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Bíró Péter 1943. május 8-án szüle-
tett Újfehértón. 1962-ben nyert felvételt
a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemre,
biológia-kémia szakra, majd 1967-ben
a Woynárovich Elek vezette Hidrobioló-
gus képzés keretében szerzett bioló-
gus–hidrobiológusi diplomát. Friss dip-
lomásként került az MTA Balatoni Lim-
nológiai Kutatóintézetébe, ahol 53 éven
át a balatoni halállomány táplálkozás-
biológiáját és populációdinamikáját ku-
tatta. Számos munkájában elemezte a
Balatonban élő szervezetek táplálko-

zási kapcsolatait, és nyomon követte a tó élővilágának hosszútávú
változásait is. 1971-ben doktorált a Kossuth Lajos Tudomány Egye-
temen, 1977-ben lett a biológiai tudományok kandidátusa, majd
1992-ban a biológiai tudományok doktora. 2001-től a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező, majd 2007-től rendes tagja.

1982-ben a kutatóintézet hidrobiológiai osztályának vezetőjévé
nevezték ki. A nyolcvanas években az intézet helyettes igazgatója,
majd 2004 és 2012 között az igazgatója volt. Fokozott figyelmet for-
dított a fiatalok kutatásba való bevonására. Igazgatósága alatt a
kutatói létszám, főleg fiatalok felvételével, jelentősen gyarapodott.

A tihanyi kutatói pozíciója mellett több magyarországi egyetem
(Pannon Egyetem, Szent István Egyetem, Debreceni Egyetem) ven-
dégelőadójaként tartott hidro -, és halbiológiai tárgyú órákat. Halbi-
ológia tárgyban született jegyzeteit több biológus generáció is forgatta
és forgatja. 2001-ben avatták címzetes egyetemi magántanárrá.

Kutatói és oktatói tevékenysége mellett kiemelendő közéleti és
tudományszervező tevékenysége is. 1990-ben a Magyar Limnológiai
Társaság elnökévé választották. Számos nemzetközi társaság tagja,
az Európai Ichthyológus Unió (SEI) titkára, a 2013 augusztusában
Budapesten megrendezett 32. SIL konferencia elnöke volt. A 2009-
2014 között a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöke. A 90-es évek-
től kezdve a honi hidrobiológus közösség egyik legfontosabb, nagy-
múltú találkozójának a tihanyi Hidrobiológus napok szervező elnöke
volt. Tudományos és közéleti munkásságát számos díjjal és kitün-
tetéssel jutalmazták /Akadémiai Díj (1987), Széchenyi professzori
ösztöndíj (1998), Pro Aqua Emlékérem (1999), Schafarzik-emléké-
rem (2002), a Magyar Érdemrend középkeresztje (2014).

Tisztelt Tanár Úr! Közvetlensége, embersége sokunknak hiá-
nyozni fog.

Köszönjük, amit értünk tett.
Takács Péter

ELHUNYT BÍRÓ PÉTER
HIDROBIOLÓGUS

2021. április 1-jén el-
távozott közülünk egy
barát, egy kolléga, egy
kiváló szakember. Beke
G. Laci hosszú, méltó-
sággal viselt betegség
után, mindössze 61 éve-
sen hagyta itt imádott
Balatonját, hogy az égi
vizeken vitorlázzon to-
vább.

Írhatnék róla száraz
tényeket. Leírhatnám,
hogy Keszthelyen szüle-
tett, hogy magasépítő
szakközépiskolát vég-
zett, hogy volt termelés-
előkészítő, dekorációs-festő, szitázó-grafikus, könyvillusztrátor, ki-
állítás-tervező és kivitelező, teniszedző, reklám-ágazatvezető, ren-
dezvényszervező, alkalmazott grafikus, riporter, újságíró. Hogy
több újságnál, televíziónál dolgozott szabadfoglalkozásúként. Ott
volt a Vehir.hu alapításánál, majd hosszú éveken keresztül gondozta
a balaton.vehir.hu portált. Mint a fentiekből is kitűnik, tartalmas
élete során az írás mellett a fotózásban és a festészetben is ki tu-
dott teljesedni, miközben különleges érzékenységgel fordult a kul-
túra felé. 

Akik ismertük őt, mégsem ezért zártuk a szívünkbe. Inkább há-
lásak vagyunk Neki, köszönjük a sok segítséget, gyönyörű fotót, ked-
ves szót, Tihany és a Balaton iránt érzett elkötelezettségét, örök em-
berségét.  Lelkesen dolgozott a hagyományok megőrzéséért, az ér-
tékek megóvásáért és a fiatalok tanításáért. Az a Laci, akit mi ismer-
tünk, szakmájában és magánéletében is önzetlen ember volt, olyan
teherbírással, ami keveseknek adatik meg. És nagyon nehezen tud-
juk most elképzelni a tihanyi eseményeket, rendezvényeket nélküle.

Leginkább azonban családja, felesége, négy gyermeke és imá-
dott kisunokája fogja őt hiányolni.

Beke G. Laci, barátunk, nyugodj békében. 
Rózsa Éva

BÚCSÚZUNK 
BEKE G. LÁSZLÓTÓL

MobilBalaton címmel a Magyar Mozgókép Fesztivál a Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Ci-
nemira, Nemzetközi Gyerek és TEEN Film Fesztivállal karöltve vi-
deóversenyt hirdet a 20 év alattiaknak. A legjobb 30 alkotást leve-
títik nyáron a Filmfesztiválon Veszprémben és Balatonfüreden, a
legjobb három film értékes díjat kap.

Maximum másfél perces filmekkel lehet nevezni Balaton témá-
ban, műfaji megkötés nélkül. Lehet animáció, élőszereplős kisfilm,
vagy akár videóklip, csak az a fontos, hogy valahogyan a Balaton-

hoz kapcsolódjon. Egy nevező korlátlan számú kisfilmmel indul-
hat.

A nevezési határidő június 5. A filmek linkjét a cinemira.mobil-
balaton@gmail.com címre várják a szervezők.

