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A hajóállomási strand üzemeltetésére

kiírt önkormányzati pályázat lezárult, 

a hét beérkező ajánlat közül a legmagasabb

bérleti díjat kínálóval köt szerződést a

település. A nyertes szerződése 

15 millió forint bérleti díj ellenében

2022. december 31-ig szól. 

A pályázati kiírást a település honlapján
és a helyi tévében hirdették meg, a meg-
adott határidőig hét pályázat érkezett, me-
lyek nyilvános bontását, valamennyi jelent-
kező részvételével, március 4-én tartották. 

Egy pályázat nem felelt meg az előírá-
soknak, így a képviselő-testület végül hat
érvényes ajánlat közül választhatott. Bírá-
lati szempontként a legmagasabb ajánlati
árat jelölték meg. Így az önkormányzat a
győri székhelyű M-Metal Service Kft.-vel
köt szerződést, a cég tizenötmillió-tíz forint

bérleti díjat fizet a hajóállomási strand
2022. december végéig tartó üzemelteté-
séért. 

Amennyiben a pályázat nyertesével a
szerződéskötés meghiúsul, úgy a képvi-

selő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, kössön szerződést a második legked-
vezőbb ajánlatot benyújtó jelentkezővel –
szól a határozat. 

t-v

MOZDULJ, TIHANY!FELHÍVÁS!
A Németh László Művelődési Ház illetve a helyi TDM
szervezet közösen egy izgalmas kezdeményezéssel szerette
volna Tihany lakosságát egy kicsit megmozgatni, mindezt
természetesen a járványügyi előírások betartásával. 
És mi más lenne egészségesebb, mint egy jó séta, túra, vagy
futás, biciklizés a csodálatos Tihanyi félszigeten.

„Gyalogolni jó” – sokszor idézik nagyszerű írónk, Móricz Zsig-
mond szavajárását, aki nem csak mondta, művelte is: imádott ki-
rándulni, gyalogolni. És valljuk be, a novemberi szigorítások óta
sokan vannak úgy vele, hogy ha nem volt muszáj, nem szívesen
mozdultak ki otthonról.

Ezért a mozgalom célkitűzése az, hogy Tihany lakossága márci-
usban virtuálisan bejárja az Országos Kéktúra útvonalát. A mozga-
lom mellé állt a Civilek Tihanyért Egyesület is. Az eredeti túra
hivatalosan Sátoraljaújhelyről indul és 2574 kilométer megtétele
után Hollókőn végződik. A kihívás célja az összefogás volt, az, hogy
legyünk aktívak, mozduljunk ki a természetbe, próbáljuk ki, közö-
sen mennyi idő alatt tudjuk teljesíteni ezt a nem kis távot. Gyalo-
goljunk, sétáljunk, fussunk, kerékpározzunk a közös célért.

– Ehhez nem kellett mást tenni, összeállítani egy csapatot, le-
gyen az akár családi, baráti társaság, munkahelyi csapat, de min-
den megtett lépés számít, az egyéniek is, ha valaki csak jár egyet,
kutyát sétáltat vagy a gyerekeivel megy egy kört a faluban. Azt sem
bántuk, ha egy egészséges versenyszellem is kialakul a nevező
csapatok között, de a legfőbb cél: gyűjtsük az egészséges kilomé-
tereket gyaloglással, kocogással, futással, kerékpározással –
mondta el lapunknak Rózsa Éva, a művelődési ház igazgatója.

A kezdeményezés a szervezők nagy örömére követőkre talált,
egyre többen róják a métereket, kilométereket. Nemsokára már
eredmény is lesz, sőt az sem kizárt, hogy a mozgalmat folytatják.

t-v

A Bittera Gyula
Alapítvány fotókiál-
lítást rendez Tihany
Anno címmel, amely -
hez kéri a tihanyi la-
kosok segítségét.

Régi fotókat, ki-
adványokat kere-
sünk Tihanyról
1920-1950-es évek-
ből.

A fotókat átvételi
elismervénnyel vesz -
szük át és pár héten
belül visszajuttatjuk
gazdájához.

A kiállításon kö-
szönő táblán feltün-
tetjük a fotók, kiad-
ványok tulajdonosa-
inak névsorát.

Egyeztetett idő-
pontban fotókért szí -
vesen érte is me-
gyünk vagy az Illatok Házában (Tihany, Csokonai u. 62.) tudjuk át-
venni.

Önökkel együtt szeretnénk megosztani a világgal, TIHANY
múltját, emlékeit, hagyományait.

Köszönettel:
Nyárádi Zsolt - Bittera Gyula Alapítvány kuratóriumi tagja
+36 20 547 75 27 • nyaradi.zsolt@levendulamanufaktura.hu
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FELÚJÍTÁS AZ ISKOLÁBAN
Kihasználva a járványhelyzet miatt bevezetett távoktatást a
Bencés Általános Iskolában elvégzik a több éve esedékes
karbantartási munkálatokat, így a nyáron zavartalanul tud
majd működni a turistaszálló. A kivitelező ígérete szerint a
munkálatok a tavaszi szünet végére elkészülnek. 

Évek óta problémát okoz, hogy az iskola alagsori folyosóján
szennyvíz szivárog a falból, ezért a mintegy hatmilliós felújítás
során teljes csőcserét végeznek a földszinti fiú wc-től, az angol
terem alatt egészen az alagsorig. A térképszertárt az elmúlt évben
kétszer is elöntötte a turistaszálló felől érkező szennyvíz, így itt is
kicserélik a csöveket.

