálat mellett fellép majd a Pannonhalmi Bencés Gimnázium jazz-zenekara,
a Bencés Big Band. Lesz pörgős rábaközi néptáncbemutató győri bencés öregdiákok jóvoltából, de tánczenekarból is olyat választottak a szervezők,
amely autentikus hangzású külföldi és magyar retró slágerekkel egyaránt tudja szórakoztatni a közönséget. A feldíszített sportcsarnok, a kulturális
programok, a kiváló tánc és zene, a baráti találkozások és a bencés családiasság garancia arra, hogy mindenki jól érezze magát.
A tombolabevételből idén is a Tihany Iskoláért Alapítvány nemes céljait támogatják a szervezők.
További részletek és jegyértékesítés az iskola honlapján.
S.J.
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Világklasszis bringások Tihanyban
A világ egyik legjelentősebb kerékpáros körversenye, a Giro
dʼItalia jövő májusban a Balatonnál rendezi az egyik szakaszát. A világklasszis bringások
az első három szakaszt Magyarországon teszik meg, ebből a
harmadik táv lesz a Balaton-felvidéken. A versenyre jellemző,
hogy turisztikailag látványos tájakon tekernek a versenyzők,
így esett a választás Tihanyra is.

Jövőre Magyarországról rajtol
majd az olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia. Három szakasz
lesz, amelyből az egyik a Balatont,
azon belül Tihanyt is érinti majd.
Tavaly több mint 800 millióan
követték tévén a versenyt, 3–400
ezer ember pedig a helyszíneken
szurkolt a bringásoknak a világ
egyik legjelentősebb körversenyén.
A Girónál nem ritka, hogy a raj-

tot más országban rendezik, mint
magát a versenyt: korábban már Izraelben is rendeztek szakaszokat,
ilyenkor a turisztikailag leglátvá-

Mauro Vegni, a Giro versenyigazgatója ezt mondta a balatoni szakaszról: Ha csak technikai szempontból nézzük, akkor sík szakasz-

nyosabb tájakon tekernek a versenyzők. Így esett a választás a Balaton-felvidékre is.

nak számít, enyhe emelkedők lesznek benne. Ez promóciós célú, országimázs növelő szakasz. A me-

A sportmunka álomhatárai
A Tihany Sport és Szabadidő
Egyesület ebben az évben több
sikeres, nagy érdeklődéssel kísért programot szervezett a településen. Több százan futottak
a versenyeiken, az egyesület jelentősen hozzájárul ahhoz,
hogy Tihany az aktív kikapcsolódásra vágyóknak is vonzó célpont lehessen. A sportegyesület
vezetőjét, Marsó Barnát kértük,
összegezze az évet.
Programjaink ebben az évben
százával mozgatták meg az érdeklődőket, tettük ezt környezettudatos szemlélettel, környezetünk épségének megőrzése céljából, kínálva
négy évszaknyi aktivitást az ide látogatóknak.
Idén új programelemekkel bővítettük a repertoárunkat. Tizenkét
alkalommal szerveztünk közösségi
futást, egyre bővülő létszámmal.
Tavasszal, mint minden évben, közösen az önkormányzattal és civil
szervezetekkel, szántunk egy napot
Tihany szépítésére és gyűjtöttük
a hátrahagyott szemetet a félsziget
ösvényein. Két nagy rendezvénnyel
vártuk a terepfutókat, januárban
a Tihany Trail-t, szeptemberben
a Tihany Cross-t kínáltuk nekik,
de a farsang és a Kecskeköröm Ünnep programjaihoz is tudtunk csatlakozni egy vidám jelmezes tókerülő futással és a Gidakörökkel.

Ebben az évben, egy új sportos
mozgásformával, a nordic walkingal bővítettük profilunkat és rendeztünk öt sikeres nordic walking túrát.
A bakancslistánkon szerepelt
még egy pont, amit szintén sikerült
megvalósítani idén. Szerettünk
volna csapatépítő jelleggel eljutni
egy olyan versenyre, ahol megmé-

rettetheti magát kis futóközösségünk, ahol nem szervezőként, hanem mint versenyzők állhatunk közösen rajthoz. Ebből a meggondolásból neveztünk októberben az
Ultra Balaton Trail 100km-es távjára, ahol tagjaink (Pradarics Tamás,
Marsó Hajnal, Dobos Sarolta, Baranyai Rita, Marsó Barna, Marsó
Máté) váltóban igencsak kimagaslóan remekeltek, hiszen a 142 csapat közül a TihanySport Team az
előkelő 36. helyen ért célba.