Az alkotásokat filmesekből álló szakmai zsűri válogatja majd. A
legjobb 30 alkotó személyes visszajelzést, értékelést kap a zsűritől,
filmjét pedig levetítik nyáron a Magyar Mozgókép Fesztiválon,
Veszprémben. A legjobb három film alkotója külön díjat kap és
részt vehet egy nyári filmes workshopon.

FILMFORGATÁS A BALATONRÓL



A 10 millió Fa Alapítvány, civil

önkéntesek közreműködésével, hatvan

darab hegyi juharfát ültetett el a Gödrös

és a Hajóállomás közötti kerékpárút

mentén. Az önkormányzat támogatja az

alapítvány kezdeményezését, így egy

komolyabb faültetési program

kezdődhet el a településen.

A 10 millió Fa Alapítvány 2019-ben ala-
kult, azzal a céllal, hogy a klímaváltozás
okozta globális felmelegedés hatásait fa-
ültetéssel enyhítse. Az országos alapít-
ványnak azóta több helyi szervezete ala-
kult, így Tihanyban is összeálltak a termé-
szetvédők. A kerékpárút melletti fásítás
költségeit már az alapítvány tihanyi cso-
portja állta, ez volt az első ültetésük, de el-
tökélt szándékuk, hogy folytatják a progra-
mot.

- Negyven éve rendszeresen járok Ti-
hanyba, számtalanszor végig tekertem
ezen a bicikliúton. láttam, hogy egyre fog-
híjasabb a fasor, akadnak beteg fák is,
ezért döntöttünk úgy, hogy itt ültetünk elő-
ször – nyilatkozta lapunknak Kovács Sza-
bolcs, az alapítvány tihanyi csoportjának
vezetője. – Fontos, hogy az általunk elülte-
tett fák a helyi talaj-, és klimatikus viszo-
nyoknak megfeleljenek. Ügyelünk rá, hogy
a fák utógondozásával gyors növekedés
után egészséges egyedekké fejlődjenek,
amelyek nemcsak lombkoronájukkal hű-
sítő árnyékot adnak, hanem a széndioxid
megkötésével csökkentik majd az üvegház
gázokat a légkörben. Az alapítvány munká-
ját erdészmérnökök és kertészmérnökök
támogatják, de itt az ültetés előtt egyeztet-
tünk a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal

is, így esett a választás a hegyi juharfákra
– mondta a tihanyi csoport vezetője, aki
hozzátette: a fák ültetésénél figyelembe
vették a kerékpárút közelségét, így minden
fánál az út felőli részre gyökérelterelőt
helyzetek el, megakadályozva ezzel, hogy
idővel a fák gyökerei megrongálják a ke-
rékpárútat.

Az alapítvány különböző támogatások-
ból, felajánlásokból fedezi az egyébként
nem kevés költséggel járó faültetési prog-
ramokat. A tihanyi csoport felvette a kap-
csolatot az önkormányzattal, és már ter-
vezi a következő, őszi faültetési akcióját,
amely várhatóan folytatja a kerékpárút
melletti fatelepítést. 

– Bizakodó vagyok, hiszem, hogy sikerül
itt Tihanyban is egyre több embert, céget
megszólítanunk és cselekvésre bírni. Hisz-
szük, hogy tennünk kell valamit egyénen-
ként is, de valódi eredményt csak nagyobb
ívű összefogásokkal érhetünk el. Remé-

lem, hogy találunk támogatókat a progra-
munk megvalósításához – fogalmazott Ko-
vács Szabolcs.

Tósoki Imre polgármester, aki maga is
részt vett a faültetésen, kérdésünkre el-
mondta: az önkormányzat kiemelten fon-
tosnak tartja a természetvédelmet, a tele-
pülés zöldítését ezért örömmel karolta fel
az alapítvány kezdeményezését.

- Az elmúlt években tájépítészekkel
konzultálva több közparkot is megújítot-
tunk, a faültetést kiemelten fontos kérdés-
ként kezeljük. Sok a száraz, beteg, tájide-
gen fa a településen, ezeket ki kell válta-
nunk. Programot hirdetünk, amelynek
mottója: minden kivágott fa helyett ültes-
sünk két másik fát. Csatlakozni szerettünk
volna az országos fásítási programhoz is,
de sajnos az jelenleg az itt tájidegen erdei
fenyők telepítését preferálja. Reményeim
szerint ez év ősszel kapunk olyan ideillő
facsemetéket, amelyeket kiültethetünk. Az
10 millió Fa Alapítvánnyal egyeztettünk,
nagyon bízom benne, tudunk nekik segí-
teni abban, hogy megfelelő helyi támoga-
tókat, mecénásokat találjanak a faültetési
programjukhoz – válaszolta kérdésünkre
Tósoki Imre, polgármester, aki megerősí-
tette: még ebben az évben a tervek szerint
folytatódik a kerékpárút melletti fák ülte-
tése, a sok gondot okozó jegenyék kivál-
tása. 
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MEGSZORÍTÁSOK ELLENÉRE STABIL KÖLTSÉGVETÉS
A település 2021-es költségvetése a koronavírus járvány miatti
központi megszorítások ellenére stabil, a pénzügyi egyensúly
tartható. A költségvetés biztosítja az önkormányzati
intézmények működését illetve a kötelező és önként vállalt
feladatok teljesítését – áll a könyvvizsgálói jelentésben.

Tihany idén 127 millió forint állami támogatást kap a központi
költségvetésből, ez közel 34 millió forinttal kevesebb a tavalyinál,
mivel elvonták a településektől az üdülőhelyi feladatok ellátásáért
adott támogatást. A gépjárműadóból származó bevételtől is elesik
az önkormányzat, ahogy a parkolási díjaktól és a vendéglátósok
közterületfoglalási díjaitól is, mindez együtt érzékeny veszteség.
Egyelőre a település elesik az iparűzési adóbevételektől is, igaz a
kormány azt ígérte, hogy ezt az év közben kompenzálja.

A költségvetési tervezet szerint Tihany éves bevétele 2,56 mil-
liárd forint lesz, míg a kiadása 3,4 milliárd. A 857 millió forintos
költségvetési hiányt, az előző évben megtakarított 721 millió fo-
rintos tartalék illetve egy 150 millió forintos fejlesztési alapú hitel
pótolja.