A tavalyi tapasztalatokat felhasználva gördülékenyen zajlik a
távoktatás a tanintézményben. A tanárok a diákokkal a Google
Classroom felületen tartják a kapcsolatot, ezen keresztül kapnak
feladatoka, videókat, és ezen keresztül szervezik meg az online vi-
deochat órákat is – tudtuk meg az iskola igazgatójától.

- Eddig összesen hat-hét tanuló szülője kérte a felügyeletet. Ők
reggel 8-ra jönnek, és egy napközis tanító felügyeletével tanulnak
fél kettőig. A digitális munkarendet április 7-ig, a húsvéti szünet
végéig hirdette meg a kormányzat. Mi úgy készülünk, hogy addig
tart a távoktatás. Persze, a járványhelyzet alakulásával ez változ-
hat, akkor tovább folytatjuk a megszokott rend szerint a távokta-
tást – válaszolta lapunk kérdésére Radó László, igazgató, aki
hozzátette: a karbantartási munkálatoknak mindenképp el kell ké-
szülniük addig, amíg a diákok vissza nem térnek az iskolába, mert
a munkák lehetetlenné tennék a tanítást. mt

BÍRÓSÁG ÉPÜL BALATONFÜREDEN
Várhatóan jövő év januárjától új

törvénykezési hely működik majd

Balatonfüreden. Az óvárosban, 

a Kossuth utcán épülő intézmény nem

önálló bíróság lesz, hanem a Veszprémi

Járásbíróság szervezeti egysége. Jellegét

tekintve ilyen jogi intézmény egyelőre

nincs másik az országban. A Veszprémi

Törvényszék elnökét, dr. Némethné dr.

Szent-Gály Editet kérdeztük.

A két tárgyalótermet, dolgozószobákat
és meghallgatási helyiséget tartalmazó új
törvénykezési hely épülete az Országos
Bírósági Hivatal kivitelezésében készül.
Milyen munka zajlik majd az új törvényke-
zési helyen kérdeztük a Veszprémi Tör-
vényszék elnökét dr. Némethné dr. Szent-
Gály Editet.

– A jogi szabályozás különbséget tesz a
polgári ügyek illetve a büntető és szabály-
sértési ügyek tárgyalása között. Polgári
ügyeket biztosan tárgyalnak majd Balaton-
füreden, a büntető és szabálysértési tár-
gyalások lebonyolítását bizonyos fel téte -
lekhez köti az Országos Bírósági Hivatal.
Mivel az új épület az országos hivatal kivi-
telezésében történik, szinte bizonyosan
meg fog felelni a törvénykezési hely ezek-
nek az elvárásoknak.

Az ügyfeleknek a Veszprémi Járásbíró-
sághoz kell majd intézniük a beadványai-
kat, az ügyész ott emel vádat, a bíróság
aktuális ügyelosztási rendje alapján dől
majd el, hogy az adott pert Balatonfüre-
den vagy Veszprémben tárgyalják. A bead-

ványok személyesen benyújthatók lesznek
Balatonfüreden, de az ügyfelek nem kér-
vényezhetik, hogy ügyüket melyik bíróság
tárgyalja. Várhatóan azok a polgári perek
kerülnek majd Balatonfüredre, ahol az ál-
talános vagy különös illetékességet meg-
alapozó település a Balatonfüredi járás-
hoz tartozik. Egy gyakorlati példával élve:
ha a felperes egy adásvételi szerződésből
eredő tartozás megfizetése iránt indít
pert, amelyben a szerződéskötés helye
mondjuk Tihanyban volt, akkor az ügyet a
Veszprémi Járásbíróság a Balatonfüredi
Törvénykezési Helyre kirendelt bírákra
szignálja. Büntető és szabálysértési
ügyekben előreláthatóan azok a tárgyalá-
sok kerülnek Balatonfüredre, amelyek
cselekménye a Balatonfüredi járás terü-
letén történt.

– Mekkora apparátus dolgozik majd a
füredi törvénykezési helyen?

– A törvénykezési hely működését vár-
hatóan 3-5 bíró és 8-15 igazságügyi alkal-
mazott biztosítja majd, attól függően,
mennyi lesz az ügyérkezés. A bírók illetve
a munkájukat segítő igazgatási apparátus
egy részét a Veszprémi Járásbíróság jelen-
legi állományából osztják majd be a tör-
vénykezési helyre. Az alkalmazottak felett
a munkáltatói jogkört a Veszprémi Járás-
bíróság elnöke gyakorolja, míg az igazgatás
napi koordinációt a törvénykezési hely cso-
portvezetője.

– Mi az oka, hogy éppen Balatonfüreden
létesül az első ilyen törvénykezési hely?
A közeljövőben több ilyen is létesülhet az

országban vagy a füredi egyedülálló lesz
ebben?

– Az Országgyűlés döntött a törvényke-
zési hely felállításáról, egyelőre annyi biz-
tos, hogy a 2022. január 1-jén életbe lépő
jogszabály egyedül Balatonfüredet jelöli
meg törvénykezési helyként. Jogalkotói
akarat kérdése, hogy a jövőben létesül-e
máshol.

– Úgy tudjuk egy bíróságtörténeti kiál-
lítás is létesülhet az épületben.

– A Veszprémi Törvényszék a törvényke-
zési hely megépítésével párhuzamosan bí-
róságtörténeti kutatást végez az 1872 és
1956 között működő egykori Balatonfüredi
Királyi Járásbíróság múltjáról. Az anyagból
a Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjtemény-
nyel együttműködve szeretnénk egy kiállí-
tást létrehozni, be is adtuk erre a pályáza-
tunkat, de a kiállítás pontos helye és ideje
még bizonytalan. A balatonfüredi önkor-
mányzattal és a helytörténeti egyesülettel
együttműködve egy kötetet is szeretnénk
kiadni az egykori járásbíróságról.

mt



Az Aranyház utca elején lévő négyezer

négyzetméteres önkormányzati

ingatlanon várhatóan ez év

szeptemberben elkezdődhet az óvoda-

bölcsőde építése, illetve a várva várt

önkormányzati lakások kialakítása. 