zőny a három magyar szakasz után
repülőre ül és Szicíliában folytatja.
A magyarországi Grande Partenza, azaz nagy rajt keretében
2020. május 9-én, szombaton egy
9,5 kilométeres budapesti időfutam
lesz, amely a Hősök teréről indulva
az Andrássy úton halad, érinti
a Parlamentet, majd a Dunán át
a Clark Ádám téren keresztül
a Várban zárul.
A második etap ugyancsak a Hősök
teréről rajtol, majd a Pilisen átkelve a
Dunakanyarban haladva Esztergomon és Pannonhalmán át Győrben ér véget a 193 kilométeres táv.
A harmadik, 197 kilométeres
szakasz május 11-én Székesfehérváron kezdődik, Veszprém érintésével befut Balatonfüredre, aztán
a Tihanyi-félszigetről Keszthelyen
át halad a nagykanizsai befutóig.
A versenyzők pontos tihanyi útvonaláról még zajlanak az egyeztetések.
mt

Mindemellett Tihany Virtual
programunk továbbra is fut, aminek
jelmondata: Fuss bármikor Tihanyban! A program minden ideérkező
vendéget megmozgathat, kezdő futóknak különösen motiváló lehet.
A továbbiakban is arra törekszünk, hogy sportos kikapcsolódási
lehetőségeket kínáljunk a Tihanyba
látogatóknak.
t-v
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Nőtt a vendégforgalom, kitolódott a szezon
Tavaly is kiemelkedő évet zárt
a turizmus Magyarországon, hiszen az ágazat minden fontos
mutatója javult: tovább emelkedett a vendégek és a vendégéjszakák száma, és a szálláshelyek
árbevétele is. Ami talán még ennél is fontosabb, a turizmus jó
teljesítménye nem szakadt meg
a nyári szezon végével, ősszel is
jelentős vendégforgalom volt a
Balaton régióban. Minden jel
arra mutat, hogy a Balaton idén
is igen népszerű a turisták körében.
2019-ben a vendégek száma
mintegy 6 százalékkal, a vendégéjszakák száma 4 százalékkal, a szálláshelyek árbevétele pedig 9,4 százalékkal emelkedett. Minden turisztikai térségben nőtt a vendégforgalom, a Balatonnál 10 százalékkal több vendégéjszakát mértek
a szálláshelyek. A növekvő forgalomnak és a szezonalitás csökkenésének köszönhetően a szálláshelyeknek, vendéglátóhelyeknek is
jobban megéri tovább nyitva tartaniuk az évben.
Tavaly szeptemberben 7,7%-kal
több belföldi vendég, 7,9%-kal több
vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, mint egy évvel ezelőtt.
A belföldi vendégforgalom kiemelkedő bővülése azt mutatja, hogy

a magyar családoknak egyre több
pénzük jut a szabadidő tartalmas
eltöltésére.
A vendégforgalom növekedését
eredményezhetik a következő évek
balatoni fejlesztései, amelyekre 370
milliárd forint forrás áll rendelkezésre – vélekedett a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Hoffmann Henrik hozzátette: fontos
a Balaton-márka létrehozása, amely
egységes turisztikai régióként jeleníti majd meg a külföldi piacokon
a Balaton-régiót. A márka kialakításáért kiírt pályázaton győztes
konzorcium – melyet a Balatoni
Turizmus Szövetség, a Magyar Tu-

risztikai Ügynökség, a Balaton Fejlesztési Tanács és a régióban tevékenykedő civil szervezetek alkotnak
– közel 1 milliárd forintból gazdálkodhat a következő két évben.
A szervezet elnöke kiemelte:
a Balaton elsősorban belföldön
népszerű úti cél. Hoffmann Henrik
szerint az elmúlt években a térség
környéke nagyon sokat változott,
ami nagy forgalmat eredményezett.
A tendencia miatt nyáron érdemes
kapacitást növelni.
– A Balaton régióban több mint
20 szálloda fejlesztése, és legalább
egy tucat szálloda felújítása, bővítése, szolgáltatásokkal való kiegé-