- A járványhoz köthető megszorító intézkedések illetve az ide-
genforgalmi, turisztikai bevételek drasztikus csökkenése miatt el-
jött az idő, hogy az önkormányzat felhasználja a pénzügyi tartalé-
kát. A Kenderföldek értékesítéséből származó bevétel 50 százalé-
kát megtakarítottuk, ennek most nagy hasznát vesszük. Bízom
abban, hogy az országos oltási program révén hamarosan enyhül-
nek a megszorítások és bevételekhez juthat a település – fogal-
mazott Tósoki Imre polgármester. 

t-v
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A Föld valaha regisztrált legmelegebb júliusában, 2019-ben alakult 10 millió Fa kö-
zösség mára 160 településen van jelen. Eddig közel 100 ezer fát ültettek el, az idei céljuk
500 ezer fa elültetése. A szervezetnek jelenleg több tízezer önkéntese és 50-60 ezer kö-
vetője van.

Céljuk, hogy minden magyarországi lakosra jusson legalább egy elültetett fa. A klí-
maváltozással kapcsolatos legfrissebb tudományos eredmények is azt igazolják, hogy
fatelepítéssel lehet a leggyorsabban reagálni a klímaváltozás okozta problémákra, ráa-
dásul a Föld globális felmelegedése egyértelműen összefüggésbe hozható a járványok
terjedésével is.

FAÜLTETÉSI PROGRAM TIHANYBAN
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Tovább zajlik 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 május 28-ig a Kiss utca és a József Attila utca közötti sza-
kaszon teljes útzár lesz, csak a lakók hajthatnak be a területre illetve az építési munkák
célforgalmát engedélyezik. Ebben az időszakban a Csokonai utca említett szakaszán az
egyirányú forgalom helyett lámpával irányított kétirányú forgalom lép életbe, a parkolást
felfüggesztik.

Május 17-június 25. között a József Attila utca és a Kossuth utca leágazó szakasza nem
közelíthető meg autóval, csak a lakók hajthatnak be. Az egyirányú forgalom helyett lám-
pával irányított kétirányú forgalom lesz, a parkolás szünetel.

Az ingatlanokra történő bekötésekről a DRV minden esetben előre egyeztet majd idő-
pontot a lakókkal.

t-v

CSOKONAI UTCAI 
KORLÁTOZÁSOK

Hamarosan elkezdődik a 
Bujtor István Szabadtéri Színpad
komplex felújítása. 
A júliusig tartó munkálatok során
teljesen megújul a színpad és a
nézőtér, korszerűsítik az öltözőket, 
a kiszolgálóhelyiségeket. 
A tervek szerint július-augusztusban
az eddigi legnívósabb évadnak ad
helyet a szabadtéri színház.

A színpad felújítását, az önkormány-
zattal egyeztetve, a tavaly alakult Tiha-
nyi Levendula Kft végzi. A tervek szerint
a színház a 18. évadát már egy teljesen
megújult miliőben kezdheti
meg júliusban. 

- Az eddigi legjobb progra-
mot sikerült összeállítanunk.
A Tihanyi Levendula Kft-nek
köszönhetően olyan előadások
lesznek láthatók Tihanyban,
amelyeket eddig a korlátozott
anyagi lehetőségek miatt nem
tudtunk meghívni. Lesznek új
előadások, több korábban már
nagy közönségsikert arató
darab, sok jeles színész lép
majd fel. A Szép nyári nap
című Neoton musicallal kezd-
jük az évadot, amelynek
csúcspontja augusztus 21-én
lesz az István, a király az egyik
legnépszerűbb magyar rock-
opera színpadra állításával.
Nagyon bízunk benne, hogy
ezúttal a pandémia nem szól
közbe és egy tartalmas prog-
ramot tudunk kínálni a néző-
inknek a nyárra– tudtuk meg
Mészáros Zoltántól, a Tihanyi
Szabadtéri Játékok szervező-
jeétől.

Több vidéki színház is fellép
majd Tihanyban, népszerű víg-
játékok kerülnek színpadra, a
korábbiaknál több, összesen
nyolc gyerekelőadást is tartal-
maz az évad, amelynek kereté-
ben koncertet ad majd az
Apostol, a Budapest Bár és
Zséda is. 

ma

MEGÚJUL A
SZABADTÉRI
SZÍNPAD



A győri székhelyű M-Metal Service Kft.

vette át jövő év végéig a hajóállomási

strand üzemeltetését. Az önkormányzat

kiírta pályázaton 15 millió forint bérleti

díjjal nyertes pályázó cég eddig ugyan

strandot nem működtetett, de a

rendezvényszervezés és vendéglátás

területén jelentős tapasztalattal bír.

Méhes Ákost, a cég ügyvezetőjét

kérdeztük a tervekről.

- Miért láttak fantáziát a tihanyi strand
működtetésében?

- Ezer szállal kötődünk a Balatonhoz, Ti-
hany pedig a tó legszebb települése. Kije-
lenthető, hogy nem csak üzleti, de érzelmi
szempontok is vezényelnek minket, éppen
ezért másképp állunk ehhez a projekthez,
mint az eddigi munkáinkhoz. A Balaton sze-
repe az elmúlt években folyamatosan nő,
egyre többen keresik fel a tópartot. Így ter-
mészetesen érezzük benne az üzleti poten-
ciált is. Számos nagy rendezvény van a há-
tunk mögött, illetve minden olyan képes-
séggel rendelkezünk, ami elengedhetetlen
a strand üzemeltetésénél – így Méhes Ákos.

- Milyen fejlesztések, beruházások vár-
hatók a strandon?

