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A hagyományos vidám Téltemető rendezvényt ugyan nem lehetett ebben az évben megtartani, de húshagyó kedden a telet jelképező
kiszebábot Titz Tibor segítségével elégették a Belső-tó partján, remélve, hogy hamar elérkezik a tavasz, a jó idő és a megújulás.
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Folytatódik a Balatoni Bringakör komplex felújítása – közölte a
NIF Zrt. Ennek keretében idén nyárig Balatonlelle és Balatonaka-
rattya között befejeződnek a munkálatok. Szintén ebben az évben
folytatódik a bringakör további szakaszainak tervezése. A már ren-
delkezésre álló tervek alapján tavasszal megindulhat a kivitelezés
a Tihany és Örvényes közötti mintegy 3,3 kilométer hosszú szaka-
szon. 

Szintén megkezdődnek a munkák 2021-ben a Balatonkenese és
Balatonfűzfő közötti 4,2 kilométeren, és további önkormányzati ut-
cákat érintő részeken: a Balaton északi partján Balatonkenesétől
Gyenesdiásig a lakóutcákon vezetett szakaszokon is felújítják a
meglévő burkolatot és a forgalomtechnikai elemeket. 

A fejlesztések az Innovációs és Technológiai Minisztérium meg-
bízásából, a NIF Zrt. beruházásában uniós és hazai forrásból ké-
szülnek el.
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ÖRÜLHETNEK A BRINGÁZÁS
SZERELMESEI

Hamarosan megjelenhetnek a munkagépek a Jó-
zsef főherceg egykori tihanyi, hathektáros reziden-
ciájának helyszínén. A CDHT Hotel Projekt Kft.
ugyanis kiírta a közbeszerzési eljárást a Tihanyi
Kastélyszálló és Tréning Központ Hotel építéséhez
szükséges bontás megtervezésére.

A Kisfaludy turisztikai fejlesztési programmal
minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési prog-
ramja valósulhat meg a vidéki Magyarországon. A
program keretében kiírt pályázaton 8 milliárd forint
vissza nem térítendő állami támogatást nyert a be-
ruházás.

A kastély épülete helyi műemléki védettséget
élvez, azt meg kell őrizni, a közbeszerzési eljárás ki-
írása szerint viszont több meglévő épület bontása is
szükséges. Így bontani kell a Park Hotel épületét, a
személyzeti szállót, a raktárakat illetve a területen
lévő apartmanokat – ez mind a nyertes ajánlattevő
feladata lesz majd.
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ELKEZDŐDHET 
A BONTÁS

ELŰZTÉK A TELET
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Elkezdődött a bontás, a több mint
kétszáz éves egykori apátsági magtár
rekonstrukciója révén egy kiállító és
közösségi teret is magába foglaló
turisztikai fogadóközpont létesül a
műemléki épületben. Tihany egyik
legfontosabb fejlesztése az év végére
befejeződik.

480 millió forintból valósul meg a beru-
házás, amely eredetileg egy évvel korábban
kezdődött volna, de a sikertelen első köz-
beszerzés miatt késve indulhatott csak el
az építkezés. A kivitelezők tíz hónapos ha-
táridővel vállalták az építési munkát, amely
a nyári szezonban is zajlik majd.

Az új turisztikai fogadóközpont földszint-
jére a Tourinform iroda költözik, az első és
a második emeleten pedig közösségi tér-
ként is használható kiállítóteret alakítanak
ki. Fontos szempont az is, hogy különböző
rendezvényeknek helyet tudjon biztosítani
az épület, így egy nyolcvan férőhelyes ter-
met is kialakítanak.

- Tihany egyik legforgalmasabb közterü-
letéről van szó, mindannyiunk számára
fontos, hogy a fejlesztéssel megújulhat a
tér kinézet. Elvégezzük a jellegzetes mű-
emléki épület rekonstrukcióját, új turiszti-
kai fogadóépületet alakítunk ki, modern,
tágas helyiségekben tudjuk fogadni majd
az idelátogatókat. Egy érdekes kiállítást is
tervezünk, amely a balatoni fürdőkultúra
mellett bemutatja a tihanyi emberek 20.

századi életét is. Már zajlik az emeleten ki-
alakítandó kiállítás anyagának közbeszer-
zési eljárása, várhatóan a nyár végén
elkezdődhet a tárlat kialakítása – fogalma-
zott Tósoki Imre polgármester, aki hang-
súlyozta: az építkezés ideje alatt nem
zárják le a Mádl Ferenc teret, de az itt ren-
dezett hagyományos programoknak ebben
az évben új helyszínt kell keresni.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő
az alapkőletétel alkalmából kiemelte: szí-
vós, hosszú előkészítő munka előzte meg

a fejlesztést, ami tovább erősíti Tihany
vonzerejét. Külön öröm, hogy az épület-
ben olyan közösségi teret is kialakítanak,
ahol találkozhatnak egymással a helyiek,
és rendezvényeket is tarthatnak – véleke-
dett. 

- Elkezdtük a bontási munkákat, bízom
benne nem ér minket semmilyen meglepe-
tés az épület szerkezetét illetően. A beru-
házás mindenképp összetettebb egy
átlagos építkezésnél, hiszen tulajdonkép-
pen az egykori apátsági magtár rekonst-
rukcióját végezzük el. Visszaállítjuk az
eredeti állapotot, például a régi ajtók és ab-
lakok is az eredeti formájukban lesznek
láthatók. Mostantól folyamatos lesz a
munka, a műemlék védelemmel, heti rend-
szerességgel tartjuk a kapcsolatot. Min-
dent elkövetünk, hogy időre elkészüljön az
építkezés – nyilatkozta lapunknak Unyi Fe-
renc, a kivitelezést végző NBU Építőipari
Kft. ügyvezetője. A cég végezte a beruhá-
záshoz szervesen kapcsolódó Civilek Házá-
nak építését is.
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Hosszú hónapok után talán véget ér a
korlátozások ideje, újra találkozhatunk,
élhetjük a régen megszokott
hétköznapokat, és egyszer esetleg 
majd azt is elfelejtjük, hogy milyen volt
maszkviselős, távolságtartó életünk.
Talán újraépíthetjük a közösségeket is-
valljuk be, sokunknak ezek hiányoznak 
a legjobban a nehéz időszak alatt.

