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Az országgyűlési választásokat és a
gyermekvédelmi témában kezdeménye-
zett népszavazást 2022. április 3-án, va-
sárnap tartják.

Szavazókör
Tihany egy szavazókörös település, azaz

a névjegyzékben szereplő választásra jogo-
sultak egy szavazókörben adhatják le sza-
vazataikat.

Megváltozott a szavazóhelyiség címe,
szavazni a 8237 Tihany, Általános Iskola -
Csokonai utca 73. (Tornacsarnok előtere)
címen lehet majd.

Kire lehet szavazni?
Az országgyűlési képviselők választása

egyfordulós, a választópolgárok két szava-
zattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak
arra, kit szeretnének az egyéni választóke-
rületükben (ebből 106 van) képviselőnek,
másrészt a másik íven arról dönthetnek,
hogy az országos pártlistáról melyik pártot
támogatják. Az országos listán 93 ország-
gyűlési mandátum sorsa dől el. (A nemze-
tiségi választók nem pártlistára, hanem
nemzetiségük listájára voksolhatnak.)

A népszavazási kérdések külön szava-
zólapon szerepelnek majd, tehát összesen
3 darab szavazólapot kapnak a szavazók.

A népszavazás kérdései:
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermek-

eknek köznevelési intézményben a szülő
hozzájárulása nélkül szexuális irányultsá-
gokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekek számára nemi átalakító kezelése-
ket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermek-
eknek fejlődésüket befolyásoló szexuális
médiatartalmakat korlátozás nélkül mu-
tassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermek-
eknek a nem megváltoztatását bemutató
médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Hogyan történik az átjelentkezés?
Aki a szavazás napján egy másik telepü-

lésen szavazna, úgy március 25-én 16 óráig
kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti
választási irodától egy másik településre.
Az átjelentkezők a választott településen is
az eredeti lakcímük szerinti egyéni képvi-
selőjelöltekre szavazhatnak.

Egy adott kérelem az országgyűlési
képviselő-választásra és az országos
népszavazásra is vonatkozik egyszerre,
nem kell külön-külön kérelmet benyújta-
nia a két választási eseményre.

A kérelemben feltüntetett adatainak
meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltün-
tetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi
választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi
településre (budapesti kerületbe) lehet.

Minden településen csak egyetlen sza-
vazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel
szavazók részére. Az átjelentkezéssel sza-
vazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos
címét megtalálja a www.valasztas.hu ol-
dalon a szavazóhelyiség-kereső alkalma-
zásban.

Szavazatszámlálás:
Az egy szavazókörös településen a szava-

zatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét
a helyi választási bizottság (HVB) látja el.

A választási bizottság 5 fő, a képviselő-
testület által megválasztott tagokból áll. Ez
a létszám kiegészül  a megbízott (delegált)
tagokkal. A HVB-be a választókerületben
jelöltet, listát állító jelölő szervezetek, va-
lamint a független jelöltek két-két tagot
bízhatnak meg.

SZAVAZNI ÁPRILIS 3-ÁN, 
6 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG LEHET!

Várhatóan a választás éjszakáján előze-
tes eredményt közöl majd az NVI, de a vá-
lasztás jogi eredményét csak a külföldi
urnák hazaszállítása és a levélben leadott
szavazatok megszámlálása után állapítják
meg: az egyéni választókerületek eredmé-
nyét legkésőbb április 9-én, a választás or-
szágos eredményét pedig legkésőbb április
22-én.

Mozgóurna igénylése
Ha Ön a szavazás napján nem tud meg-

jelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-
ségben, mert egészségi állapota, fogyaté-
kossága vagy fogva tartása (pl. előzetes
letartóztatás, szabadságvesztés) ebben
megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A
törvény kizárólag a fenti esetekben engedi
meg a mozgóurna igénybevételét, más in-
dokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfog-
laltság) nem vehető igénybe.

A mozgóurna iránti kérelem benyújt-
ható:

1. a Helyi Választási Irodához (Tihany,
Kossuth L. utca 12. ) 

- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás
nélkül interneten legkésőbb a szavazást
megelőző 4. nap (március 30-án 16.00
óráig),

- személyesen a szavazást megelőző 2.
nap (április 1-jén 16.00 óráig), vagy

- ügyfélkapus azonosítással interneten
a szavazás napján 12 óráig,

2. a Helyi Választási Bizottsághoz meg-
hatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítés-
sel a szavazás napján legkésőbb 12 óráig.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben
hagyományos módon, azaz személyesen
nem szavazhat.