- Minden területen fejlesztenünk kell a
strandot. A színvonal növelése, a program
és gasztronómiai kínálat bővítése, a kiegé-
szítő szolgáltatások fejlesztése mind-mind

egy komoly feladat. Ezekre szükség van, és
eltökéltek vagyunk a fejlődés irányában.
Mivel kissé megcsúszva tudtuk birtokba
venni a strandot, így az idei évben elsősor-
ban a külső területekre koncentrálunk. Cé-
lunk, hogy élhetőbbé tegyük ezt a mesés
partszakaszt. Árnyékból kevés van, így ez
az első feladatunk, hogy erre megoldást
találjunk. Szeretnénk bevezetni a kész-
pénzmentes fizetést, ezzel az első strand
lennénk a Balaton parton, amelyik ezt
meglépte. Az épület elhanyagolt állapotban
van, ezért megkezdjük a rendbetételét, ez
azonban egy hosszabb folyamat lesz. Ter-
vezzük egy vízimentő torony létesítését is,

ezzel biztonságosabbá tudnánk tenni a pi-
henését mindenkinek.

- A tervek szerint mikor lesz nyitás, mi-
lyen belépő árakon?

- Június 1-én legkésőbb szeretnénk ki-
nyitni. A jegyárak nem változnak, talán
azon kevés strand között vagyunk, akik
nem emelnek árat, viszont színvonalban
érezhető javulást garantálnak.

- A helyieknek jár majd kedvezmény?
- A helyi lakosoknak természetesen to-

vábbra is biztosítjuk a kedvezményes
strandolás lehetőségét. Várunk mindenkit
szeretettel!

t-v

BALATONI ROHAM VÁRHATÓ?
A TÁRKI friss felmérése szerint a válaszadók 

mintegy 72 százaléka tervez utazást az idén a korlátozások

enyhítését követően. Háromból két megkérdezett 

belföldön szeretne kikapcsolódni: sosem látott

népszerűségnek örvend a Balaton, a válaszadók 

67 százaléka kifejezetten a tónál szeretne kikapcsolódni. 

A belföldi turizmus legerősebb időszaka jöhet.

Az Everguest turisztikai tanácsadó cég megbízásából készített
felmérést a TÁRKI, a kikapcsolódás céljából utazó felnőtt magyar
lakosság utazási szokásairól. A reprezentatív kutatásban olyanokat
kérdeztek, akik az elmúlt két évben részt vettek legalább egy al-
kalommal többnapos belföldi vagy külföldi turisztikai célú utazá-
son – tájékoztatott az MTI.

A válaszadók 71,7 százaléka tervez utazni 2021-ben a koro-
navírus-járvány visszaszorulása esetén: 10,7 százalék kül-
földre, 40,2 százalék belföldre, 20,8 százalék pedig külföldre és
belföldre is utazna nyaralási célból úgy, hogy legalább egy éj-
szakát távol tölt az otthonától. Ezzel szemben 18,4 százalék ha-
tározottan nem szeretne utazni, 9,8 százalék bizonytalan a kér-
désben.

A megkérdezettek több mint harmada a koronavírus-járvány

időszakában úgy döntött, hogy nem utazik. Ennek a döntésnek az
elsődleges oka a járvány miatt bevezetett utazási korlátozások,
vagyis a válaszadók szerettek volna utazni, de ez nem volt lehet-
séges. Szintén a válaszadók harmada a járványtól való félelem
és nem az utazási korlátozások miatt nem utazott, további 18 szá-
zalék pedig pénzügyi megfontolásból döntött az otthonmaradás
mellett.

A kutatásból kiderült, hogy a magyar vendégek számára fontos
mások véleménye és szívesebben utaznak olyan helyekre, ahol a
korábbi értékeléseket megválaszolják. Az utazók leginkább kultu-
rális programokra (mozi, színház, kulturális örökség, komolyzenei
koncert) és gasztronómiára költenek.

- A belföldi turizmus előtt kiváló lehetőség áll. A hosszan tartó
bezártság után óriási lesz az utazási kedv, a megtakarításaikat fel-
halmozó magyarok pedig hajlandóak lesznek többet is költeni a
belföldi utazásuk során. A nyitástól számítva a valaha volt legerő-
sebb időszaka jöhet a belföldi turizmusnak, az itthon elköltött pénz
pedig a gazdaság újraindításához is nagy segítséget nyújthat -
mondta az MTI-nek Belán Miklós, az Everguest ügyvezető igazga-
tója, aki szerint a telítettség miatt még a tavalyinál is magasabb
árakra lehet számítani majd a Balatonnál.

t-v
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A Balaton számos funkciót lát el, ezért a

vele kapcsolatos döntéseknél több

érdeket kell figyelembe venni, melyek

sok esetben ellentétesek egymással.

Talán a legélesebben ez a turizmus

kontra a tó ökológiája viszonyban

érzékelhető. 

Mást akar a fürdőző, a vitorlázó, a

horgász, mást a parti turisztikai

vállalkozásokból élők, mást az érintett

önkormányzatok és megint mást a helyi

lakosság. Hol van a helye ebben a

rendszerben a Balatonnal foglalkozó

kutatóintézetnek? Nem vesz részt a

döntéshozatalban, de akkor mi lehet a

szerepe? Képes-e megfelelni a

társadalmi elvárásoknak, hogy egyfajta

védőernyője legyen a Balatonnak?

Erős Tiborral, a Balatoni Limnológiai

Kutatóintézet frissen kinevezett

igazgatójával beszélgettünk.

- Szerettük volna, mi, az intézetben dol-
gozók, hogy közülünk kerüljön ki az új igaz-
gató, aki tisztában van a jelenlegi helyzet-
tel. Azért pályáztam meg az igazgatói posz-
tot, mert azt gondolom, hogy a kollégák
bíznak bennem. Tisztában vagyok vele,
hogy nem lesz egyszerű, már most érzem,
hogy a tudományos munkám rovására
megy az igazgatóság, jelenleg nem jut idő
a kutatásaimra. Igazgatónak lenni minden-
képp áldozatvállalás, mert a közösségért,
az intézetért kell dolgozni. Ez erkölcsi kér-
dés volt számomra. 

- Kilenc év után újra önálló intézmény-
ként működik a Balatoni Limnológiai Ku-
tatóintézet. Milyen változást hozhat ez a
gyakorlatban? Hatékonyabb munkát,

esetleg nagyobb szakmai függetlensé-
get?