Ezt a közösségépítést, újraindítást sze-
retnénk ösztönözni, mi, a Németh László
Művelődési Ház vezetése egy olyan cél ki-
tűzésével, ami valószínűleg minden Ti-
hanyban élőnek fontos. Sokszor, sok helyen
leírtuk már: Tihany, gyönyörű. Célunk az,
hogy a világ újranyitása után még szebb le-
gyen. Nem kérünk mást: egy–egy közös-

ség, baráti társaság, civil szervezet, vállal-
kozói csoport jelképesen fogadja örökbe a
félsziget egy nekik is tetsző apró szeletét.
Érezze magáénak, szépítse, időnként akár
saját akciók keretében szedje össze az
esetlegesen keletkezett szemetet, mintha
csak a saját kis birtokát gondozná. Tudjuk
és hisszük, hogy sokan már most is nyitott
szemmel járnak, és ha valami szemet
bántó dolgot észrevesznek, akkor össze-
szedik, szépítik saját portájuk környékét.
Mi most ezeket az egyéni akciókat szeret-
nénk hivatalossá tenni. 

Terveink szerint megkeresnénk a falu-
ban élő, működő közösségeket, megbe-
szélnénk, hogy melyik területet szeretnék
örökbe fogadni. A kezdeményezés mellé
állt a Civilek Tihanyért Egyesület is, akik
pályázati forrásból anyagi eszközökkel is

tudják segíteni ezt a közösségi akciót. Sze-
retnénk sok-sok virágot, szép fát, gondo-
zott területet látni, ebben természetesen
segítséget nyújt a Falugondnokság is,
melynek vezetőjével, Borbélyné Dobos Ad-
riennel egyeztetve terveznénk meg, hogy
milyen területek lesznek örökbe fogadha-
tók.

Nemsokára részletesen is tájékoztatjuk
a lakosságot, és már készülünk az első ak-
cióra is: ha már lehetséges lesz, megtart-
juk az első szemétszedést, és reméljük,
hogy az őszi akcióhoz hasonlóan ehhez is
nagyon sokan fognak csatlakozni. Várjuk a
szépítési, megújítási ötleteket is, az ered-
ményekről pedig időről időre beszámolunk
a Tihanyi Visszhang hasábjain. 

Rózsa Éva

FOGADJUK ÖRÖKBE A FÉLSZIGETET!

A beruházás több Balaton környéki települést érintő, 3 milliárd forintos „Balaton-fel-
vidéki kultúrtáj világörökség vá ro mányosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” elnevezésű
projekt részeként valósul meg, ennek keretében újul meg a Visszhang-domb is. Itt ren-
dezik a területet, ajándékboltot létesítenek, az új, korszerű nyilvános vécét pedig az épület
és a parkoló között, részben a földbe süllyesztve alakítják ki.

- Most, amikor a turizmusnak történelmi léptékű kihívásokkal kell megküzdenie vi-
lágszerte, külön öröm, hogy a Balaton-felvidék turisztikai infrastruktúrája újabb elemmel
gazdagodik. Tihany kiemelt attrakciója a térségnek, ezért a település fejlesztését priori-
tásként kezeli a turisztikai ügynökség. A beruházás egy több részből álló csomag fontos
fázisa, amely illeszkedik a jövőbeli fejlesztésekhez. A magtár felújítását a szakmai se-
gítség mellett az ügynökség marketinggel és kiadványokkal is támogatja majd – tette
hozzá Magyar Márton a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatója.

Alapkőletétel, (balról jobbra) Mihályi Jeromos, Magyar Márton, Kontrát Károly, Tósoki Imre és 
Unyi Ferenc



Jelentős turisztikai és infrastrukturális
beruházások zajlanak Tihanyban, 
ezért a nyári szezonban is helyenként 
és időszakonként útlezárásokra,
forgalomkorlátozásokra kell számítani 
a településen.

Elkezdődött az egykori apátsági magtár
műemlék épületének rehabilitációja, a Tiha-
nyi Bencés Apátság előtti Csokonai liget il-
letve a templomhoz vezető lépcső felújítása.  

A bontási illetve építési munkálatok miatt
a Tihanyi Bencés Apátsághoz vezető lépcső-
sor valamint a Csokonai liget ez év szep-
tember végéig le lesz zárva, a templomot
gyalogosan a Borsos Miklós tér felől lehet
megközelíteni – jelentette be sajtótájékoz-
tatóján Tósoki Imre, Tihany polgármestere. 

Az egykori apátsági magtár műemléki
épületének felújítása miatt a Mádl Ferenc
téren időszakonként forgalomkorlátozás lép
életbe: márciusban, áprilisban és júniusban

is lesz egy-egy hét, amikor a munkálatok
miatt autóval nem lehet majd behajtani a
térre, a gyalogos forgalom viszont korláto-
zottan mindvégig biztosított lesz.

- Igyekszünk minél kisebb fennakadást
okozni az építkezéssel, de lesznek idősza-
kok, amikor nem lehet majd behajtani a
Mádl Ferenc térre, ez elkerülhetetlen. A
munkálatok ütemezése szerint a 10., 16.,
19., és a 24. héten forgalomkorlátozás lesz,
a gyalogosok viszont a lekordonozott részen
kívül használhatják ekkor is a teret –
mondta  Unyi Ferenc, a beruházást végző
NBU Építő Kft. ügyvezetője. Elvégzik a tele-
pülés egyik legforgalmasabb útján, a Cso-
konai utcában a vízvezetékrendszer komp-
lex cseréjét is. A beruházást végző Dunán-
túli Regionális Vízmű Zrt. hat ütemben ter-
vezi a munkálatokat, amelyek a cég tájékoz-
tatása szerint július végére befejeződnek. 

- Az 1965-ben telepített ivóvízvezeték-
hálózat teljes cseréje történik meg. 1270
méteren cseréljük ki a régi, elavult vezeté-
keket, 63 darab házi bekötést hajtunk
végre. Előfordulhat időszakos vízhiány, nyo-
máscsökkenés, az ivóvíz minőségét viszont
nem befolyásolják a munkák. Ideiglenes
forgalmirend-változásokra, útelzárásokra,
lámpás forgalomirányításra kell számítani,
a parkolás sem lesz megengedett az utcá-
ban, - ezekről mindig időben értesítjük
majd a lakosságot, ahogy az ingatlanokra
történő bekötések esetén is előre egyezte-
tünk majd a lakókkal - fogalmazott Laka-
tos Edina, a DRV Zrt. szóvivője. 