A jó természeti adottságokkal rendelkező

területen egy 800 négyzetméteres épületet

emelnek, ennek földszintjén kap helyet

három garzonlakás, a magasföldszintet a

bölcsőde illetve a jelenlegi intézményből

átköltöztetett óvoda foglalja majd el, míg

az emeleten további nyolc önkormányzati

lakást alakítanak ki.

Az építkezésre kiírták a nyílt közbe-
szerzési eljárást, a tervek készen vannak.
A három évvel ezelőtti tervezői költségve-
tést azonban felül kellett írni, így az ere-
deti 660 millió forint helyett, azonos mű-
szaki paraméterek mellett, 750 millió fo-
rintba kerül majd a beruházás. Ez a böl-
csődének és óvodának illetve a la-
kásoknak helyet adó

épület, annak teljes közmű ellátása, a
parkolók valamint az udvar kialakítását
fedezi.

- Bízom benne, hogy sikeres lesz a köz-
beszerzési eljárás és ez év szeptember-
ben elkezdődhet az építkezés. Egy magas
minőségű beruházásról van szó, az intéz-
mények és a lakások is modern műszaki
paraméterekkel készülnek, a fűtést il-
letve a klímatizálást egy gáz és hőszivaty-
tyú biztosítja majd, az épület teteje nö-
vénybeültetéses lesz, ilyenre nincs is
példa a településen. Az építkezés várha-
tóan egy év alatt elkészül – válaszolta la-
punk kérdésére Tósoki Imre, polgármes-
ter.

A lakások

Az építkezéshez 370 millió forint uniós
támogatást nyert a település, a
lakásépítés az előzetes kalku-
lációk szerint 380 millióba

kerül majd. Az időköz-
ben megnövekedett

építési költsé-
gek miatt
az önkor-
m á n y z a t
p l u s z
ötven mil-
lió forint

támogatást
kér az intézmé-

nyek kialakításához, a lakások
négyzetméter árának meghatározása

függ attól is, hogy megkapja-e a település
az igényelt összeget.

Alig akad arra példa, hogy egy önkor-
mányzat saját beruházásban lakásokat
építsen a helyieknek, amiket aztán, első-
sorban a fiatalok megtartása érdekében, a
piaci ár alatt, tulajdonképpen a bekerülési
költségen értékesítsen. Ennél népszerűbb
beruházást jelenleg nehéz elképzelni itt a
Balaton környékén.

- 11 darab lakást építünk, a földszinten
lesz három garzon, hozzájuk egyenként
30 négyzetméteres udvar kapcsolódik, az
emeleten pedig nyolc lakást alakítunk ki,
zömében 60 négyzetmétereseket, de lesz
70 és 85 négyzetméteres lakás is. Lesz-
nek olyanok is, amelyekhez erkély is tar-
tozik. A képviselő testület dönt majd
arról, hogy milyen áron értékesítjük a la-
kásokat. Eltökélt szándékunk, hogy a
piaci árhoz képest 20-25 százalékkal ked-
vezőbb áron tudjuk kínálni a lakásokat, az
lenne az ideális, ha az erről szóló rende-
letet az építkezés kezdetéig meg is tud-
nánk hozni. A lakáshoz jutás kritériumait
is meghatározzuk majd, az a cél, hogy az
évek óta Tihanyban élő fiatalokat segít-
sük. Ráadásul a településen igényelhető
a CSOK is, így a kedvezményes hitelekkel
együtt rendkívül jó áron juthatnak hozzá
majd a fiatalok egy-egy lakáshoz – így a
polgármester.

A költségek

Nagyon kevés olyan ingatlan áll az ön-
kormányzat rendelkezésére, ami önkor-
mányzati lakások kialakítására alkalmas
lenne, ezért adta magát az Aranyház utcai
tágas telek, és az arra tervezett építkezés.
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Bár az országban is több példa van arra,
hogy oktatási intézmények illetve magánla-
kások egy épületben kapnak helyet, nem
kis dilemmát okozott, hogy szerencsés
megoldás-e ez. A tervező mindent elköve-
tett annak érdekében, hogy a két funkciót
függetlenítse egymástól. Függetlenek lesz-
nek egymástól az intézmények illetve a la-
kások bejáratai, az épület szintjei is elvá-
lasztják egymástól a funkciókat, a gyerekek
használta udvarra pedig néznek a lakások.

A szabályozási terv a 4000 négyzetméte-
res ingatlanon egy 800 négyzetméteres,
kétszintes épület megépítésére ad lehető-
séget – ezt ki is használják, mivel egyre na-

gyobb igény van arra, hogy az elszabadult
ingatlan árak mellett a fiatalok is hozzá
tudjanak jutni egy lakáshoz.

A lakások megépítésének költségeit a
tervek szerint azok értékesítéséből fedezi
az önkormányzat, ezért lenne fontos, a la-
kások megpályázásának pontos feltételeit
minél előbb megalkotni, hiszen ezek isme-
retében már az előfoglalások is megkez-
dődhetnének. Az önkormányzat egy nagyon
kedvező feltételű 300 millió forintos hitelt
is felvett, ami amolyan biztonsági tartalék-
ként áll rendelkezésre.