szítése kezdődik el a Kisfaludy
Program révén. Országosan 700
panzió fejlődéséhez járul hozzá
a program, ennek több mint harmada a Balatonnál valósul meg –
fogalmazott a szövetség elnöke.
Hoffmann Henrik kiemelte:
a természeti környezet, az épített
örökségek, és a történelmi emlékek
megspékelve a tóra jellemző gasztronómiai fesztiválokkal megújították a balatoni turizmust, így az elmúlt évben azoknak a hónapoknak
(február, május) a népszerűsége is
nőtt, amelyekben vendégekre volt
szükség, a nyári időszak ugyanis
a telítettség miatt nem tudott tovább növekedni.
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Divat a Balaton – Tihany kiemelt szerepben
Továbbra sincs megállás, a balatoni ingatlan piac virágzik,
az évek óta tartó felfokozott figyelem nem csillapodik, az árak
még mindig emelkednek. Új ingatlanfejlesztések jellemzik
a régiót, egyre több a befektetési
céllal vásárolt ház és nyaraló.
A tó északi partja továbbra is
rendkívül népszerű, itt is kiemelkedik Tihany, Balatonfüred és Csopak.
Az említett három településen
a legborsosabbak az árak a tónál,
az elmúlt években a lakóingatlanok
átlagos négyzetméterenkénti ára
több mint negyven százalékkal
emelkedett. Nemcsak a luxus ingatlanok, de az átlagos négyzetméter árak is kifejezetten drágák itt.
Évek óta tartja magát a tendencia,
a Balatonnál vásárolt ingatlanok értéke viszonylag rövid idő alatt is felértékelődik, nem véletlen, hogy az

itt pihenni vágyók mellett egyre
többen befektetési céllal vásárolnak
balatoni ingatlant. A Balaton-partot
fűti az építési láz: a régebbi nyaralókat felújítják és bővítik, de emellett tavaly közel 1500 építési engedélyt adtak ki új létesítményekre
csak a tóval határos településeken.
A vízparti ingatlanok szinte
azonnal elkelnek, esetenként több
száz millió forintot is adnak egyegy tetszetősebb telekért, az új társasházak 90 százaléka pedig még
az építkezés előtt elkel, holott az
ilyen telkeken az átlagos négyzetméterárak már 1 millió forint környékén járnak. Az extra panorámás,
Balatonra néző ingatlanok, szinte
mérettől függetlenül azonnal értékesíthetőek, egyébként is jellemző,
hogy egyre élénkebb érdeklődés
mutatkozik a térségben a luxus ingatlanok iránt.
Országos szinten is kifejezetten
drágának számítanak a balatoni in-

gatlanok. A kistérségek mezőnyét
vizsgálva a Tihanyt is felölelő balatonfüredi kiemelkedik a közel 450
ezer Ft/m2 átlagárral.
A Balaton partján 43 település
fekszik, persze az adottságok erősen
különböznek, így az ingatlanáraik
is eltérőek. A Balaton-parti települések négyzetméterenkénti átlagára
150 ezer és 500 ezer között mozog,
persze a medencés, panorámás luxusingatlanok több százmillióért is
forognak.
Tihany, Balatonfüred, Csopak,
Balatonlelle számítanak a Balatonpart legfelkapottabb településeinek,
itt a négyzetméterenkénti átlagos
4–500 ezer forintos ingatlanárak
a fővárosi árakat idézik. Sőt, Tihanyban van az ország egyik legdrágább utcája.
Az összehasonlítás során a Balaton északi partja bizonyult a legdrágábbnak, az egyes települések
között viszont nagy különbségek

vannak. A családi házak ára közel
60 százalékkal magasabb az országos átlaghoz viszonyítva, ez azonban elmarad a tihanyi áraktól.
A Balaton északi partján messze
Tihanyban kérik a legtöbbet: a településen átlagosan 600–700 ezer
forintért hirdetik az ingatlanok
négyzetméterét.
Idén tehát tovább élénkült a lakáspiac, országszerte nőttek az árak
és az adásvételek száma, ez különösen igaz a Balatonra, ráadásul
egyelőre semmi jel nem mutat arra,
hogy ez a tendencia mérséklődne.
Sőt az elemzők szerint kora tavasztól még jobban felpezsdül majd
a balatoni ingatlanpiac, beindul
a ház, nyaraló, telek keresés, válogatás a használt és az új ingatlanok
között, az árak pedig majd tovább
emelkednek. Már csak az a kérdés,
meddig tart ki ez a lendület?
mt
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Újra keresik az év házát a Balatonnál
A Nők a Balatonért Egyesület
és a Balatoni Szövetség – a Miniszterelnökség Építészeti és
Építésügyi Helyettes Államtitkársága támogatásával – immár
második alkalommal írta ki
az Év Balatoni Háza építészeti
pályázatot.
Tavaly az első alkalommal meghirdetett programra végül 19 pá-

lyamű érkezett, a szervezők bíznak
benne, hogy ezúttal ennél is magasabb lesz a jelentkezők száma. Mint
arról korábban beszámoltunk, helyi
érdekeltsége is volt a tavalyi megmérettetésnek, hiszen a tihanyi vitorlás iskola a Magyar Építőművészek Szövetségének különdíját
kapta.
A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése

Milliárdok a Balatonra
Négy uniós projektből 24 milliárd forint jut a Balaton víz-és
partvédelmét szolgáló kutatásokra, fejlesztésekre a következő években – közölte Csonki
István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője.
Az elsőként, várhatóan a jövő év
közepén záruló, 300 millió forintos
projektben a klímaváltozás hatásait
vizsgálják a Balaton vízkészletére,
belső áramlási viszonyaira, élővilágára. Ennek részeként már elkészült
a környezeti hatástanulmány, a Balaton nádgazdálkodási terve, és a tó

mederanyagának minőségi, mennyiségi felmérése. A tanulmány megállapításai alapján emelték meg a Balaton üzemeltetési vízszintmaximumát 120 centiméterre, és folyik
a megemelt vízszinthez igazodó partvonal szabályozási-tervének elkészítése is – tette hozzá az igazgató.
2017-ben indult, és várhatóan
jövőre fejeződik be az az egymilliárd
keretösszegű projekt, amelyben átfogó balatoni környezeti megfigyelő
és tájékoztató rendszert építenek ki.
A térség ökológiai rendszerét, társadalmi, gazdasági változásait is
vizsgáló program fontos támpon-

a tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton környezetében épített példaértékű épületekre. Az Év
Balatoni Háza díjra lakóházzal, középülettel és gazdasági/üdülő épülettel lehet pályázni. A pályázatra
december közepéig lehet jelentkezni a balatoni régióban 2013
használatba vett épületekkel.
A bírálatot nyolc tagból álló
szakmai bizottság végzi, melynek

tokat ad a Balatonnal kapcsolatos
központi intézkedések kidolgozásához. A projekt keretében eszközökhöz jut a meteorológiai szolgálat, a tihanyi limnológiai intézet, és
a Balaton Fejlesztési Tanács.
A legnagyobb projekt a tervek
szerint 2022-ben fejeződik be, ez a
tó levezető rendszerének korszerűsítését: a Sió-zsilip átépítését és a
Sió-csatorna vízeresztő képességének növelését eredményezi –
mondta Csonki István, aki hangsúlyozta, a megemelt vízszinttel
megtartott víztöbblet, és az egyre
szélsőségesebbé váló időjárás miatt
is szükség van a balatoni vízeresztések hatékonyabbá, gyorsabbá, biztonságosabbá tételére.

tagjait a Magyar Építőművészek
Szövetsége, a Magyar Építész Kamara, a Somogy Megyei Építész
Kamara, a Zala Megyei Építész
Kamara, a Magyar Építészek
Veszprém Megyei Kamarája, a Nők
a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség delegáltjai alkotják.
A díjat három kategóriában az
év balatoni lakóháza, középülete és
üdülője kategóriában jövő év elején
osztják ki.
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A projekt megvalósítását az EU
14,5 milliárd forinttal, a magyar
állam pedig 4,4 milliárd forinttal
finanszírozza.
Még előkészítés előtt áll a 2023.
őszén záruló, közel 4 milliárd
forintos projekt a Balaton vízminőségének megőrzésére, illetve javítására, a Balaton északi partján
lévő nádas szűrőmezők állapotfelmérésével, fejlesztésével. Olyan létesítményeket újítanak fel, illetve
építenek majd, amelyek a Balatonba, zömében az északi partról
érkező vízfolyások felől biztosítanak védelmet a tó számára, a befolyó vízzel érkező hordalékot, uszadékot tartják majd vissza.
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Író-olvasó találkozó
Odze György író, műfordító volt
a vendége november elején a Németh László Könyvtárnak.
Az érdeklődők lényegre törő,
hozzáértő előadást hallhattak az
1975-ben Bejrútban lezuhant
Malév gép tragédiájáról – ami nem
véletlen, hiszen az író, legújabb
könyve, A bejrúti rejtély címmel ezt

az eseményt tárja fel. Az est moderátora Kőrössi P. József, a Noran Kiadó irodalmi vezetője volt. Az előadás után a jelenlévők kedvezményesen vásárolhatták meg Odze
György könyvét, amelyet a szerző
dedikált is.
HORVÁTHNNÉ TÓTH IVETT