Az önkormányzat információs táblákat
helyez ki a településen, amelyek pontos tá-

jékoztatást adnak majd a különböző beru-
házások miatti aktuális forgalmi korlátozá-
sokról – jelentette be Tósoki Imre polgár-
mester, aki hangsúlyozta: régóta várt, fon-
tos fejlesztések zajlanak a Balaton-parti
településen, elkerülhetetlen, hogy a nyári
szezonban is folyjanak a munkálatok, ezért
a tihanyiak és az idelátogatók türelmét és
megértését kérte.
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Mint minden évben, a Tihanyi Legenda Kft és a Németh
László Művelődési Ház már tavaly elkészítette az idei
rendezvénynaptárat. Reményekkel telve készülnek az évre, de
realistának kell maradniuk: minden azon múlik, hogy alakul a
járványhelyzet. A programszervezők a legrosszabb és a
legideálisabb forgatókönyvre is készülnek, a vágy persze az:
hogy rövidesen újra lehet nagyobb rendezvényeket tartani.

- Új ötleteink vannak. Az optimista forgatókönyv szerint az első na-
gyobb megmozdulás a Kecsköröm Ünnep lenne május elején, és ha
minden a tervek szerint alakul, akkor megtartjuk a hagyományos fő-
zőversenyt, ahogy a népzenei találkozót is. Május végén, Pünkösdkor
csatlakozunk a Balatoni Hal és Borünnephez, de az igazi nagy terv
az a május 28-i hétvégén valósulna meg: 40 éve mutatták be ugyanis
a Pogány Madonna című filmet Bujtor István főszereplésével, Az
apátsággal és helyi vállalkozókkal egyeztetve ezt az évfordulót min-
denképpen megünnepeljük, de ez is a korlátozások feloldásától függ.
Amennyiben lehetőség lesz rá, egy hétvégén rendezzük a Pogány
Madonna ihlette programokat és a gyereknapot, összefűzve a két
eseményt, így kiváló szórakozási lehetőséget biztosíthatunk a csalá-
dok számára – fogalmaz Rózsa Éva a művelődési ház igazgatója. 

A Levendula Hetek tervezett időpontja június 19-július 4. A Ba-
laton-felvidéki Nemzeti park szándékai szerint tart szedd magad
akciót. A tavalyi év sok tapasztalatot adott minden résztvevőnek,
új hagyományokat teremtett, ezeket szeretnék folytatni a szerve-
zők. Ebben az évben is szeretnének támaszkodni a helyi vállalko-
zók, helyi attrakciók, intézmények és civil szervezetek ötleteire,

kezdeményezésére. - Valljuk, hogy ezekkel az új értékekkel, melyet
a tavalyi évben is a helyi vállalkozások tettek hozzá a rendezvény-
hez, színesebb, helyibb, színvonalasabb lett a program. A részletes
programterv a korlátozásoktól függ, mindamellett, hogy meg kell
találnunk az ideális rendezvényhelyszínt, a Mádl Ferenc téren fo-
lyamatban lévő építkezés miatt a Főtér nem használható. A kira-
kodóvásárt terveink szerint megtartjuk, ennek megszervezésébe
is bevonjuk a helyi vállalkozásokat – így Rózsa Éva. 

Július elején indulnak a színházi előadások a Bujtor István Szín-
padon, és nem maradnak el a Nyáresték programjai sem, igaz új
helyszínen. Az őszi programok is valószínűleg sok mindenben vál-
toznak. A Szüreti Napok időpontja változatlanul szeptember má-
sodik hétvégéje, de rövidebb szüreti menet lesz. 

- Sok a kérdőjel a Gardáliával kapcsolatban is. Reméljük, hogy
addigra a pandémia már csak egy rossz emlék lesz, és a megszo-
kott módon szervezhetjük meg az eseményt. Sok tervünk van ad-
ventkor is, a Karácsonyváró napokon igazi téli mesevilág várja a
helyieket és a Tihanyba látogatókat. A könyvtár érdekes előadók
meghívását tervezi ebben az évben, bizakodóak vagyunk, hogy
megtarthatjuk ezeket a programokat. A Tájházak felújítása szépen
halad, tavasszal már ott is lehet rendezvényeket tartani. Színes pa-
lettával készülnek az ott dolgozók, egyrészt a nagyobb rendezvé-
nyekhez kapcsolódva, másrészt olyan népi hagyományokat felele-
venítve, mint a Szent Iván éj vagy a Mihály-napi vásár. Vannak ter-
veink, de sok még a kérdőjel. Ami biztos: mi készülünk, és nagyon
reméljük, hogy a tavalyinál jóval több eseményen várhatjuk a ven-
dégeket – nyilatkozta lapunknak Rózsa Éva. 
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IDEI RENDEZVÉNYEK, KÉRDŐJELEKKEL

JELENTŐS BERUHÁZÁSOK, 
IDŐSZAKOS FORGALOMKORLÁTOZÁSOK

CSOKONAI UTCAI 
KORLÁTOZÁSOK 

Márciustól egy hónapon keresztül félpá-
lyás útzár lesz a Csokonai utca déli szaka-
szán, a Kossuth utca és a Bittera köz kö-
zött. Áprilisban a Bittera köz és a Kiss utca
közötti szakaszon teljes útzár lesz, csak a
lakók hajthatnak be a területre.

Április 19-május 28. között a Kiss utca
és a József Attila utca közötti szakaszon a
Csokonai utcában az egyirányú forgalom
helyett lámpával irányított kétirányú forga-
lom lesz, parkolásra nem lesz lehetőség.

A kivitelezési munkálatok negyedik üte-
mében a József Attila utca és a Kossuth
utca leágazó közötti részen zajlik a hálózat
cseréje, ekkor is teljes útzár lesz, csak a
lakók célforgalmát biztosítják.

Június elejétől a Csokonai utca keleti
szakszán dolgozik majd a DRV, a kivitele-
zés ideje alatt félpályás útzár lép életbe.
Június közepétől pedig az utca északi ré-
szén zajlanak majd a munkálatok, itt július
végéig félpályás útzár lesz, parkolni sem
lehet majd.