- Nehéz erre most választ adni. Az biz-
tos, hogy igazgatóként szabadabb kezem
lesz, megújíthatom a profilunkat, hiszen
érzékelhető az elvárás, hogy nyissunk a
társadalom felé, a korábbiaknál gyakorla-
tiasabb ku-
t a t á s o k a t
végezzünk,
legyen na-
gyobb hang-
súly a Balaton ügyein. Erre törekedni fogok,
de nem eshetünk át a ló túlsó oldalára
sem, meg kell őriznünk a nemzetközi hír-
nevünket. Az intézet alapküldetése adott:
egyik fő feladatunk a magyarországi limno-
lógiai kutatások nemzetközi népszerűsí-
tése, a másik pedig a gyakorlati célú Bala-
ton kutatás. Jelenleg kevés kutatónk van,
25-en dolgozunk az intézetnél. A minőségi
kutatásokhoz és a növekvő feladatvállalás-
hoz azonban több kutatóra van szükség.
Bízom benne, hogy két év alatt jelentőseb-
ben bővülhetünk. 

Szeretném emellett, ha a vízügyi igazga-
tóságokkal, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal vagy akár a Balaton Fejlesztési Ta-
náccsal szorosabb lenne az együttműködé-
sünk. Együtt tudjuk megvitatni a Balatont
érintő problémákat és együtt tudunk érvé-
nyes válaszokat adni azokra. Egyfajta in-
tegráló szerepünk lehet, remélem, a szak-
mai véleményünket egyre több helyen elfo-
gadják majd.

- Az intézetnek van hírneve, szakmai
hitele, ugyanakkor egyre markánsabban
lehet érzékelni egyfajta társadalmi elvá-
rást, hogy az intézet ne csak szakmai kö-
rökben kommunikáljon a Balatonról,
hanem foglaljon állást a tavat érintő be-
ruházások, beavatkozások esetében, azaz
egyfajta védőernyő is legyen. Hiteles,
szakmai vélemény megfogalmazásával

foglaljon állást a tavat érintő kérdések-
ben. Egyetért?

- Igen, magam is érzékelem ezt az
igényt. Az intézetnek nincs hatósági jog-
köre, ezt hangsúlyozni kell, de fontosnak
tartom, hogy bizonyos kérdésekre választ
tudjunk adni. Mi csak tanácsot tudunk adni,

vagy erkölcsi
kiállást egy-
egy Balatont
érintő témá-
ban, egy sze-

repvállalást, leginkább az általános problé-
mákra rávilágítva, illetve védeni a termé-
szeti és ökológiai érdekeket. Meg kell tar-
tani a Balatont a jelenlegi jó ökológiai álla-
potában. Minden egyes beruházáshoz, ki-
kötőépítéshez nem tudunk hozzászólni, de
egy általános szakmai véleményt igenis
meg kell fogalmaznunk, ebben szilárdan
hiszünk. A vizeink védelméért fel kell emel-
nünk a szavunkat. Bízom benne, hogy szak-
mai kiállásunkkal tudunk segíteni a termé-
szeti értékek megőrzésében. Ilyen értelem-
ben tőkesúlyként funkcionálhatunk.

- Mit jelent az általános probléma? A
2019-es balatoni algásodás, a tavalyi saj-
kodi kőszórás vagy éppen a most napiren-
den lévő, többmilliárdos projektnek ter-
vezett mederkotrás ide tartozik?

- Igen, úgy gondolom, ilyen esetekben
meg kell nyilvánulnia az intézetnek. Foglal-
koznunk kell például azzal, hogy milyen
hatással lesz a mederkotrás a tó mikrobi-
ális folyamataira, az algaközösségre, az
egész táplálékhálózatára. A kutatók szerint
az iszapból felszabaduló foszfor okozta a
két évvel ezelőtti algásodást. Ezt a kotrás-
sal talán orvosolni lehet, de ennek haté-
konysága kérdéses.

- A limnológiai intézetet azzal szokták
kritizálni, hogy több célzott balatoni kuta-
tást kellene végeznie. Tudják például
majd vizsgálni a 2019-es algásodás okait?

TŐKESÚLYNAK KELL LENNÜNK!
INTERJÚ ERŐS TIBORRAL, 
A BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ÚJ IGAZGATÓJÁVAL

„Meg kell tartani a Balatont a jelenlegi
jó ökológiai állapotában!”
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- Kutatásaink nagyon sokrétűek és sok
esetben pályázattól függők. Kell emellett
egy erősebb kutatói létszám, hogy jobban
tudjunk fókuszálni a Balatonra. Ha már a
2019-es algásodás célzott kutatására kér-
dezett rá, az bizony elég hirtelen jött. Mi
kutatók is megdöbbentünk, amikor szem-
besültünk vele, hogy a klimatikus változá-
sok milyen drasztikusan érinthetik a Bala-
tont, és több tényező szerencsétlen együtt
állása milyen anomáliákat idézhet elő.
Most, hogy szembesültünk ezzel a problé-
mával, már tudunk rá célzottan figyelni, és
igen, végzünk ilyen irányú kutatásokat. De
természetesen problémát jelent, hogy a
klímaváltozás kiszámíthatatlan jelensége-
ket idézhet elő, nehezen lehet rájuk felké-
szülni.

- A korábbi igazgató, Jordán Ferenc
megítélése elég ellentmondásos, de azt
nem lehet elvitatni tőle, hogy a balatoni
beruházások ütemét és jellegét néhány-
szor elég erősen kritizálta. Az intézmény
igazgatójaként biztos konfrontálódnia kell
majd. Mit gondol, az élesebb helyzetek-
ben ki tud majd állni a nem feltétlenül
népszerű szakmai érvek mellett?