- Az a szándékunk, hogy nem használ-
juk fel a hitelkeretet, ami nagyon kedvező
kondíciókkal rendelkezik. Biztonsági tar-
taléknak szánjuk, ahhoz, hogy minden-
képpen meg tudjuk építeni a lakásokat,
mert egy nagyon fontos programról van
szó: a fiatalok helyben tartása, az elván-
dorlás megakadályozása vagy éppen a
már elköltözöttek visszacsábítása. Ko-
moly segítséget tudunk adni azoknak, akik
Tihanyban képzelik el a jövőjüket. Ilyen le-
hetőség még nem volt Tihanyban – hang-
súlyozza Tósoki Imre.

Martinovics Tibor

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS A KÖZMŰVELŐDÉSBEN

ÚJ BÖLCSŐDE-ÓVODA
A jelenlegi intézménynél nagyobb kapacitással rendelkező új óvoda mintegy hetven

gyermek befogadására lesz alkalmas, a nevelés három csoportban zajlik majd. Egy tet-
szetős, modern épületet emelnek, a gyerekeknek és nevelőiknek egy korszerű, minden
igényt kielégítő intézményt biztosítanak majd – amelyben 2022-ben már elkezdődhet az
oktatás. A helyszín ideális, szép természeti környezetben van, és végre a parkolással
sem lesz gond.

Az egykori Hevesy-villa nem óvodának épült, az új jogszabályi előírásoknak már nem
is tud megfelelni: az épület nem akadálymentesített, az emeleteket összekötő régi fa-
lépcső tűzveszélyes, a csoportszobák nem érik el a minimális méreteket.

A korábbi híresztelésekkel ellenétében a település vezetése nem akarja eladni a helyi
védelem alatt álló épületet, a tervek szerint eredeti állapotába állítanák vissza a villát,
ahol vendégházat működtetne az önkormányzat, persze mindehhez meg kell találni még
a megfelelő pályázati forrásokat – hangsúlyozta a polgármester.

Az új óvoda modern infrastruktúrát biztosít a neveléshez, tágas étkező és csoportok,
mindegyik külön mosdóval, egészségügyi szoba, só szoba áll majd rendelkezésre az
udvar is lényegesen tágasabb lesz.

A bölcsődei ellátás biztosítása kötelező Tihany számára, míg a jelenlegi óvodai ellátás inf-
rastrukturális fejlesztése is elengedhetetlen, így a beruházás mindkét gondra megoldást je-
lent. Jelenleg a legközelebbi bölcsőde Balatonfüreden működik, a környék többi településén
nincs ilyen ellátás, így az új intézmény jelentősen javítaná a helyi családok életminőségét. 

A Városok Falvak Szövetségének - melynek Tihany közel tíz

éve tagja - identitását a közös kulturális hagyományból

eredezteti. Tagjai arra törekszenek, hogy a régió fejlődése

érdekében az egyszer már kialakult kapcsolódásokat újra

felépítsék, a meglévőket megerősítsék. Elsődleges céljuk egy

olyan kulturális hálózat kiépítése és működtetése, amely

lehetővé teszi egymás értékeinek megismerését és

megismertetését, és ennek kapcsán közös projektek

kidolgozását a kultúra különböző területein. Az egyesület

tagjai biztosak abban, hogy a fenti célok megvalósítására csak

együtt és együttműködve képesek.

Ezen célok megvalósítása érdekében szakmai továbbképzést tar-
tottak a tagtelepülések részére Lakitelken, a Nemzeti Művelődési In-
tézetben. A találkozón Tihanyt háromtagú delegáció képviselte, Tósoki
Imre polgármester vezetésével. A képzés programja alkalmazkodott
a helyszínhez, legfontosabb témái a közművelődési pályázatok, prog-
ramok, kiemelkedő projektek voltak. A résztvevők előadást hallhattak
a helyi fejlesztések közösségi erejéről, közösségi tervezés gyakorla-
táról és megismerkedhettek a Lakitelek Alapítvány munkájával.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke vezetésével megte-
kintették a helyi fejlesztéseket, a Hungarikum Ligetet és a Nemzeti
Művelődési Intézet új épületét.

Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője
előadást tartott az intézet közösségi tervezési modelljéről, a kö-
zösségek által vezérelt helyi fejlesztésekről, és egy gyakorlati be-
mutatón is részt vehettek az érdeklődők, melynek központjában a
közösségek funkciói illetve a közösség alapú fejlesztések álltak.

Halász János, a VFSZ elnöke tájékoztatta a résztvevőket az ak-
tuális kulturális pályázati lehetőségekről. A tagtelepülések aktív
részvételével a járványhelyzet utáni szakmai együttműködések to-
vábbfejlesztésének lehetőségeit is áttekintették.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere a képzést követően el-
mondta, hogy számos előnye van annak, hogy a település tagja a
szövetségnek, hiszen így elsőként értesülhet a legfontosabb kul-
turális fejlesztési lehetőségekről, jó példákat láthat, mely a többi
tagtelepülésen már megvalósult, de legfőképpen értékes és hosz-
szantartó kulturális kapcsolatrendszer épült ki a többi település-
sel, amiből Tihany sokat profitálhat.