Hogyan és hol lehet külföldről szavazni?
A külhoni szavazóknak az OEVI juttatja

el a szavazási levélcsomagot, a szavazó
pedig a szavazatát tartalmazó borítékot
vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a
külképviseletekre, vagy a magyarországi
szavazásra rendelkezésre álló időszakban
eljuttatja bármelyik országgyűlési egyéni
választókerületi választási irodába, vagy
pedig levélben a Nemzeti Választási Irodá-
hoz, ahová a szavazatnak április 3-án 19
óráig meg kell érkeznie.

Aki nem rendelkezik magyarországi lak-
címmel, és a 2018-as országgyűlési válasz-
tás előtt vagy az után regisztrált, továbbra
is szerepel a névjegyzékben, nem kell újra
kérnie a regisztrációt. Aki még nem re-
gisztrált, kérelmét március 9-ig juttathatja
el az NVI-hez.

Április 3-án a külföldön tartózkodók Ma-
gyarország nagykövetségein és főkonzulá-
tusain akkor szavazhatnak, ha március 25-
én 16 óráig jelentkeztek a külképviseleti
névjegyzékbe.

A választással kapcsolatos további rész-
letek a Nemzeti Választási Iroda honlapján,
www.valasztas.hu oldalon érhetőek el. Itt
megtalálhatók az átjelentkezéshez és moz-
góurna igényléshez tartozó nyomtatványok
és egyéb kérelmek.

A helyi választási iroda elérhetőségei,
egyéb választási információk a
http://www.tihany.hu/hu/onkormanyzat/
valasztasok felületen is olvashatóak.

Kérdés esetén állunk az Önök rendelke-
zésére a hivatal elérhetőségein.

Dr. Percze Tünde 
Helyi Választási Iroda vezetője
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Várhatóan áprilisban írják ki a most

épülő önkormányzati lakásokra

vonatkozó pályázatot. Az óvodával

együtt épülő 11 lakásra a tervek szerint

külön-külön lehet majd pályázni, 

a feltételrendszer kialakításában a

lakosság véleményét is figyelembe veszik.

A képviselők már többször egyeztettek
arról, milyen feltételekhez kössék az ön-
kormányzati lakások értékesítését. Bár je-
lentős véleménykülönbségek nincsenek, a
képviselők úgy döntöttek, a lehető legna-
gyobb körültekintéssel járnak el, ezért egy
kérdőív segítségével a lakosság vélemé-
nyét is kikérik, majd az igények illetve vá-
laszok összesítése alapján szabják meg,
milyen feltételek mellett lehet lakáshoz
jutni. Az előzetes jelzések alapján igen
élénk érdeklődésre lehet számítani a piaci
ár alatt értékesítendő a lakásokra, ezért az
önkormányzat a helyiek igényeihez minél
jobban igazodva szeretné értékesíteni az
ingatlanokat. 

Hány éves korig számítson valaki fiatal-
nak? Kössék-e gyermekvállaláshoz a la-

kásokat vagy sem? Csak házasok vagy
egyedülállók is igényelhetik a lakásokat, és
milyen kedvezményt kapjanak azok a háza-
sok, akik mindketten tihanyiak? Ilyen és
ehhez hasonló, több részletre kitérő kérdő-
ívet juttat el az önkormányzat minden ház-
tartásba. A tervek szerint március közepén
kikézbesített kérdőíveket, két héten belül
kell majd visszajuttatni az önkormányzat-
hoz, személyesen vagy a település frekven-
tált részein kihelyezett gyűjtőládákba elhe-
lyezve. A beérkező kérdőíveket egy ponto-
zásos rendszer alapján értékelik ki, az így
kapott paraméterek alkotják majd a pályá-
zati kiírást.

- Minden egyes lakásnak külön adat-
lapja lesz, szándékaink szerint egy pályázó
több lakásra is benyújthatja a kérelmét.
Természetesen egy pályázó csak egy lakást
kaphat végül. Közjegyző hivatalos értéke-
lése alapján bíráljuk majd el a pályázato-
kat. Ritka pillanat ez Tihany életében, hogy
önkormányzati lakásokat tudunk, szándé-
kaink szerint 20-30 százalékkal a piaci ár
alatt értékesíteni, ezért nagyon körültekin-
tően szeretnénk eljárni – válaszolta lapunk
kérdésére Tósoki Imre, polgármester. 