Jelentős fejlesztések előtt áll a Tihanyi
Bencés Apátság, ilyen rövid idő alatt
soha ennyi beruházás nem történt a
szerzetesi közösség életében. Az évente
százezernél több látogatót vonzó
apátság tulajdonképpen egy turisztikai
attrakció is, a közösség ezért a szerzetesi
lét mellett komoly energiákat fordít a
szerzetesrendük, az életszemléletük
bemutatására. Milyen új tervek vannak,
a sok fejlesztés milyen változásokat
hozhat - kérdeztük a pár hete bizalmi
szavazással tisztségében újra
megerősített Mihályi Jeromos perjeltől.

- Három éve választották meg az apát-
ság vezetőjének, akkor fiatal kora miatt a
megszokott kilenc év helyett három évre
kapta meg a megbízást azzal a kitétellel,
hogy társai 2021-ben újra szavaznak. A
titkos bizalmi szavazás megtörtént és to-
vábbi hat évre elnyerte a közösség támo-
gatását. Milyennek látja az elmúlt három
évet?

- Nem volt szükség nagy irányváltozta-
tásokra, hiszen Korzenszky Richárd atya
lefektette utat járjuk tovább. Személyem-
mel talán annyi változás mégis történt,
hogy egy közvetlenebb hangot szerettem
volna kialakítani, egyszerűbben megmu-
tatni az idelátogatóknak kik vagyunk, mivel
foglalkozunk. Párhuzamosan egymással
nyolc projektet viszünk, ebben benne van a
merészségem. Úgy gondolom, nekem a
fia talságom révén is ezt kell tennem, bele
kell vágni, bírni kell energiával és figyelem-
mel. A közösségünket jelenleg 12 szerze-
tes alkotja, az örökfogadalmas szerzetesek
mellett vannak növendékek és jelölt is.
Szeretném, ha bővülne a közösségünk,
szeretném, ha lenne esélye másoknak is
arra, hogy megismerve értékeinket, éle -
tünket, csatlakozzanak ehhez az életfor-
mához, a rendhez. A nyitottság a rendünk
egyik alappillére. Ha öt évente lesz egy új
ünnepélyes fogadalmas szerzetesünk, azt
jó eredménynek tartanám.

- Az apátsági dolgozókkal illetve a rend
működtette általános iskola alkalmazott-
jaival együtt, több mint ötven embert fog-
lalkoztat az apátság, a falu egyik legna-
gyobb munkáltatója ezzel. A fejlesztések
után több lesz a feladat, gondolom tovább
nő ez a létszám?

- Igen lesznek új dolgozóink és új felada-
tink, nem egyszerű egyébként megfelelő
munkaerőt találni. Tervezzük az idei évet,
számos ötletünk, tervünk van, de kétszer
annyi szellemi energia kell ahhoz, hogy ezt
a bizonytalan helyzetet, ami előttünk áll ke-
zelni tudjuk. A vírus miatt tavaly mintegy 50
százalékkal csökkent a látogatóink száma.
Az egyéni látogatók megmaradtak, de a cso-
portok drasztikusan visszaestek, ami jelen-

tős bevétel kiesést jelent. Ennek a helyzet-
nek az az egyik nagy tanulsága, hogy min-
den körülmények között rendelkezni kell
megtakarítással, hiszen az apátság működ-
tetése részben olyan, mint egy turisztikai
szolgáltatóé. Jelenleg nagyon nehéz előre
tervezni. Idén lesz száz éve, hogy IV. Károly
király az apátságban járt. Utolsó napjait ma-
gyar földön a Tihanyi Apátságban töltötte.
Szeretnénk megemlékezni erről az évfordu-
lóról is, nincs sok időnk rá.

- Egymást érik az apátsági beruházá-
sok, több milliárd forint sorsát kell egyen-
getnie. Nem éppen szerzetesi munka.

- Meghatározó, jelentős fejlesztések
előtt állunk illetve néhány már zajlik is. Az
apátság épületének külső és belső felújí-
tása 2023-ra el kell, hogy készüljön. Nagy
munkálatok lesznek, a homlokzat javítása,
a tetőszerkezet cseréje, a belső terek és az
udvar felújítása, a nyílászárók kicserélése
- mind-mind fontos feladat. Erre uniós és
hazai forrásból 3,5 milliárd forintos kere-
tünk van. Néhány falfestmény is előkerült
az apátság egyes helyiségeiben, ezeket
restauráljuk, hiszen lemeszelték őket -
most lászik, hogy 1950 után milyen rombo-
lás történt itt.

Húsvétra szeretnénk, ha elkészülne a
Napváró terasz. Ez egy közösségi tér lesz,
tulajdonképpen a sétány meghosszabbí-
tása, ahol kisebb programoknak is helyet
tudunk majd adni. Márciusban elkezdődik
a kiállítóhelyünk teljes felújítása, aztán a
déli terasz, a ház előtti tér illetve a rézsű
következik. A Rege udvarban kicseréljük a
teljes burkolatot, padokat helyezünk ki és
kertépítészetileg is megújítjuk a teret. Re-
ményeim szerint mindez nyárra elkészül.
Régi álmunk volt, hogy a Csokonai ligetben
egy lingvisztikai kiállítás kapjon helyet. Az
alapítólevél, amely az első eredeti formá-
ban fennmaradt magyar szórvány nyelvem-
lékünk, adja magát, hogy foglalkozzunk a
nyelv és az anyanyelv témájával. Az külön
öröm, hogy ezáltal a természetben is tud-
juk fogadni a látogatóinkat, a vírushelyzet
rámutatott, milyen fontos ez is. A liget egy-

kor az apátsághoz tartozott, a szerzetesek
lekerített kertje volt, amolyan kis arboré-
tum. A terület jelenleg is bencés tulajdon-
ban van, de hosszú időre átadtuk a kezelé-
sét az önkormányzatnak. Az apátsághoz
vezető lépcső átalakítása szintén nem a mi
beruházásunk, de nagyon örülünk neki, hi-
szen nem mindegy milyen út és környezet
vezet fel a templomhoz, milyen környezet-
ben tud ráhangolódni a látogató az apát-
ságra.