Rózsa Éva



Tihanyban járva, a nyári csúcsidőben

tapasztalhatjuk, hogy a Kossuth utca

egyik oldaláról a másikra átmenni

ugyanolyan kétséges vállalkozás, mint a

budapesti csúcsforgalomban a Rákóczi

utat keresztezni. Az óránként húsz

kilométerrel haladó, meg-megálló

„városnéző” autósok, a parkolóhelyet

keresők, az onnan ki- és behajtók, a

buszok, biciklisek áradatával szemben a

gyalogosok a település központjában

hátrányos helyzetben vannak. És ez nem

csak türelmetlenséget, bosszúságot

okoz, hanem veszélyes is. A gyalogosok

dolgát tovább nehezíti, hogy a járda

errefelé igen keskeny, ezért sok helyen le

kell lépni az úttestre, a kövezeten pedig

csak bukdácsolni lehet. A Tihany 2030

projekt javaslatokat tartalmaz a félsziget

teljes területének átfogó közlekedési

rendjére. Hogy melyik változat valósul

meg ezekből, az még – részben – nyitott

kérdés, de hogy a végeredmény csak jobb

lehet, mint a jelenlegi állapot, az

egészen bizonyos.

Mivel az igények és az érdekek nagyon
különbözőek, a közlekedés új rendjét min-
denki másképp képzeli el. Az évről évre nö-
vekvő turistatömeg minél több parkolóhe-
lyet szeretne találni a településen, legfő-
képpen pedig annak központjában. A bol-
tok, kávézók és az éttermek tulajdonosai
örülnének az új sétáló övezeteknek, ahová

nyáron ki tudnák tenni portékáikat és asz-
talaikat. A helyi emberek, akiket gyakran
akadályoznak a parkoló autók ingatlanuk
megközelítésében és a haladásban, keve-
sebb járművel szeretnének itt találkozni. A
BAHART viszont még az eddiginél is több
autót szeretne a félszigetre szállítani, hi-
szen ebből van pénze a társaságnak a rév
működtetésére. Az önkormányzat számára
előnyös lenne a nagyszámú parkolóhely,
hiszen ezek bevétele fontos része a helyi
költségvetésnek, azonban az is feladata,
hogy biztosítsa a település hosszú távú fej-
lődését, védelmezze a helyi értékeket és
mindezek tetejében előmozdítsa a helyiek
boldogulását, elégedettségét.

Az egyetértés minimuma

A rövid felsorolásból is látható, hogy egy
mindenkit kielégítő megoldásnak vajmi
csekély a valószínűsége. A legalább elmé-
letileg helyes döntések meghozatalát még
tovább nehezíti, hogy az egyes utak, útsza-
kaszok, határoló közterületek más és más
szervezet – közútkezelő, nemzeti park, ön-
kormányzat – tulajdonában, kezelésében
vannak, így az önkormányzat nem rendel-
kezhet velük szabadon, és jogköre sincs a
közlekedés rendjének megváltoztatására. 

A lehetséges megoldáshoz akkor jutunk
közelebb, ha tudomásul vesszük, a közle-
kedést nem lehet elszakítva kezelni a tele-

pülés és az itt élők jövőjétől, a turizmustól.
Ebben a kérdésben pedig már kialakult az
egyetértés minimuma: a jövőt a fenntart-
ható turizmus, a hosszútávra való tervezés
jelenti. Ez pedig az erőforrások ésszerű
használatát, sőt visszapótlását, a termé-
szettel és a tájjal való harmonikus együt-
télést kívánja meg.

A közlekedés nem lehet
csak Tihany gondja

Ebből kiindulva a közlekedési tervekben
szereplő sok-sok igazság közül nekem leg-
jobban az a megállapítás tetszik, amely
szerint „nem az autókat kellene szállítani
egyik helyről a másikra, hanem az ember-
eket”. Ami azt is jelenti, hogy nem kellene
több autót áthozni a kompon vagy parkol-
tatni a település kapuinál, mint amennyi
érkező vendéget Tihany fogadni képes -
vagy fogadni szándékozik. Azt is jelenti,
hogy kívánatos lenne, ha a jövőben a Ti-
hanyba látogatók kocsijukat Szántódon
vagy Füreden hagynák, és onnan hajón,
komppal, autóbusszal, kerékpárral jönné-
nek át – amihez új menetrenddel új jármű-
veket kellene forgalomba állítani. Persze,
az ilyen távlatos tervek már nemcsak Ti-
hanyt, hanem más településeket is érinte-
nének, végső soron pedig a Balaton északi
és déli partja közötti, új közlekedési kap-
csolatok kiépítését illetve a meglévők bő-

ÚJ KÖZLEKEDÉSI TERV:
TÖKÉLETES ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
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vítését is megkívánnák. Mindezek hálózat-
szerű megtervezése, kiépítése nem lehet
egyetlen település, jelen esetben Tihany
gondja és feladata, ehhez regionális szintű
együttműködés és központi költségvetési
keret szükségeltetik.

Miután az ilyen átfogó és távlatos, jövőbe
mutató gondolkodás, összefogás feltételei
jelenleg nem adottak, meg kell elégednünk
a lehető legjobb – és egyben megvalósít-
ható – megoldással. Ez pedig a különféle,
egymással összeegyeztethetetlen igények
és a korlátozott mozgástér miatt csak
kompromisszumos lehet.

Egy lehetséges megoldás

Elméletileg a problémák nagy részét le-
gegyszerűbben egy elkerülő út megépíté-
sével lehetne megoldani, amely az átutazó
forgalmat elvezetné a főútról. Így mind a
Kossuth utca, mind a parti út mentesül-
hetne a forgalom körülbelül 50 százaléká-
tól. A nemzeti park azonban elzárkózik
ettől. Mondhatnánk: teljes joggal, hiszen a
terület megőrzése az ő felelősségük, de az
is tény, hogy nemcsak a természet, hanem
a település – az utak, az épületek és az em-
berek is – komoly károkat szenvednek el a
jelenlegi helyzetben, pedig valahogy őket is
védeni kellene. Így
maradnak a tiltás
és a korlátozás for-
galomtechnikai és
forgalomcsillapí-
tási eszközei és az
alternatív közleke-
dési eszközök: a
behajtási tilalom, a
parkolók kialakí-
tása a település
határainál, egyes
útvonalak egyirá-
nyúsítása, sebes-
ségkorlátozás, fi-
zető behajtás, to-
vábbá az e-buszok,
kerékpárok, rolle-
rek stb. bevetése. Az eredmény így is lát-
ható és érzékelhető lesz.