A pályázatok benyújtásának egy három
millió forintos kaució lesz a feltétele, nyer-
tes pályázat esetén a lakásokat több rész-
letben kell majd kifizetni. A húsz százalé-
kos foglaló után, várhatóan szeptemberben

újabb 30 százalékot kell befizetni, a mara-
dék összeget pedig a használatbavételi en-
gedélyt követően. Az épület társasházként
működik majd, benne a lakások más-más
paraméterekkel rendelkeznek, eltérő a tá-
jolás, a négyzetméter nagysága, lesz erké-
lyes és erkély nélküli.  A lakások modern

műszaki paraméterekkel készülnek, a fű-
tést valamint a klímatizálást gáz és hőszi-
vattyú biztosítja majd, az épület teteje nö-
vénybeültetéses lesz. A leendő tulajdono-
soknak arra is lesz lehetőségük, hogy a ki-
vitelező tervezte belső burkolatokon igé-
nyük szerint változtassanak.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor
a tizenegy új lakásba az év végén már be is
költözhetnek a tulajdonosaik. 
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SZŰKÖS KÖLTSÉGVETÉS
A minimálbér emelése újabb terhet ró a település

költségvetésére, hiszen mintegy harminc millió forint

többletkiadást jelent, amit az önkormányzatnak saját forrásból

kell biztosítania. A kulturális szférában dolgozók bérnövelését

ebben az évben finanszírozza az állam.

Az önkormányzat a Club Tihany után a település második leg-
nagyobb munkáltatója, közvetetten közel nyolcvan embert foglal-
koztat. - Nagyon szűkösek a lehetőségeink, a tartalékainkból tud-
juk fedezni a kötelező minimálbér emelés költségeit. Ez nem csu-
pán a minimálbért kapókat érinti, hiszen a kötelező emelés miatt
a többi alkalmazottunk bérét is ehhez kell igazítani. Ez jelentős
összeg, amit mindenképp ki akarunk gazdálkodni, hiszen nem sze-
retnénk, hogy bárki is elveszítse a munkáját. Ezért ebben az évben
csak a legfontosabb beruházásokat végezzük el, például az utak
kátyúzását. Csak azokat a fejlesztéseket valósítjuk meg, amelyek-
hez százszázalékos támogatást kaptunk, amelyekhez önerőt kell

biztosítanunk, azokat átütemeztük 2023-ra. Ilyen például az Arany-
ház utca járdájának a megépítése, amihez csak ötven százalékos
támogatást nyertünk – vélekedik Tósoki Imre polgármester.

A település vezetése nagyon bízik benne, hogy az országos ve-
szélyhelyzet megszüntetésével ez év tavasztól újabb bevételekre
tehet szert az önkormányzat. A tervek szerint emelnék a parkolás
díjakat, és újra lesz közterületfoglalási díj. Jövő évben a helyi adó-
nemek mértékét is emelnék, hiszen hat éve változatlan a telepü-
lésen az építmény-, illetve a telekadó, amelyek ráadásul meg sem
közelítik a kiszabható maximális adómértéket.

– Számítunk a Tihanyban dolgozó cégek iparűzési adójának a
bevételére is. Bízunk abban is, hogy a József főherceg kastély mű-
ködtetése révén illetve a kenderföldek fejlesztése révén jelentős
többletbevétellel számolhatunk. Nagy szükség van ezekre a bevé-
telekre, különben feléljük a tartalékjainkat és nem lesz semmilyen
mozgástere az önkormányzatnak – nyilatkozta lapunknak a pol-
gármester.

mt

Az Aranyház utca elején lévő négyezer
négyzetméteres önkormányzati ingatla-
non valósul meg az óvoda-bölcsőde épí-
tése, illetve a várva várt önkormányzati la-
kások kialakítása. 770 millió forintból ké-
szül el a 800 négyzetméteres épület,
amelyhez 370 millió forint uniós támoga-
tást nyert a település, a lakásépítés az
előzetes kalkulációk szerint 380 millióba
kerül majd. Az időközben megnövekedett
építési költségek miatt az önkormányzat
plusz ötven millió forint támogatást kért
az intézmények kialakításához. Az emele-
ten helyet kapó önkormányzati lakások el-
sősorban a helyi fiatalok megtartása ér-
dekében épülnek, hogy az elszabadult in-
gatlan árak mellett a fiatalok is hozzá tud-
janak jutni egy új építésű ingatlanhoz.

LAKÁSPÁLYÁZAT A LAKOSSÁG IGÉNYEI SZERINT
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LEGJOBB GONDOSKODÁS GYERMEKÉRŐL 
A KIEMELT KAMATOZÁSÚ BABAKÖTVÉNY

Start-számlát 2012 októberétől kizá-
rólag a Magyar Államkincstárban lehet
nyitni, és az állam által a gyermek szá-
mára biztosított 42.500  forintos élet-
kezdési támogatást a Kincstár automa-
tikusan Babakötvénybe fekteti. Az itt
elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt
meghaladó mértékű kamatozással
gyarapodik a gyermek nagykorúvá vá-
lásáig. A Kincstárban eddig körülbelül
273  ezer gyermek részére nyitottak
Start-számlát, a Babakötvény-állo-
mány összege eléri a 157 milliárd fo-
rintot.