- Milyen változásokat hozhatnak a fej-
lesztések a szerzetesi közösség élet-
ében?

- Fontos, hogy a közösségi életünk fej-
lődjön, fontos, hogy a minőség jellemezze
az életünket és a vendégvárásunkat egya-
ránt. Azon dolgozunk, hogy a látogatók ne
csak a szép barokk templomot lássák eset-
leg a kiállításainkat, hanem ízelítőt kapja-
nak az életünkből, a gazdag keresztény és
magyar kultúránkból, az életszeretetünk-
ből, a tevékenységeinkből. Lássák, hogy
vannak termékeink, kóstoljanak bele a
gasztronómiánkba, és töltsenek több időt
nálunk. Ugyanakkor a magunk közösségi
életére is gondolnunk kell, jelenleg be va-
gyunk szorítva az apátság épületébe, egy
turisztikai településrész kellős közepébe.
Ha kiteszem a lábam a templomból habi-
tusban, legalább negyven fényképet készí-
tenek rólam, leszűkült az életterünk. Ezért
döntöttünk úgy, hogy a Belső-tónál lévő hét
hektáros földünkön létrehozunk egy major-
ságot, egy gazdasági-, és egy bemutató
épülettel. Itt nekünk, szerzeteseknek is
lesz lehetőségünk feltöltődni, ápolni a kap-
csolatunkat a természettel.

- Látom, most is itt vannak a keze ügyé-
ben az erre vonatkozó látványtervek.

- Igen, túl vagyunk sok egyeztetésen, a
közösségen belül is megvitattuk ezt, most
pedig már a megvalósítással foglalkozunk,
de még nagyon sok minden van hátra. Most
úgy látom, arra van esélyünk, hogy a ma-
jorság épületeinek alapkövét legkésőbb
2030-ig letesszük.

Martinovics Tibor
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Februártól új horgászrend lépett életbe 

a Balaton, ami a ragadozó halak fogási

tilalmi idejét megduplázza, 

a gyerekhorgászatban könnyítést hoz, 

a szemetelést viszont szigorúbban

bünteti – közölte a Balatoni

Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A bejelentés szerint már kaphatók az
idei balatoni horgászjegyek, amelyek ára
nem változott tavaly óta. Komoly könnyebb-
séget jelenthet, hogy a több oldalas területi
jegyeket nem kell a jövőben kinyomtatni, és
felmutatni a helyszínen, a halőrök a hor-
gászkártyák száma alapján is tudnak ellen-
őrizni.

Több ponton változott a balatoni hor-
gászrend. Íme, a legfontosabbak: a raga-
dozó halak – süllő, balin, csuka, kősüllő
és sügér – korábban egy hónapig tartó fo-
gási tilalmi ideje ettől az évtől két hóna-
pig, március 1-jétől április 30-ig tart. A ti-
lalom kiterjed a fogásukhoz szükséges
módszerekre is. Új szabály az is, hogy a
kifogott és megtartott halakat legfeljebb
48 óráig lehet életben tartani. A 14 év
alatti gyerekeknek 1500 forintért vásárol-
ható éves horgászjegy ezentúl nemcsak a
parton lesz érvényes. Vízről, csónakról,
vitorlásról, amennyiben általános hor-
gászjeggyel rendelkező felnőtt kíséreté-
ben pecáznak.

Változások vannak a szemetelés keze-

lésében is. Pár helyről már kitiltották a
Balatonnál a környezetszennyező horgá-
szokat, és több településen fontolgatnak
hasonló lépéseket. Azért, hogy az amúgy
is szűkös horgászhelyek a jövőben ne
csökkenjenek, helyi területhasználati sza-
bályt dolgoz ki a társaság több érintett ön-

kormányzattal, amelyek szigorú betarta-
tása belekerült az új horgászrendbe is.
Eddig csak figyelmeztettek a szemetelé-
sért, rendbontásért a halőrök, most már a
területi engedélyt is bevonhatják ilyen
esetben.
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MEGVÁLTOZOTT REND, HOSSZABB TILALMI IDŐ

Komoly haltelepítési program zajlott

2020-ban a Balatonnál. Összesen 340

ezer kilogramm ponty, illetve compó,

süllő érkezett a vízbe, de további 

fajokból is mintegy 412 ezer egyedet 

telepítettek a tóba. Lesz tehát miből 

válogatni a horgászoknak 

az engedélyezett időszakban. 

A múlt év február végétől december kö-
zepéig szervezte a balatoni és kis-balatoni
haltelepítéseket a Balatoni Halgazdálko-
dási Nonprofit Zrt. A munka nagyságát jól
jelzi, hogy 106 fuvarral, összesen 11 256 ki-
lométert megtéve, 33 helyszínen történtek
haltelepítések.

A pontytelepítések idén tavasszal és
nyáron folytatódnak. Éves szinten 300
ezer kilogramm vegyes 2-3 nyaras korú
ponty szerepel a társaság telepítési köte-
lezettségében. Ezt minden évben igyekez-
nek túlszárnyalni, 2020-ban az év során

végül 337 ezer kg pontyot sikerült a tóba
engedni - derül ki a társaság jelentés-
éből. 

Költséghatékonyság miatt a tógazdasá-
gaikhoz közelebb eső déli parti helyszí-
nekre többször is szállítottak, de a távolabb
eső északi parti helyszínekre is vittek pon-
tyot legalább egyszer az évben. A haljelö-
léses vizsgálatokból ismert, hogy a halál-
lomány az élőhelyi- és táplálék viszonyok
alapján oszlik el a tóban, nem pedig a hal-
telepítések helye szerint. Ennek ellenére a
horgászok igényei miatt minden évben tö-
rekednek arra, hogy a Balaton három me-
dencéje között nagyságrendileg egyenlete-
sen osszák el a telepítéseket. 

Egy- és kétnyaras süllőből 2020-ban
összesen 3038 kilónyit telepítettek a Bala-
tonba, ami szabad szemmel is láthatóan
elmaradt a 6 ezer kilós éves kötelezettség-
től. Süllőből még nem önellátó a társaság,
így ki vannak szolgáltatva a közbeszerzés

és a piaci viszonyok okozta nehézségek-
nek. Idéntől azonban reményeik szerint
megoldódik ez a probléma, mert a móricz-
helyi és a fonyódi tóegységek visszatérnek
a cég kezelésébe, az így megnövekedő te-
nyésztő terület pedig már elegendő lehet a
kötelezettség megtermelésére.