- Számos érdeket és igényt kell figye-
lembe venni a Balatonnál, a tó sokféle tár-
sadalmi funkciót lát el, ráadásul az egyes
érdekcsoportoknak a maguk szempontjá-
ból sokszor igazuk is van. Mi is egy szem-
pontot képviselünk ebben a nagy halmaz-
ban. Az ökológiai érdekeket. Be kell látni a
fejlesztőknek és a döntéshozóknak, hogyha
az unokáink számára meg akarjuk őrizni a
tavat, akkor az intézet érveit muszáj figye-
lembe venni. Kutatóintézetként nem lehe-
tünk ott minden beruházásnál, ez nem fel-
adatunk, nem vagyunk döntéshozók, de
van néhány dolog, amiért határozottan ki
kell állnunk. Az egyik ilyen, hogy nem csök-
kenhet tovább a tó nádas állománya. Ebből
nem engedhetünk. Ezért is kezdeménye-
zünk szakmai vitát a tó vízszintjével kap-
csolatban is. A magas vízszint hozzájárul a
nádas pusztulásához, ökológiai szempont-
ból a jelenlegi 120 centiméteres vízszintnek
nem látjuk értelmét. Eltérőek az igények,

de muszáj lesz kompromisszumra jutni.
A Balaton kicsiben jól leképezi azt, ahogy
az emberiség hozzááll a Földhöz. Egy öko-
lógiai katasztrófa felé sodródunk, minde-
nütt ott vannak az egyre drasztikusabb
jelek, de se az egyének, se a döntéshozók
szintjén nem jelennek meg elég erősen a
környezetvédelmi szempontok, csak sod-
ródunk; az elsődleges szempont a kényel-
mes életünk fenntartása.

- Milyen állapotban van a Balaton? Sok-
szor elhangzik, mérete, sekély vize miatt
törékeny tó.

- Az uniós vízminősítési eljárás szerint a
Balaton még jó állapotban van. Ez a rend-
szer a vizek ökológiai állapotát határozza
meg az egyes élőlényeken keresztül, a
halak, a makroszkópikus gerinctelen szer-
vezetek összetétele, a hínárállomány és az
algák alapján. A klímaváltozás miatt persze
nem lehet kiszámítani, milyen változások
lesznek, ezért is tekinthető viszonylag tö-
rékenynek a tó ökológiai rendszere. Na-
gyon fontos lenne, hogy egy elővigyázatos-

sági elvet kövessünk, ne terheljük tovább a
tavat, mert nem tudjuk mi lesz a következ-
ménye. Most kellene behúzni a kéziféket,
stratégiát felállítani a tó kezelésére, ami fi-
gyelembe veszi több érdekcsoport és tár-
sadalmi réteg érdekeit. Abban lehet bízni,
az embereknek is fontos, hogy jó legyen a
tó ökológiai állapota.

- Öt évre választották meg az intézet
igazgatójává. Mivel lenne elégedett a cik-
lus végén?

- Ha minden tekintetben meg tudnánk fe-
lelni az intézettől elvárt többcélú feladatkör-
nek. Ökológusként mi másnak szeretnénk
látni a tavat, mint amilyen az most valójá-
ban. Az a vágyálmom, hogy lépjünk hátrébb
a parttól, legyen meg a szabad tere a víznek,
legyen hullámtér, ne kerítsük körbe beton-
nal, ne tegyünk rá zsilipet, legyen a vízszint-
nek egy természetes dinamikája. Mindez,
persze már nem megvalósítható. De min-
denképpen oda kell figyelni arra, hogy a
tavat megtartsuk ebben a viszonylag még jó
állapotában; ezért nem maradt más, az em-
beri társadalomnak kell valamelyest vissza-
venni az igényeiből. Vannak jó példák:
szemléletváltozás történt a halgazdálkodás-
ban, a modern tájépítészet is közeledik a
természethez, a településtervezésekben is
szempont már a környezetvédelem, a ter-
mészeti értékek megőrzése, sőt helyreállí-
tása, mert a társadalom egyre nagyobb há-
nyada érzi úgy, hogy az emberi jóléthez hoz-
zátartozik a természetesebb környezet.
Egyre több helyen a civilek is felemelik a
hangjukat, kiállnak a természeti értékek
megőrzése mellett, például a csopaki öböl-
ben is meg lehetett állítani a nádpusztítást.
Optimista vagyok, az egyén és a társadalom
szintjén is van fejlődés, van igény a minőségi
pihenésre, a rekreációra, és ez akár talál-
kozhat a természetvédelem érdekeivel is.

Pár ezer év még benne van a Balaton-
ban, elvileg nem kellene aggódni a tóért.
Ha meg tudnánk tartani a jelenlegi állapo-
tában, akkor azt mondom, ez egy elfogad-
ható kompromisszum lenne. 

Martinovics Tibor

Erős Tibor 1997-ben diplomázott az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen okleveles bioló-
gusként, egyetemi doktori fokozatát 2005-
ben, akadémiai doktori fokozatát pedig 2018-
ban szerezte meg.

Kutatói pályáját az MTA Magyar Dunakutató
Állomáson kezdte, majd a Vízgazdálkodási
Tudományos Kutató Intézet munkatársa volt.
A tihanyi limnológiai intézetben 2005-óta dol-
gozik, 2011-től a Hal- és Konzervációökológiai
Kutatócsoport vezetője, több éven keresztül
pedig az intézet Hidrozoológiai Osztályának
vezetője volt.

Halökológus, elsősorban a gyakorlati ter-
mészetvédelemmel, a vízminősítési rendsze-
rek fejlesztésével foglalkozik. Rendszeres ál-
lamvizsgáztató a Pannon Egyetemen, számos
kutatási pályázatban vett részt vezető kutatóként. Főszerkesztője a Fundamental and
Applied Limnology és szerkesztője a Journal of Applied Ichthyology szaklapoknak.

Több szakmai díj birtokosa, a környezettudományi kutatásai elismeréseként 2012-ben
az MTA Bolyai Plakettjében, 2018-ban főtitkári elismerésben részesült.

Öt évre nevezték ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatójává.
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Mire jó a kagyló, ha nem balatoni? - erre a kérdésre keresték a

választ a tihanyi limnológiai intézet munkatársai. Az eredmény

komoly reményekkel kecsegtet: kiderült, hogy két

idegenhonos kagylóból kiváló minőségű haltáp készíthető,

kellemes mellékhatásként pedig még a víz is tisztább lehet.