A kincstári Start-számlák száma
évről évre emelkedik; 2022-ben az éves
állami támogatási összeg növelése, va-
lamint a kiemelt, idén 8,1 százalékos
kamatozás a gyermekeknek szánt
megtakarítást még kedvezőbb megta-
karítási formává tette.

Start-számlát nemcsak újszülöttek,
kisgyermekek részére érdemes nyitni,
hanem a gyermek bármely életkorá-
ban megnyitható, és bárki bármek-

kora összeget befizethet rá díjmente-
sen.

A Start-számlán található, Baba-
kötvénybe érkező befizetések nem-
csak a mindenkori infláció mértéké-
vel, hanem 3 százalékos kamatprémi-
ummal is növekednek. 

A Start-számlára a befizetések után
járó korábbi 10 százalékos állami tá-
mogatás maximumát is megemelte a
kormány 2022-ben: már évi 12 ezer
forint (a korábbi 6 ezer forint helyett).
A rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülő gyermekek eseté-
ben 24 ezer forint lett (12 ezer forint
helyett).

Hol lehet megnyitni?
Start-számlát nyitni biztonságosan

és gyorsan a Kincstár állampapír-for-
galmazási ügyfélszolgálatain szemé-
lyesen, ezenkívül online az Ügyfélka-
pun, a www.magyarorszag.hu oldalon
is lehet.

Start-számla nyitásával március
31-ig Babakötvényre váltható nye-
reményutalványt nyerhet!

Aki 2022. március 31-ig nyit Start-
számlát, és legalább százezer forintot
fizet Babakötvénybe, azonos értékű
Babakötvényre váltható nyereményu-
talványt nyerhet.

A nyereményjátékban azok az
ügyfeleink is részt vehetnek, akik a
már korábban megnyitott Start-szám-
lájukra, a meglévő babakötvényes
megtakarításukhoz fizetnek be száze-
zer forintot.

Sorsolás: 2022. április 19.

(X)



Az elmúlt két év nem kedvezett a helyi
rendezvényeknek. 
A koronavírus miatti korlátozó
intézkedések fenekestől felfordították a
mindennapokat, a közösségi
programokat is csak nagyon szigorú
előírásokkal lehetett megtartani -
hosszú szünet után, hiszen egy ideig
remény sem lehetett a programok
megszervezésére. Talán ebben az évben
valamelyest visszaáll a régi rend, Tihany
pedig lelkesen készül. 

A Németh László Művelődési Ház és a
TDM munkatársai az első egyeztetésen
már túl is vannak. De természetesen na-
gyon sok program szervezésével a helyi
vállalkozók is mindent megtesznek azért,
hogy a paletta idén minden eddiginél szí-
nesebb legyen. 

Hagyományosan a Téltemetéssel indul
az év, melyet az idén a Visszhang dombi
parkolóban tartanak meg. Húsvét hétvégé-
jén a megújult Tihanyi Tájházak is készül
hagyományőrző programokkal. A Kecske-
köröm Ünnep május 7-én várja a látogató-
kat, a szervezés már elkezdődött, a hagyo-
mányos programok mellett meglepetések
is lesznek. Központi téma lesz a kerékpá-
rozás, hiszen másnap, május 8-án megy
keresztül Tihanyon a Giro d’Italia kerékpá-
ros körverseny. 

Május utolsó hétvégéjén az aktív családi
programoké lesz a főszerep a félszigeten. 28-
án, szombaton Tihanyi Pentatlon Challenge
teljesítménytúrát szervez a Tihany Sport és
Szabadidő Egyesület, melyhez több helyi
szolgáltató is csatlakozik, másnap pedig a
Tájházakban és a Hajóállomáson várják a
családokat a gyereknapi események.

Tihany legnagyobb rendezvénye, a Le-
vendula Hetek június 17-től július 3-ig tart
majd. A helyi vállalkozók, intézmények és

civil szervezetek is készülnek programok-
kal, és a tervek szerint a Magtár felújításá-
nak végeztével a Mádl Ferenc tér is meg-
telik élettel.  A Tihanyi Kézműves Sörfesz-
tivált a Levendula Hetek egyik hétvégéjére
tervezik a szervezők. 

Hosszú szünet után ebben az évben foly-
tatódnak a Nyáresték a Főtéren program-
jai, minden héten péntekenként a Mádl Fe-
renc tér zenés programoknak, utcabálok-
nak ad majd helyet. 

Június végén kezdődnek a Tihanyi Sza-
badtéri Játékok előadásai, a megszokott
módon heti három előadás, koncert, gye-
rekműsor lesz a programban egészen au-
gusztus végéig. 

A Szüreti Napok szeptember 16-18 kö-
zött várja vendégeit, ismét lesz Októberfest
a félszigeten és a Gardália Napokat novem-
ber 4-6 között rendezik meg. Az évet ismét
a Karácsonyváró Napok zárják, november
27 és december 18 között.