Egy- és kétnyaras kősüllőből viszont re-
kord mennyiséget telepítettek, összesen 14
330-at és folytatták az évekkel ezelőtt meg-
kezdett menyhal újra honosítási progra-
mot. Előnevelt csukából a 250 ezres köte-
lezettséget kétezerrel meghaladva helyez-
tek ki a Balatonba és a vízrendszer befo-
lyóiba. A betelepített csukákat oxigénnel
felfújt zsákokban szállították a Balaton
partjára, ahol a helyi horgászok a csónak-
jaikból, valamint a halőrök motorcsónakja-
iból és a balatoni befolyók partjairól enged-
ték őket szabadon a parti növényzet előte-
rében. 
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LESZ MIBŐL VÁLOGATNI A HORGÁSZOKNAK

ÚJ KORSZAK KEZDŐDHET
A Balatoni Hajózási Zrt. tavaly

novemberében indított nyílt európai

uniós közbeszerzési eljárása

eredményesen lezárult, megkezdődhet

kettő 45 méteres komp illetve kettő 

35 méteres katamarán gyártása. 

A fejlesztés jelentős előrelépés 

a balatoni hajózás életében.

A kiírásra egy érvényes ajánlat érke-
zett, a nyertes pályázó a felvidéki, komá-
romi székhelyű SAM Shipbuilding and Ma-
chinery vállalat.

A gyártó feladata a kiviteli tervek elké-
szítése, engedélyek beszerzése, a hajók le-
gyártása és Balatonra szállítása, majd a
végszerelés és a kész hajók átadása. A
hajók várhatóan 2022. tavaszára készülnek
el, még abban az évben vízre is bocsátják
őket. A szállítás a Sión lesz, ami komoly lo-
gisztikai és koordinációs feladatot jelent
majd. 

A 15,9 millió eurós, azaz közel 5,7 milli-
árd forintos beszerzés a magyar kormány
közel 6,6 milliárd forintos tőkeemeléséből
valósul meg. A hajók a legkorszerűbb mű-
szaki és utaskiszolgálási eszközökkel és
paraméterekkel rendelkeznek, beszerzé-
sük a BAHART hajóflotta megújításának
első ütemeként valósul meg, és része a
társaság 2030-ig tervezett teljes moderni-
zációs folyamatának.

Mindenki által érzékelhető fejlesztése-
ket ígér a társaság, közleményük szerint új
korszak kezdődik a balatoni hajózásban. A
kompok és katamaránok beszerzésén túl,
a következő években megújulnak a kikötők
és a révállomások is. A Balatoni Hajózási
Zrt. célja a balatoni hajóflotta megújítása
annak érdekében, hogy európai színvonalú
szolgáltatást tudjon biztosítani az utasai-
nak.

t-v
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Szülőföldem címmel hirdettek
rajzpályázatot a tihanyi bencés iskola
diákjai számára. A beérkezett rajzokat 
ki is állították az iskola aulájában, 
a szervezők további hasonló
értékteremtő és megőrző programokat
terveznek a jövőben.

Több mint hatvan rajz érkezett a Szülő-
földem című kiírásra, amelynek eredmény-
hirdetését a járványhelyzet miatt február
elején, az iskola udvarán tartották meg. Az
elkészült alkotásokon Tihany mellett, több
környező településről is láthatók rajzok,
amelyek között a realista szemléletűek épp

úgy megtalálhatók, mint a valóságtól elru-
gaszkodott részletek vagy éppen az idilli
tájak. A rajzversenyen végül négyen kaptak
arany fokozatot, de minden résztvevő és a
segítő tanárok, Kicsákné Tímár Adrienn és
Tamásné Süle Éva munkáját is megkö-
szönték. A zsűri nem volt könnyű helyzet-
ben, a Szalontai Krisztával kiegészült
szervező csapatnak több korosztály, stílus
és technika között kellett kiválasztania a
legjobbakat. 

- Több éves programban gondolkodunk,
évente szeretnénk egy-egy témát feldol-
gozni és kiállításokon bemutatni. A cél az,
hogy Tihany értékeit, az ide kötődő művé-

szek alkotásait illetve életművüket köze-
lebb hozzuk a gyerekekhez. Nagyon szeret-
nénk, ha visszakerülne a településre
Borsos Miklós állandó kiállítása, az ő fest-
ményeihez kapcsolódva mindenképp ren-
deznénk egy programot. A Budapest 100
program mintájára Tihany régi épületeinek
bemutatását is tervezzük. Reményeink
szerint olyan anyagokat tudunk majd ösz-
szeállítani a programokra készített mun-
kákból, amiket időszakos kiállításokon a
Tihanyba látogatóknak is meg tudunk mu-
tatni - nyilatkozta lapunknak Tóth Judit ön-
kormányzati képviselő, aki Varró Szilviával
közösen az ötletgazdája a helyi kulturális
programnak. 

A következő kiírás hamarosan nyilvános
lesz, egy újabb tematikával igyekeznek al-
kotásra ösztönözni a helyi iskolás diáko-
kat.
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A füredi lány címmel történelmi
romantikus regényt írt, amely egy
időutazás, 1763-ban Balatonfüreden
találja magát az olvasó. A jogászként
dolgozó Karády Annának ez az első
könyve, a tavaly tavaszi karantén idején
fogott neki. A kötet február közepén
jelent meg, a visszajelzések alapján a
kiadó sikertörténetre készül.

A balatonfüredi családból származó, a
városban élő, de Tihanyhoz is több szállal
kötődő Karády Anna az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ jogi tanácsadója. A
Lóczy Gimnáziumban Molnár Sándor taní-
totta neki az irodalmat, a tanár lelkesedése
ragadós volt, így már középiskolás korában
falta a verseket, de ennek ellenére őt
magát is meglepte, hogy megírt egy köny-
vet. A kéziratot kissé tétován, álnéven
küldte el az Álomgyár kiadónak, ahol a
kedvező fogadtatás után meggyőzték, saját
nevén publikáljon.