A ma még csak tervjavaslat szintű el-
képzelések részleteiről a szakértőt, Molnár
Lászlót kérdeztük. - A tervek szerint a Kos-
suth utcán csak az Apáti kapu irányában
lehet majd haladni. A csak célforgalmat ve-
zető egyirányú forgalmi rend az Aranyház
utca és a Batthyány utca közötti szakaszra
vonatkozna. Az ellenirány vezetésére több
javaslat készült, a Major utca, Csokonai
utca egy-egy szakaszát érintve. A 71-es

útról a bekötőút kétirányú marad. A rév és
az Aranyház utca közötti útszakaszon
mindkét irányban lehet továbbra is közle-
kedni, hogy a lakók egy részének ne kelljen
az egész félszigetet körbejárnia, ha a komp
felé mennek. Az átmenő forgalom viszont
nem haladhat át ingyenesen az ősközsé-
gen, csak az, akinek ez az úti célja, ezért
aki 90 percen belül kilép az ellentétes ol-
dalon, annak magas díjat kell fizetnie. Va-
gyis a település utcáit csak a célforgalom
használhatja, amelynek 80%-át megállítjuk
a kapuknál és a városhatári parkolókban.
A település egészét javasoltuk a 30 km/óra
csillapított zónába sorolni. Megjegyzem: fi-
zető parkolók nem csak a kapuknál léte-
sülnek, hanem a sportpálya alatt, a város-
határnál is épülne egy 400 férőhelyes, fel-
szín alatti garázs, amely „eltünteti” a tele-
pülésképet zavaró autókat fogalmazott.

A javaslatban szerepel, hogy csak a parti
utat terheli a rév forgalma mindkét irányban.
Ezen a módon elkülönül a településre érkező
és az északi parton tovább haladó forgalom.
De ezen a szakaszon a tájépítők sétányt, ta-
nösvényt képzeltek el, és több szabadstrand,
partközeli vendéglátóhely is található itt.
Vajon a megnövekedett forgalom akadályoz-
hatja ezek működését és a parti rehabilitáció
céljainak megvalósulását? Nincs ellentmon-
dás a két terv, a két folyamat között?

- A parti út főszezoni napi átlagos for-
galma, hétvégén és irányonként 3600-3800
autó naponta, csúcsórai forgalma 360-380
gépjármű. Ez az új forgalmi rend bevezeté-
sével - egy átlagos csúcsidőszakra várha-
tóan - 380-420-as értékre nő, vagyis a parti
út várható forgalma az átmenő forgalom
odaterelése után sem lesz nagyobb, mint
egy városi kisebb forgalmú gyűjtőút for-
galma – így a szakértő. Az elképzelések
szerint a parti sétányt teljes egészében át-
építik, a határoló növényállományt felújít-

ják, ahol lehetséges, kiszélesítik, és ahol
eddig nem történt meg, elválasztják a ke-
rékpárúttól. A szabadstrandok rendelkezé-
sére álló területét maximálisra bővítik. A
Gödrösi strandra vonatkozóan született egy
javaslat az út nyomvonalának megváltozta-
tására, cseréjére az épületek helyével, és
így a strand és a pavilonok területének

egyesítésére, de végül
– a műszaki nehézsé-
gek és a közművek át-
helyezésének óriási
költsége miatt ez táv-
lati megoldás maradt.
Talán így is több hely
lesz használható pihe-
nésre, sportra a part
mentén. Kényelmesen
bejárhatóvá válik a
parti sétány, ami régi
vágya az itt élőknek és
a turistáknak is.

A részletek kidolgo-
zása és a szükséges
egyeztetések lefolyta-
tása során a tervek

még módosulhatnak, és újabb megoldások
is születhetnek. Ennek ellenére fontos, hogy
az itt élők ne csak a készterméket ismerjék
meg, hanem részesei lehessenek a munká-
nak az előkészítés során is, mert csak így
tudják észrevételeiket, javaslataikat meg-
tenni. Végül is ők élnek itt, ők ismerik leg-
jobban a problémákat! A járvány most meg-
akadályozza a közlekedés újratervezéséről
folyó, személyes megbeszéléseket, de nem
teszi feleslegessé vagy idejétmúlttá.

Koncz Mária

A közlekedési tervcsomag
meghatározó elemei
• Nagyobb kapacitású, fizető parkolók

építése az Apáti kapunál és a Balatoni
kapunál (a révnél), a település északi
szélén.

• Az átmenő forgalom kizárása mindkét
irányban illetve forgalomcsillapítás a
településen belül.

• Parkoló építése a Balatoni kapunál (a
révnél), a forgalom elvezetése a parti
útra a 71-esig.

• A célforgalom, vagyis a tihanyi úticéllal
érkezők a szerpentinen vagy a Rév
utcán is haladhatnak a település
(Akasztó dombi és körüli) határában
lévő parkolókig.

• Kerékpárutak építése (a szerpentinen,
a Rév utcán a település felé, Sajkodra
a településről).