Rózsa Éva

JÚNIUSRA ELKÉSZÜL A MAGTÁR FELÚJÍTÁSA
Megmentették és teljes egészében
renoválták az egykori apátsági magtár
250 éves rendkívül rossz állapotban lévő
barokk tetőszerkezetét. A jellegzetes
műemléki épület rekonstrukciója
várhatóan júniusra elkészül, az idei
szezonban már betölti új funkcióját,
turisztikai látogatóközpontként
működik majd. 

A több mint 250 éves barokk tető rejtett
faszerkezeti hibái miatt a beruházás az
eredeti tervekhez képest többletköltséggel
jár, ezért az önkormányzat 76 millió forint
célzott támogatást kapott a fejlesztés be-
fejezésére. Műemléki szempontból megfe-
lelő beavatkozással megtartották az ere-
deti tetőszerkezetet, ahol csak lehetett az
eredeti állapotot állították vissza, az épület
régi ajtói és ablakai is az eredeti formájuk-
ban lesznek láthatók. 

A tetőszerkezet javítása miatt azonban
közel három hónapot csúszik a beruházás,
így várhatóan június elején adják át a meg-

újított műemléki épületet, addigra elkészül
a Tihany múltját bemutató, technikailag iz-
galmas kiállítás is.

A kivitelező cég már a belső terek kiala-
kításán dolgozik, rendbe hozzák a belső
udvart is, térköveznek, rendezik a zöld fe-
lületeket. Az épület földszintjén egész
évben nyitva tartó kávézó üzemel majd,
ennek működtetésére az önkormányzat
még februárban kiírja a pályázatot, hogy a
kivitelező cégnek legyen ideje arra, hogy a
bérlő igényeinek megfelelően alakítsa ki a
teret.

Ez a település egyik legfontosabb fej-
lesztése, hiszen nem csupán egy értékes
műemléki épületet őriznek meg az utókor
számára, hanem Tihany központjában egy

modern, tetszetős turisztikai fogadóköz-
pont létesül. A földszinten kávézó, Tourin-
form iroda kap helyet, az első és a második
emeleten pedig közösségi térként is hasz-
nálható kiállítóteret alakítanak ki. Fontos
szempont az is, hogy különböző rendezvé-
nyeknek helyet tudjon biztosítani az épület,
így egy nyolcvan férőhelyes terem is lesz is
az épületben.

Itt a turisták nem csak információhoz
juthatnak, hanem meg is pihenhetnek,
kézműves helyi termékeket, szuvenírt vá-
sárolhatnak, a formabontó kiállítás révén
pedig a megfelelő információkkal felvér-
tezve indulhatnak el felfedezni Tihany lát-
nivalóit, és a félsziget természeti értékeit.

mt

VERSOLVASÁS A KÖNYVTÁRBAN
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján meghitt közösségi versolvasásra gyűltek össze
az irodalom kedvelői. Minden résztvevő a saját kedvenc versét olvasta, mondta el, be-
szélgettek versekkel kapcsolatos élményeikről. Szép versekkel, szép gondolatokkal
ünnepelték meg a jeles ünnepet.
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Több kort érintő leletanyagra bukkant a

veszprémi Laczkó Dezső Múzeum

munkatársaival a Tihany és Örvényes

közötti kerékpárútszakasz építési

munkálatai kapcsán Balatincz Anna

régész. A tihanyi és a sajkodi elágazó

között a Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő Zrt. által végzett kerékpárút

építés földmunkáinak eredménye a

feltárás, ahol a neolitikumtól egészen a

késő középkorig találtak régészeti

jelenségeket. A feltárt rövid szakaszon

gazdag leletanyagra bukkantak. Az

ásatást végzőknek gyakorlatilag azonnal

kellett reagálniuk, ha valamit

felfedeztek, mert volt olyan rész, ahol

elérték a beruházási mélységet, és ahogy

a markoló szedte a földet, már terítették

is a murvát.

Az érintett rész eddig csak részlegesen
volt kutatva, az őrtoronynál 2002-ben lelet-
mentést és feltárást Rainer Pál régész
végzett. Részinformációkból annyi volt tud-
ható, hogy a terület régóta adott otthont ál-
landó lakóinak. Apáti falu első említése a

XIII. századra datálódik, körülbelül hetven-
négy házhellyel. A közelben lévő, műemlé-
kileg helyreállított apáti templom a XII. szá-
zadban épült. Közvetlen környezetét eddig
nem kutatták, de mivel a középkorban a
templom köré temetkeztek, vélhetően egy
sírkert található ott. Először 1534 körül, az

állandósult török fenyegetettség miatt
hagyták el lakói a falut, majd a XVII. szá-
zadban egy szegényebb (rác) réteg települt
ide vissza, de a tihanyi várkapitánnyal tör-
tént adózási viták miatt ők sem maradtak
itt sokáig. Az egykori falu határa feltételez-
hetően a mai halsütödénél húzódott. 