- A karantén idején nem lehetett menni
sehova, én mégis utaztam, meg sem áll-
tam a 18. századig. Megelevenedett előt-
tem egy történet, így hát leírtam. Mindig is
érdekelt a város múltja, a Helytörténeti
Múzeum tárlatvezetése után a kutatószol-
gálatot is igénybe vettem, Tóth-Bencze
Tamás helytörténeti könyvtáros szakér-
telme sokat segített. A regény történetét
valós helyszínek és események ihlették, a

szerzői képzelettel megszínesítve. A sze-
replőimet – akik részben valós történelmi
személyek – a 18. századi Füredre költöz-
tettem, sokat kutattam a füredi nemesi
családok múltját is, de a cselek-
ményben való szerepüket az írói
fantázia alkotta – mondta a
szerző.

A 448 oldalas regény Almássy
Anna, a 21. századi jogászlány tör-
ténetét meséli el, aki egyszer csak
1763-ban találja magát, és kény-
telen beilleszkedni a közösségbe.
Találkozik Oroszy Mihállyal, a fiatal
földesúrral, akivel mindenben kü-
lönböznek, mégis szenvedélyes
vonzalom alakul ki közöttük. A mai
értékek szerint nevelkedett lány és az előjo-
gokkal született férfi eltérő világlátása drá-
mai helyzeteket szül. Vajon a két világot ösz-
szekötheti a szerelem? Vajon a szerelmet
sem az idő, sem a tér, sem a társadalmi kü-
lönbségek nem képesek eltiporni?

- Az emberi motivációk nem változnak,
legyünk bármilyen korban, a léleknek nincs
ipari forradalma – erről szól a könyv, ami
romantikus történelmi regény csipetnyi
sci-fivel. Van benne helytörténet, szerelem,
időutazás, ahogy a fülszövegben szerepel:
pestis, máglya, pellengér, éhínség. Van
benne minden a lekvárfőzéstől a csókig.
Nem zsánerekben gondolkodom, az életről
írtam. Szó esik benne a halászatról, lóte-

nyésztésről, és a szerelemről
is. Azt hiszem, minden az ará-
nyokon múlik. Bízom benne,
hogy sokan elolvassák majd –
így Karády Anna.

A jogász már írja második
könyvét, A füredi földesúr című
kötet várhatóan ez év ősszel je-

lenik majd meg.
- Mindannyiunk életében vannak dolgok,

amiket készen kapunk, magától értető-
dőek. Nekem ilyen Balatonfüred, egyálta-
lán a Balaton közelsége, ide születtem, és
szerencsésnek érzem magam, hogy itt él-
hetek. Arról írtam, amit ismerek. Mindig is
szerettem volna úgy kirándulni egyet Füre-
den, nézelődni, beülni helyekre, ahogy ezt
az ideérkezők teszik. Nagy élmény volt az
írás, új nézőpontok tárultak ki, rádöbben-
tem milyen jó, hogy itt élhetek – vélekedik
a szerző, akinek A füredi lány című debü-
táló regénye februárban, éppen a 35. szü-
letésnapjára jelenik meg.

mt

A LEKVÁRFŐZÉSTŐL A CSÓKIG
ROMANTIKUS BALATONI REGÉNY

RAJZVERSENY DIÁKOKNAK
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VILÁGHÍRŰVÉ TETTE A TIHANYI LEVENDULÁT
1893. február 9-én született dr. Bittera
Gyula gyógynövénykutató,
vegyészmérnök, első magyar
illóolajgyáros, aki meghonosította a
tihanyi levendulát majd világhírűvé tette
azt. Álma az volt, hogy Magyarország
illóolaj- és gyógynövény nagyhatalom
legyen. A méltatlanul elfeledett életútját
a helyi Bittera Gyula Alapítvány
felkutatta és kutatja a mai napig. 
De hogyan is lett világhírű a tihanyi
levenedula?

Bittera Gyula már a 1920-as évek elején
felismerte az illóolaj növények hazai ter-
mesztésének és feldolgozásának jelentősé-
gét, a magyar klíma-, valamint talajviszo-
nyok alkalmasságát az ipari növények e fon-
tos csoportjának művelésére. Azon kevesek
közé tartozott, aki előre látta az illóolaj nö-
vények termesztésének időszerűségét, úgy
gondolta, hogy a hazai illóolajipar létjogo-
sultságát és külföldi elismerését csak úgy
lehet biztosítani, ha itthon is sikerül világ-
színvonalú termékeket előállítani, és ezzel
stabil export lehetőségeket biztosítani. 

1919-ben létrehozta az első magyar illó-
olajgyárat, Kaposvári Illóolajgyár néven.
Gyógy- és iparnövényekből nyert illóolaj
előkészítésével és exportálásával foglalko-
zott a cég. 1936-ban megvette Budapesten
a Hungária krt. 77. szám alatti üzemépüle-
tet, és önálló céget bejegyezve, működését
ott folytatta, - európai szintű szaktekintély-
lyé vált. Illóolajok előállítása mellett foglal-
kozott illatos és gyógyászati célokat szol-
gáló növényi kivonatok készítésével is. Vál-
lalatában egészen 1949. decemberig dol-

gozott, amikor azt államosították, így mint
Bittera Gyula Illóolaj és Vegyészeti Gyár
megszűnt, és a „nemzeti vállalatok cég-
jegyzékébe” került.

Külföldi szakmai útjain tanulmányozta az
egyes speciális termesztési körülményeket
és feldolgozási módokat is. Nemesített nö-
vény egyedeket, vetőmagokat hozatott be:
borsosmenta magot Angliából, levendula-
magot Franciaországból, köménymagot
Hollandiából. Mint az első magyar illóolaj-
gyár igazgatója, majd saját vállalatának
szakembere, számos mezőgazdasági ter-
mőtelepet és feldolgozó üzemet létesített.
Szoros kapcsolatot teremtett a Gyógynö-
vénykísérleti Intézettel, a magyarországi
bencés szerzetesrend termelési szakem-
bereivel és az állami gazdaságokkal. 