Kutatási eredmények bizonyítják, hogy kiváló minőségű haltáp
készíthető abból a két idegenhonos kagylóból, ami mára nagy meny-
nyiségben található a Balatonban. Ezek a vándorkagylók és a kvagga
kagylók. Mivel a tenyésztett édesvízi ragadozókat a kannibalizmus
elkerülése miatt csak tengeri táplálékkal szabad etetni – ami egyre
drágább és szennyezettebb -, ezért gazdasági szempontból sem el-
hanyagolható a limnológiai intézet tudományos felfedezése.

- Ezek a kagylófajok évtizedekkel ezelőtt épültek be a tó táplá-
lékláncába és fontos szerepet töltenek be az anyagforgalomban –
mondta Balogh Csilla, az ELKH ÖK BLI tudományos munkatársa.
– Nem kívánatosak, de együtt kell velük élnünk. Tömegesen kite-
lepülnek a szilárd felületekre, akár 25-30 ezer darab is lehet be-
lőlük négyzetméterenként. A lárvájuk jóformán az egész év során
milliószám úszkál a vízben. Az eltávolításuk tehát lehetetlen vál-
lalkozás lenne, ezért kezdtünk gondolkodni a hasznosításukon. Az
elsősorban algát fogyasztó kagylókról kiderült, hogy alkalmasak
lehetnek haltápnak, főként azért, mert könnyen begyűjthető, fel-

telepíthető élőlények és mesterséges körülmények között te-
nyészthetőek. 

A kutatás során sikerült összeállítani egy zárt rendszerű táplá-
lékláncot, aminek a végeredménye egy igen magas fehérjetar-
talmú és kiegyensúlyozott haltáp lett. 

- Létrehoztunk egy alga- és kagylótartalmú recirkulációs neve-
lőrendszert, ahol több algafajt is kipróbáltunk – így Balogh Csilla.
– A legalkalmasabb alga képes volt a kagyló anyagcsere-termékén
is szaporodni, ami külön örömre adott okot. Arról nem is beszélve,
hogy ez az alga-kagyló rendszer biológiai szűrőnek is bizonyult: a
haltenyésztő elfolyó vizét tisztította, a kagyló pedig újra felhasz-
nálta a hasznos anyagokat.

Balogh Csilláék kidolgozták a kagylóhús és a héj elválasztásá-
nak a technológiáját is. A kutatók által kidolgozott tenyésztés szi-
gorúan zárt rendszerben zajlik, kimondottan odafigyelve arra, hogy
a kagyló, vagy annak lárvája onnan ne kerüljön ki. A gyakorlati al-
kalmazás ugyan még várat magára, de a lényeg, hogy a kagylóliszt
minden tekintetben képes kiváltani az egyre drágább és gyengébb
minőségű tengeri hallisztet.

Mórocz Anikó

MÁR JÁRNAK A BALATONI HAJÓK
Nagyszombaton megkezdődött a 175.

balatoni hajózási szezon. A járvány

miatt a hagyományos hajózási

szezonnyitó ünnep elmaradt, de

elindultak a települések közötti

hajójáratok és sétahajók, a járványügyi

előírások szigorú betartásával.

A szokásos tavaszi menetrend szerint Si-
ófok-Balatonfüred-Tihany illetve Fonyód-Ba-
dacsony útvonalakon közlekednek a sze-
mélyhajók, és ugyanezen települések kikötő-
iből, valamint Keszthelyről indulnak a séta-
hajók – jelentette be a Balatoni Hajózási Zrt.

A hajók csak korlátozott számban szál-
líthatnak utasokat. A hajóflotta felkészítése
megtörtént, a cég kikötő-lánca is kinyitott a

megszokott időben, április elején. Ha a ví-
rushelyzet erre módot ad, akkor pünkösd-
kor pótolják az ünnepélyes szezonkezdést. 

A hajózási szezon kezdetével az év min-
den napján üzemelő kompszolgáltatás
mellett, április 3-tól hétvégente már hajó-
val is felkereshetők a Balaton leglátogatot-
tabb települései, több kikötőben a sétaha-
józás is működik.

A kirándulójáratok az áprilisi hétvégé-
ken napi 4 alkalommal közlekednek Sió-
fok-Balatonfüred-Tihany és Fonyód-Bada-
csony útvonalakon, emellett Siófokon, Ba-
latonfüreden, Badacsonyban és Keszthe-
lyen elindultak a sétahajók is a húsvéti hét-
végétől. A kedvelt programhajók a nyári fő-
szezonban lesznek elérhetőek.

2021-ben számos újdonsággal és válto-
zatlan jegyárakkal várja a BAHART a ha-
józni vágyókat. Több hajón megújultak a
külső és belső burkolatok, a bútorzat és a
büfétér. A hajókon található utastájékoztató
eszközökön a balatoni hajózás 175 éves
történelmét és a Balaton-parti települések
látnivalóit, szolgáltatásait bemutató kisfil-
meket ismerhetnek meg az utazók. A tele-
pülések közötti hajójáratokon gyereksarok
várja a családosokat a járványügyi szabá-
lyok enyhülését követően. A jegypénztárak-
ban továbbra is megvásárolható a BAHART
kártya több típusa, melyek jelentős kedvez-
ményt biztosítanak a jegyek árából – tájé-
koztatott a hajózási cég.

t-v
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Márciusban izgalmas közösségi

megmozdulásra invitálta a Művelődési

Ház és a Tihanyi Legenda Kft. a

helyieket. A Mozdulj, Tihany akció

lényege az volt, hogy a település

lakossága virtuálisan bejárja az országos

Kéktúra útvonalát.  Az eredeti túra

hivatalosan Sátoraljaújhelyről indul és

2574 km megtétele után Hollókőn

végződik.

Sokan vágtak neki a távnak, elsőként
azonban a Levendula Klub tagjai értek
célba, akik valamivel több mint egy hónap
alatt teljesítették a kihívást!

Balázs Istvánné végig szervezte és do-
kumentálta az akciót. Elmondása szerint
minden nap nordic walkingoltak a félszi-
geten, természetesen úgy, hogy a járvány-
ügyi szabályokat is betartották. Az aznap
megtett távolságot az akció ötletgazdája,
Érdi Gábor rögzítette, így egy térképen
tudták követni, hogy éppen merre járnak
a túra útvonalán. Lelkesedésük végig tö-
retlen volt, talán csak a néha kedvezőtlen
időjárás tartotta vissza őket, de majdnem

minden nap eljutottak a félsziget valame-
lyik pontjára. 