• Sajkodi bekötő út megépítése. 
• A projektben szereplő utak nyomvona-

lának korrekciója, műszaki felújítása. 
• Alternatív közlekedési eszközök beszer-

zése.
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- Tudjuk, hogy az ünnepi megemlékezé-
sek olykor hajlamosak megfakulni, rutin-
feladattá válni. Sok-sok év munkájával ki-
alakulnak az ünnepi forgatókönyvek, ame-
lyeket évről évre követünk, és amelynek
utolsó programpontja után mindenki elé-
gedetten megy haza azzal a jóleső érzés-
sel, hogy eleget tett kötelezettségének.
Talán kissé furcsán hangzik, de ezen a jár-
ványos és veszélyhelyzeti március 15-én
ilyen, talán kissé rutinszerű, nyugodt ün-
nepre vágyom - kezdte beszédét Tósoki
Imre polgármester, aki a Tihany Tv kame-
ráján keresztül köszöntötte a lakosságot a
nemzeti ünnepen. 

- Olyan ünnepre vágyom, - folytatta-
amelyen félelem nélkül gyülekezhetünk.
Olyan ünnepre, amelyen természetes, hogy
találkozáskor és búcsúzáskor kezet fo-
gunk, és meg is öleljük egymást. Olyan ün-
nepre, ahol az óvodások és az iskolások
nem on-line ismerkednek meg március 15.
történéseivel, hanem köztünk lehetnek, ve-
lünk ünnepelnek. És végül olyan ünnepre,
ami után mindenki hazamegy, és egy asz-
talhoz ül le a család minden tagja. Még
akkor is, ha ez néha egy kicsit unalmasnak
tűnhet. De nem az. Mert ami innen nézve
rutin, az másfelől nézve maga a biztonság,
a félelem nélküli élet. 

A polgármester rövid történelmi áttekin-
tésében kiemelte, hogy 1848-at a reform-
kor évtizedei, a felvilágosodás és a roman-
tika világmegváltó eszméi készítették elő.
Az új rend gondolkodóinak nézete szerint az
egyén társadalomban elfoglalt helyét nem
a végzet, a születés, a hatalom, hanem az
érdem és a teljesítmény jelölte ki.

- Köszöntőmet a félelemmel kezdtem. A
félelemről pedig tudjuk, hogy „megeszi a
lelket”. Alattomosan megtámadja, meg-
fosztja védelmétől. Képzeljük el, mi lett
volna, ha 1848-ban mindenki elkezd azon
töprengeni: mi lesz, ha a pesti nép nem
csatlakozik! Mi lesz, ha az országgyűlés
nem támogatja a felkelők követeléseit? Mi
lesz, ha nem lesz elég fegyver, kenyér a
csapatoknak? Szerencsére az akkori ma-
gyarok nem az akadályokon törték a fejü-
ket, hanem nemes céljaikból merítettek
erőt. Mostani tavaszunk idézze fel bennünk
a 173 évvel ezelőtti tavasz bátorságát, ma-
gával ragadó erejét, fiatalos lendületét! Ve-
gyük észre: mai valóságunk – minden ne-
hézség ellenére is – nagyszerű és csodála-
tos – mondta Tósoki Imre, aki kiemelte: Ti-
hany lakóinak egyre nagyobb százaléka
érezheti már biztonságban magát az oltási
programnak köszönhetően. A vakcina vé-
dettséget ad, de ne felejtsük el: csodákra
csak a hit és a haza el nem múló, cselekvő
szeretete képes! Legyen ez március 15. idei
üzenete számunkra.

A csendes ünnepen a Németh László Mű-
velődési Ház és a helyi civil szervezetek, in-
tézmények, lakosok által 1848 darab magyar
zászlóval körülvett kopjafánál az önkor-
mányzat, az egyházak és a civil szervezetek
elhelyezték a megemlékezés koszorúit. 

Rózsa Éva

Az elmúlt évben a márciusi forradalom ünnepe előtt kezdődött az a járványügyi

helyzet, ami nem tette lehetővé, hogy a szokásokat követve, együtt ünnepeljen

Tihany lakossága. Akkor még azt reméltük, hogy a 2020-as éve kivételes volt, az

akkori csendes koszorúzáskor többen mondták: majd jövőre! Sajnos, nem így lett. 

Az idei megemlékezés is nézők, ünneplők, megszokott hagyományok nélkül zajlott. 

IRODALMI 
VETÉLKEDŐ

A Németh László Művelődési Ház és
Könyvtár egy szép és érdekes játékra hívta az
irodalom kedvelőit, amellyel megemlékeztek
az 1848-as forradalom 173. évfordulójáról.

A játék során tíz napon keresztül egy-egy
irodalmi idézetet tettek közzé az intézmény
Facebook oldalán, a játékosok feladata az
volt, hogy megkeressék, milyen műből
(vers, regény, novella) származik az idézet.

A szervezők nagy örömére sokan vettek
részt a forradalmi idézetkereső játékban, 24
jó megfejtés érkezett, közülük egy szeren-
csés játékos értékes könyvcsomagot nyert.

t-v

RENDHAGYÓ ÜNNEP

FOTÓK: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT
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SŰRŰBBEN JÁRNAK 
A KOMPOK

Március közepétől már a tavaszi menetrend szerint közlekednek
a balatoni kompok, 40 percenként indulnak Tihanyból.

Szántódrévből 6.40-18.40 óra között, Tihanyrévből 7:00-19:00 óra
között 40 percenként indulnak a járatok.