A híd közelében lévő, 2002-ben feltárt,
1652-ben már a forrásokban említett őrto-
rony maradványai a mostani kutatás során
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TIHANY SZIGET, APÁTI FALU
RÉGÉSZETI LELETEK A BICIKLIÚT TIHANYI SZAKASZÁNAK NYOMVONALÁN

Középkori ház nyugatról

Zsugorított csontváz a Neolitikumból

Középkori gyűrű
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is felszínre kerültek, de az ismételt vissza-
temetés miatt nem láthatóak. Mellette hú-
zódik egy árok és földsánc, ami a török kor-
ban valószínűleg átkelő-és vámszedő hely
volt. Mindezek azt támasztják alá, hogy Ti-
hany egykor sziget volt, innen az apáti ol-
dalról vízen keltek át az emberek az aszófői
oldalra. A 71-es út északi oldalától nem
messze a terepszint jóval lejjebb helyezke-
dik el, ez a rész már víz alatt volt, s vélhe-
tően az újkor idején mocsarasodhatott el.
Ez a terület Külső-tóként is ismert volt
egykor.

A mostani kutatás során előkerült egy
vélhetően a 15. századra keltezhető, vá-
lyogba rakott alapfalú épületmaradvány,
aminek a funkciója egyelőre nem ismert.
Az egyik legizgalmasabb lelet egy neolit
kori (kb. 6000 éves) csontvázas sír volt, ami
az utolsó ásatási napon került elő, ezért
nagyon gyorsan kellett a régészeknek rea-
gálniuk. Az itt látott, oldalra fektetett, zsu-
gorított póz az újkőkori (neolit) temetkezé-
sek jellemzője. A test medencéje mellől
előkerült egy kőből készült penge, ami
még mindig éles, kerámiatöredékek és ál-
latcsontok, valamint a lengyeli kultúrára
jellemző, bütykös, nagyméretű termény-
tároló edények töredékei. 

Felszínre kerültek a Szentgálon bányá-
szott tűzkőből készült pattintott eszközök,

amik a színük, formájuk alapján beazono-
síthatóak. Találtak a régészek egy késő

bronzkori urnasíros kultúra időszakára
keltezhető földbeásott objektumot, benne
nagyméretű kövekből kirakott tűzhellyel és
urnatöredékekkel. Érdekes darabok még
egy, a Római Birodalom ezen részére jel-
lemző Pannon fibula (ruhakapcsoló tű) da-
rabja az I-II. századból, valamint egy késő
római hagymafejes fibula töredéke, illetve
pénzérmék a III-IV. századból. Az egyik leg-
szebb és legjobb állapotban meglelt ezüst
dénár a középkorból, felirata szerint 1527-
ből származik, Szapolyai János neve olvas-
ható rajta. Egy másik, 1480-ra keltezhető,
cseh területről esetleg a zsoldosokkal ide-
került, II. László cseh király idejéből szár-
mazó prágai ezüst pénz, groschen szintén
kiemelkedőnek mondható lelet. A közép-
korból egy szép díszítésű gyűrűt is ke-
zükbe vehettek a régészek, illetve egy
bronz pártaöv merevítőt és egy még fel
nem használt ólom puskagolyót. A fémle-
letek a lelkes önkéntes fémkeresők mun-
kájának köszönhetőek, akik szabadidejük-
ben közösségi régészeti program kereté-
ben segítik a régészek munkáját. 

A tihanyi elágazó és a Lepke sor közötti
szakaszon egy középkori, XV. század-végi
folyadéktároló edény (vélhetően kancsó)
töredéke került elő. A kutatók nagyjából
ötven méterenként leltek ilyen őskori tűz-
rakó helyekre, paticcsal kerámiatöredé-
kekkel, amiből itt egy folyamatosan lakott,
nagyobb településre lehet következtetni a
neolitikumtól a keltákig bezárólag.

Mórocz Anikó

A közeli, aszófői határban lévő Kövesd falu egy nagy kiterjedésű, római kori villára
épült. A ma is látható templomrom és a vasútállomás közötti földterület mélyszántásakor
rendszeresen felbukkannak vélhetően középkori sírokból származó leletanyagok, em-
bercsontok. Ez a partszakasz a végvári rendszer részét képezte, kettős adózású terület
volt, ahová törökök, német-cseh és egyéb zsoldosok, de esetenként a kifizetetlen végvári
katonák is rendszeresen portyáztak és fosztogattak.

A feltárásban Balatincz Anna régész, Pálffy Sándor fémrestaurátor és Molnár Csaba
régésztechnikus vett részt.