A Levendula Klub nyugdíjasai ismét be-
bizonyították, hogy ha lelkesedésről és

összefogásról van szó, akkor elsőként
mozdulnak. Ahogy ismerjük őket, nem áll-
nak meg ezen a ponton, és újabb kihíváso-
kat keresnek! R.É.

EGY VERS, 
13 VERSMONDÓ

Április 11. a Magyar Költészet Napja.
Mindenki ismeri ezt az ünnepet, minden
évben ki-ki a maga módján emlékezik meg
róla. Előkerülnek kedvenc verseink, idéze-
teink, rég forgatott versesköteteket veszünk
elő. József Attila születésnapja 1964 óta a
versek ünnepe, a tragikusan fiatalon el-
hunyt költőzseni talán maga sem gondolta
volna, hogy több mint száz évvel születése
után egy nemzet emlékezik meg életművé-
ről, és azon keresztül a magyar költészet-
ről.

Mint minden más, ebben az évben ez az
esemény sem a megszokott rend szerint
zajlott. Másképp ünnepeltük és talán mást
is jelentett. A Tihany Tv segítségével 13 ti-
hanyi lakos és a településen dolgozó mon-
dott el egy verset. Soronként szavalták el
Azurák Mihály Tihany című költeményét.
Külön-külön, egymástól távol, mégis egy
közös irodalmi élménnyé formálva ezt a
verset, melyet egy korábbi Garda Feszti-
válra írt a költő. Kisiskolás, intézményve-
zető, önkormányzati dolgozó, nyugdíjas-
mindenki örömmel csatlakozott a kezde-
ményezéshez. (A felvétel a Tihany TV you-
tube csatornáján megnézhető.)

Reméljük, hogy jövőre ez az ünnep is
más lesz: olyan, mint régen.

R.É.

IDÉZETKERESŐK JUTALMA
A Németh László Művelődési Ház két

irodalmi játékot is hirdetett a közel-
múltban. A Nemzeti Ünnep, március
15-e alkalmából a forradalmi idézetke-
reső játékban tíz napon keresztül a
művelődési ház közösségi oldalán köz-
zétett idézetek szerzőinek
nevét kellett beküldeni a játé-
kos kedvű irodalombarátoknak.
A nagy érdeklődés újabb játé-
kot szült, a Víz Világnapja (már-
cius 22.) kapcsán szintén idé-
zetek forrásait kellet megke-
resniük a játékosoknak, ame-
lyek már természetesen a víz-
hez, a Balatonhoz kapcsolód-
tak.

A forradalmi idézetkereső
nyertese Szigetiné Rónyai
Borbála (képünkön) értékes,
személyre szabottan össze-
válogatott könyvcsomagot ve-
hetett át a helyi könyvtártól. A
Víz Világnapja alkalmából
rendezett játékban két győz-
test is hirdettek, Szentgyör-
gyi Tünde - egy nagyméretű,
a Balatonról készült fotót ve-
hetett át, Gulyásné Gyenese

Klára pedig egy könyvcsomaggal lett
gazdagabb. 

A szervezők további játékokat is ter-
veznek, érdemes figyelni a művelődési
ház közösségi oldalát. 

t-v
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REJTVÉNY
Öt millió éve a Pannon-tengerben élő kagyló, népies nevén a balatoni
kecskeköröm mondája szerint a kecskekörmök:
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OLIMPIAI ÉRMET NYERNE
Érdi Mária futamgyőzelemmel fejezte

be az utolsó olimpiai kvótaszerző

versenyt Portugáliában. A rangos

mezőnyben a tokiói játékokra készülő,

Tihanyhoz erősen kötődő vitorlázó, a

14. lett összetettben.

Érdi Mária a verseny után elmondta:
hektikus viadalon van túl. - Itt aztán volt
minden, de összességében elmondhatom,
hogy sokat tanultam ezúttal is. Az külön
öröm, hogy az utolsó futamot rajt-cél győ-
zelemmel lehoztam, így jobb szájízzel fe-
jeztem be a portugáliai versenyt – tette
hozzá a tokiói olimpiára készülő magyar
klasszis.

A Tokióra készülő magyar olimpiai csa-
patból Érdi Mária volt a második, aki kihar-

colta, hogy ott lehessen az ötkarikás játé-
kokon. Több mint negyven év után nyerne
olimpiai érmet a magyar vitorlássportnak
a fiatal tehetség, aki 15 évesen robbant be
a hazai élsportba.

A most 23 éves sportoló tíz éves korában
kezdett el vitorlázni tanulni Tihanyban,
mert itt járt általános iskolába.

- A Tihanyi Hajós Egyletben kezdődött
minden. Egyre több edzésre, majd egyre
több versenyre jártam. Az edzőim terelget-
tek, mert mondták, hogy van tehetségem a
sportághoz. Egyre nagyobb versenyekre ju-
tottam el. Innen indultam - nyilatkozta Érdi
Mária, aki már készül a július 23-i olimpiai
rajtjára. 

t-v

ÚJ KERÉKPÁRÚT
ÉPÜL TIHANY
TÉRSÉGÉBEN
A Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató

Zrt. építheti meg az Örvényes-Tihany

közötti 3,3 kilométer hosszú

kerékpárutat, 520 millió forintért. 

Az építés elnyeréséért nagy 

volt a tolongás.

A kerékpárút építésére szóló nyílt tende-
ren a Strabag Építő Kft., az EuroAszfalt
Építő és Szolgáltató Kft., valamint a Colas
Út Építőipari Zrt. indult még.

A Céginfo.hu adatai szerint a nyertes
Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zrt.
2000-ben alakult. A jegyzett tőkéje 60 mil-
lió forint, a 2019-es üzleti évet 706 millió
forint nettó árbevétel mellett 296 millió
forint adózás előtti veszteséggel zárta a
cég.

t-v
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