A járványügyi helyzet alakulása, illetve a hatályban lévő kor-
mányrendelet alapján a BAHART kompok fedélzetén (a zárt és nyi-
tott utasterekben egyaránt), valamint a kikötők teljes területén
mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk vi-
selése. A cég azt javasolja, hogy a kompot igénybe vevő utasok le-
hetőség szerint az utazás alatt ne szálljanak ki a gépjárműveikből.
Mindenki tartsa be az egymástól számított másfél méteres távol-
ságot a kikötőben, a pénztáraknál és a kompok fedélzetén is. To-
vábbra is kérik, hogy a szolgáltatást igénybevevők a jegyek kivál-
tásakor a készpénz helyett inkább bankkártyát használjanak.
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A magyarországi szálláshelyeken tavaly az összesített adatok

alapján 8 millió vendég 22,7 millió vendégéjszakát töltött el az

egy évvel korábbi 43 millió vendégéjszakával szemben; a

vendégek 79 százaléka belföldi volt. A Balaton környéke volt a

legnépszerűbb úti cél az év szinte minden hónapjában -

közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) első tel-
jes évét zárta 2020 decemberében, a szálláshely-szolgáltatói piac
digitalizálásának eredményeként pontos és naprakész adatokkal
rendelkezünk a hazai szálláshelyekről – írta tájékoztatójában a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség.

Az NTAK működésének első 12 hónapja egybeesett a turizmus
történetének legnehezebb évével, a rendszer ugyanakkor segítette
a turisztikai ágazat válságkezelését, hiszen pontosan tudták követni
a tavaszi drámai visszaesést, majd a nyári kimagasló teljesítményt.

Jelenleg Magyarországon 38 ezer szálláshely működik, adataik
alapján kiderül: a belföldi vendégek száma 2020-ban az előző évi
73 százalékát, a külföldi vendégek száma a 2019. évi érték 22 szá-
zalékát tette ki.

Míg vidéken a belföldi vendégek voltak abszolút többségben, 87
százalékban, Budapesten a külföldiek vezettek, a vendégek 68 szá-
zalékát tették ki a teljes évet nézve. A főszezon legnagyobb nyer-
tesei a magánszálláshelyek voltak, a belföld lett az új külföld.

A Balatonhoz jönni a trend

A Balaton környéke volt a legnépszerűbb úti cél az év szinte
minden hónapjában az ott eltöltött vendégéjszakák száma alapján.
2020-ban a vidéki szálláshelyeken 6,8 millió vendég szállt meg,
akik 18,9 millió vendégéjszakát töltöttek el. A turisztikai térségek
közül a Balaton térsége (27 százalék), a Mátra-Bükk (9 százalék),
valamint Debrecen és térsége és a Budapest környéke (6 százalék)
voltak a leglátogatottabbak. A belföldi vendégek magasan a leg-
több vendégéjszakát a Balaton térségében töltötték el.

2020-ban a közel 23 millió vendégéjszaka 37 százaléka a leg-
látogatottabb 10 településen realizálódott. A teljes évet tekintve
a fővárost Siófok, Hajdúszoboszló, Balatonfüred és Hévíz követte.

A TOP 10 településben ezek mellett helyet kapott Zalakaros, Eger,
Gyula, Debrecen és Bük.

A nyári főszezonban, júliusban és augusztusban az ország ösz-
szes szálláshelyén realizált vendégéjszaka szám 41 százalékát a
Balaton térségi szálláshelyeken töltötték el a vendégek. A térség
szálláshelyeire tavaly 2 millió vendég érkezett, akik 6,2 millió ven-
dégéjszakát töltöttek el. A vendégéjszakák 44 százaléka egyéb és
magánszálláshelyeken, míg 37 százaléka szállodákban, további 10
százaléka kempingekben történt.

A járvány hatása

A tájékoztató szerint tavaly márciusig úgy tűnt, 2020 lesz a leg-
jobb év a magyar turizmus történetében, a koronavírus-járvány
azonban márciustól 60 nap alatt derékba törte a magyar turizmust,
és gyakorlatilag a nullára esett vissza a forgalom.

A járvány hatására az utazási szokásokban jelentős változás követ-
kezett be 2020-ban. Az utazások célja az aktív szabadidős tevékeny-
ségre, a fürdőszolgáltatások igénybevételére, illetve a városlátogatá-
sokra irányult. Az úti cél kiválasztása során a saját anyagi helyzet (61
százalék), az úti cél élményígérete (42 százalék), illetve az adott évszak
(36 százalék) volt a három leglényegesebb döntéshozatali tényező.

A korlátozások feloldásával nyáron robbanásszerűen indult be
a belföldi turizmus: a nyár kezdeti időszakában az emberek 53 szá-
zaléka vett részt belföldi utazáson, ez az arány az őszi időszakra
67 százalékra nőtt – jelentették a Századvég Politikai Iskola Ala-
pítvány által végzett felmérésre hivatkozva.

t-vCSOKONAI UTCAI
KORLÁTOZÁSOK
Folytatódik a településen a Csokonai utca
vízvezetékrendszerének komplex cseréje. 1270 méteren cserélik
ki a régi, elavult vezetékeket, 63 darab házi bekötést hajtanak
végre. A beruházást végző Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
hat ütemben tervezi a munkálatokat, amelyek várhatóan július
végére befejeződnek.

A cég tájékoztatása szerint március 22-április 30. között a Bit-
tera köz és a Kiss utca közötti szakaszon teljes útzár lesz, csak a
lakók hajthatnak be a területre. Ebben az időszakban az említett
szakaszon az egyirányú forgalom helyett kétirányú forgalom lép
életbe, a parkolást felfüggesztik.

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

Az ingatlanokra történő bekötésekről a DRV minden esetben
előre egyeztet majd időpontot a lakókkal. t-v

A BALATONI RÉGIÓ VOLT A LEGNÉPSZERŰBB
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