Balatincz Anna ásatás vezető régész a középkori vályogba rakott faluház alapfalát dokumen-
tálja XV. század

Késő bronzkori urna síkozott pereme ie. 1200-ból



Hatalmas fejlődést hozhat az ökológiai kutatásokban az a

módszer, melynek hatékonyságát legújabb kutatásukban a

tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI)

munkatársai vizsgáltak. A környezeti DNS vizsgálatok

fejlődésével egy darabka talajból, vagy néhány liter vízből meg

lehet mondani, milyen élőlények élnek egy adott területen. 

A környezeti DNS kutatások a 80-as években kezdődtek, a 2000-
es évek második felétől pedig felfutóban vannak. A módszer alapja
az, hogy az élőlényekről (pikkelyről, nyálkáról, szőrről, ürülékről)
a környezetbe jutnak gén-töredékek, amiket a környezeti DNS
vizsgálatok során csapdáznak. A DNS töredékek alapján a fajok
egy genetikai adatbázis segítségével azonosíthatók. Hazánkban
eddig csak elvétve használták a módszert, a limnológiai intézet
vizsgálata az első, ami a módszert a vízi élőlények közösségszer-
kezetének feltérképezésére használta, és az eredményeket rangos
nemzetközi szaklapban publikálta

Egy liter víz árulkodik a halállományról

A kutatók tizenegy dunai és tizenegy tiszai holtmeder halállo-
mány-szerkezetét mérték fel elektromos halászgép, kopoltyúháló
és környezeti DNS vizsgálattal. Arra voltak kíváncsiak, hogy a
három vizsgálati módszer szerint milyen a halállomány összetétele
az egyes vízterekben, és, hogy a környezeti DNS vizsgálat az össze-
hasonlításban hogy szerepel.

A kopoltyúháló és az elektromos halászgép a halak gyűjtésére
használt hagyományos eszközök, amiket általánosan alkalmaz-
nak a kutatók a halállományok összetételének monitorozásához.
A környezeti DNS mintát ugyanakkor egyszerűen csak néhány
liter vizet átszűrve, egy speciális eszköz segítségével kell be-
gyűjteni. Ennél az eszköznél a vízminta egy szűrőkapszulán
halad át, az ebben található membránra ülnek ki a vízben talál-
ható DNS darabkák. A mintát már a helyszínen tartósítják, a DNS
darabokat kémiai eljárással laboratóriumban oldják le a szűrő-
ről. A jelenlegi kutatásban a DNS meghatározást Franciaország-
ban végezték, de már hazánkban is vannak erre alkalmas labo-
ratóriumok. 

Az eredmények még a terepi szakembereket is meglepték, mert
azt mutatták, hogy a hagyományos gyűjtési módszerekhez képest a
környezeti DNS vizsgálat több fajt mutatott ki és összességében pon-
tosabb becslést adott a halállomány összetételéről. A hagyományos
eszközök különböző fajok fogására alkalmasak. Például az elektro-
mos halászgép kizárólag a sekély területeken hatékony a halak gyűj-
tésére, a kopoltyúháló pedig erősen faj és méretszelektív eszköz,
aminek hatékonysága nagy mértékben függ a halak mozgási altivi-
tásától is. A vízből szűrt környezeti DNS minta ugyanakkor tartal-
mazta a két hagyományos módszerrel fogott fajok DNS-ét, sőt sok-
szor olyan fajok jelenlétét is kimutatta, amit a hagyományos eszkö-
zökkel nem tudtak megfogni a kutatók. A módszer előnye az is, hogy
míg a hagyományos kutatási eljárásokban könnyen sérülnek a befo-
gott állatok, a környezeti DNS gyűjtés nem árt az élőlényeknek. 

A környezeti DNS vizsgálat segíthet az inváziós fajok kimutatá-
sában is, különösen akkor, amikor az invázió még kezdeti stádium-
ban van, azaz amikor az adott faj még nagyon ritka, csak néhány
egyede van jelen a területen. Gén-töredékeikből már az invázió kez-
deti stádiumában is kimutatják a faj jelenlétét. A módszer fokozot-
tan védett vagy nagyon ritka fajok esetén is alkalmazható, hiszen
jelenlétük igazolhatóvá válik. Emellett a módszer különösen alkal-
mas lehet például barlangi vízrendszerek élővilágának feltérképe-
zésére is, ami a hagyományos módszerekkel szinte lehetetlen.