Bitterát utazásai során főleg a levendu-
latermesztés érdekelte. Amikor a dél-fran-
ciaországi levendula ültetvényeket meglá-
togatta, önkéntelenül is a Balaton vidékére
gondolt. Megfigyelte, hogy a levendula nö-
vények az ottani lejtős, mediterrán klímájú
domboldalakon virágoznak a legjobban.
Talajvizsgálatokat végzett az ország több
pontján, és végül Tihany mellett döntött. A
Csúcs-hegy napsütötte oldalán a klíma, a

talajviszonyok és napsütéses órák száma
is ideális telepítési helynek bizonyult.

Az 1920-as évek elején dr. Bittera Gyula
a nagyhírű francia Vilmorintől vásárolta
azokat a levendula magokat, melyeket
aztán Budakalászon előneveltek, hogy
végül eljussanak a tihanyi földbe, ahol ki-
váló minőségű termést hoztak.

Világhírűvé válásában nagy szerepe volt
Ernest Guenther-nek, aki cége megbízá-
sából 1937-ben Föld körüli utazásra indult,
hogy felmérje az illóolajok birodalmát, ta-
pasztalatait pedig The Essential Oils (Az il-
lóolajok) című könyvsorozatban jelentette
meg. Ebben tudományos alapokra helyezve
ír az illóolaj-világ történetéről, biológiai
eredetéről, az illóolajok kémiai összetevő-
iről, botanikai és földrajzi eredetükről, a
specifikus termelési módszerekről, és a
felhasználási módokról. A könyvsorozat
annyira részletesen dolgozta fel az illóola-
jok témáját, hogy még ma is alapműnek
számít a témában. A szerző a könyvében
szerencsésnek vallja magát, hogy korának
kiemelkedő kémikusaival és szakembere-
ivel dolgozhatott együtt. Magyarországról
Bittera Gyulával jó munkakapcsolatot
ápolt, és illóolajtermelő munkájáról hosszú
cikkekben értekezett. Megállapította, hogy
a tihanyi levendula legfontosabb értékjel-
lemzője a linalil-acetát tartalom tekinteté-
ben a franciát is felülmúlta. A többi érték-
jellemző (alkohol oldhatóság, refrakció,
forgatás, illat) szintén kiváló eredményt
mutatott. Ennek a tanulmánynak köszön-
heti a tihanyi levendula a világhírét.

t-v
Fotók: Bittera Gyula Alapítvány 

- Illatos időutazás című kiállítás

A tihanyi Bittera Gyula Alapítvány elsőd-
leges célja, hogy feltárja és bemutassa a
gyógynövénykutató példaértékű munkás-
ságát, álmait tovább álmodja. Kezdeménye-
zésükre az 1970-ben elhunyt levendula ho-
nosító nevét viseli majd egy utca is a tele-
pülésen: a Kossuth utcáról az Illatok Házá-
hoz vezető eddigi Nyársas közt keresztelik
át még ebben az évben Bittera Gyula közzé.
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A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME
Az önkormányzat ellátja az épített környezet helyi védelmét, 
a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás
védelmét. A településképi követelmények megszegése 
vagy figyelmen kívül hagyása esetén bírság is kiszabható 
az építkezőre. Alább a tihanyi önkormányzat településkép
védelméről szóló rendeletének kivonata olvasható.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni minden köz-
területről, közforgalom által használt területről vagy közforgalom
céljára átadott magánterületről látható, építésügyi hatósági enge-
délyhez nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt, –
amennyiben az építtető nem a helyi önkormányzat – az alábbi ese-
tekben:

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése,
homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres
beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó
építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílá-
száró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat fe-
lületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesí-
tése.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égés-
termék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6 mé-
tert nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszer-
kezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése.

6. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bőví-
tése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem ha-
ladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

7. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átala-
kítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az épí-
tési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfo-
gatot és 4,5 méter gerincmagasságot.

8. Önálló utcabútor és információs célú építmény építése, meg-
lévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bő-
vítése, megváltoztatása.

9. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha
annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja
meg a 6 métert.

10. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magas-
sága nem haladja meg a 3 métert.

11. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy
2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesít-
ménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb
építési tevékenység végzése.

12. Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott
szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező
építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó,
mutatványos, 

b) vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására
szolgáló építmény,

c) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
d) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
e) ideiglenes fedett lovarda,
f) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Or-

szágos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű
építmény építése

13. A 6 méter vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál
kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes
folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyo-
mástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály,
tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

14. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó épí-
tése.

15. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel
összefüggő, 1 méternél nem nagyobb mértékű, végleges jel-
legű megváltoztatása.

16. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mé-
rete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett
alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

17. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási
célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem
építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfut-
tató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakí-
tása, korszerűsítése, bővítése.

18. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése,
árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átala-
kítása, korszerűsítése, bővítése.

19. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés,
villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpár-
tartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelye-
zése.

20. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére
szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhe-
lyezése.

21. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
22. Telken belüli geodéziai építmény építése.
23. Zászlótartó oszlop építése, amelynek terepszinttől mért ma-

gassága a 6 métert nem haladja meg.
24. Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek

a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5 métert nem
haladja meg.

25. A legfeljebb 2 méter mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű
pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése.

26. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
27. A legfeljebb 2 méter mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű

pince építése.
28. Cégtábla, cégér és egyéb grafikai elem elhelyezése.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő
építmények rendeltetésének - részleges vagy teljes - megvál-
toztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti terület-
használat

a) lakófunkciót érint, annak változásával jár;
b) lakóterületen van;
c) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,
d) a korábbi rendeltetéshez képest környezetvédelmi (elsősor-

ban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb
hely zetet teremthet, jelentősen megváltoztatja az ingatlanon
belüli gépkocsiforgalmat, illetve a jogszabályi előírásoknak
megfelelően többlet parkolóhely és/vagy rakodóhely kialakí-
tását teszi szükségessé.

A településképi követelmények megszegése vagy végre nem
hajtása esetén bírság szabható ki, mely akár 1 millió forintig is ter-
jedhet.

A településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló
rendelet teljes terjedelmében a település honlapján
www.tihany.hu/onkormanyzat/rendeletek megtalálható. 

A település főépítésze: Bujdosó Judit 
Ügyfélfogadása: minden héten hétfőn 8.00-16.00 óráig
Elérhetősége: foepitesz@tihany.hu
Telefon: 87/538-030/16-os mellék (csak hétfőnként), 

+36 30 244 7721
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