A Balatonba behatoló fajokat vizsgálják 

A BLKI kutatói jelenleg a bécsi BOKU kutatóival együtt vizsgálják
a Duna ártéri tavaiban és holtmedreiben élő hal és kétéltű állomá-
nyok dinamikáját egy közös pályázat keretében. A kutatásoknál az
élőlények mintavétele már pusztán a vízből szűrt DNS segítségével
történik. Céljuk emellett, hogy a Balaton és vízgyűjtőjének halál-
lományának monitorozásához is bevessék e forradalmi mintavételi
módszert. Különösen fontos lehet a módszer alkalmazása a víz-
gyűjtőn, ahol az inváziós amúrgéb terjedése a fokozottan védett
lápi póc állományait fenyegeti. Jelenleg a vízi növénnyel sűrűn be-
nőtt élőhelyeken nehezen mutatható ki a kis egyedszámmal ter-
jedő amurgéb, a környezeti DNS azonban alkalmas lehet arra,

hogy a faj terjedését hatékonyabban nyomon követhessék a kuta-
tók. Hasonlóképpen alkalmas lehet a módszer a Balaton halállo-
mány összetételének pontosabb meghatározására is, mert a ha-
gyományos halászati eszközökkel nehezen fogható idegen-honos
halfajok, így például a busa fajok vagy a fekete törpeharcsa állo-
mányainak feltérképezésében is segédkezhet. 

A környezeti DNS vizsgálatának módszere természetesen nem
csupán a halak, hanem más olyan élőlénycsoportnál is használ-
ható, melyek genetikai adatbázisa rendelkezésre áll. A kutatók
meggyőződése, hogy a környezeti DNS vizsgálatok várható előre-
törése és rutinszerűvé válása jelentősen megkönnyítheti a biodi-
verzitás monitorozását és segíthet a vizek ökológiai állapotának
pontosabb meghatározásában is. 

Sági Ági/BLKI
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ROBBANÁS TIHANYBANTÜDŐSZŰRÉS
A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet értesíti Tihany lakossá-
gát, hogy a településen, az Egészségházban szűrővizsgálatot
tartanak az alábbi időpontokban:
Március 3-án csütörtökön: 8.15–12.00 és 12.45–17.45 óra között,
illetve március 4-én, pénteken 8.15–12.00 és 12.45–17.45 óra között.

Kérjük hozza magával:
TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya
(Az adminisztráció az egészségház várójában lesz, 
a szűrés az egészségház melletti szűrőbuszon.)

Térítésmentes a szűrés a Veszprém megyei lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező lakosoknak az alábbi esetekben:

• 40 éven felülieknek évente egy alkalommal (beutaló nélkül)
• 18 év alatt (dokumentált szülői beleegyezéssel),
• 18 év feletti diákok részére (iskolaorvosi beutalóval),
• meghirdetett járványügyi okból.

Térítésköteles (1700 Ft):
• foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából (üzemor-

vosi beutalóval)
• 18–40 év közöttiek részére 
• aki nem rendelkezik Veszprém megyében lakóhellyel, tar-

tózkodási hellyel,
• akinek nincs érvényes egészségbiztosítása.

A foglalkozás-egészségügyi alkalmasság megállapításához
igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat díjának megtérítése a munkál-
tató kötelessége, ezért a számla kiállításához szükség lesz a
munkáltató nevére, címére, adószámára.
Ennek hiányában a vizsgálati díjat a páciens kell, hogy megtérítse.
Az eredmény kiadásához felbélyegzett, saját lakcímre meg-
címzett borítékot kérnek a lakosoktól, amely alapján postai
úton küldik meg az eredményt.
Az eredmény személyes átvételére a Veszprémi Tüdőgondozóban
van lehetőség.

A vizsgálat javasolt minden 40 év feletti lakos számára. Panasz
nélkül is lehet beteg!

Az idei Téli Tihany
Túra egy igazi érde-
kességgel zárult: Ju-
hász Árpád geológus
tartott előadást a
sportcsarnok előte-
rében. A népszerű
tudós még ma is
aktív természetjáró
és természetszerető
ember, a hazai ter-
mészettudományos
ismeretterjesztés
egyik legismertebb
alakja. Éveken át a
Magyar Természet-
tudományi Múzeum ásványtára részére gyűjtött anyagot a Balaton-
felvidéken. 1957-ben Balatonfüreden írta diplomamunkáját urán-
kutató vállalatnál, majd a természettudományi Múzeum Ásvány és
kőzettárában dolgozott, feladata az 56-os forradalom alatt leégett
ásványtár rehabilitálása volt – ekkor kezdte el kismotorjával bejárni
a Balaton felvidéket.

Kutatásairól, élményeiről, ennek a különleges tájnak a geológiai
sokszínűségéről szólt a tihanyi előadása. Kitért arra is, hogy éveken
keresztül milyen rombolás folyt a Balaton-felvidéken: csak Bada-
csonyból 12 millió köbméter bazaltot bányásztak ki a vasúti tölté-
sekhez. Magyarországról egészen a Horvátországban található
Karlovacig az itt kibányászott bazaltból épült a vasúti töltés. Tag-
lalta azt is, mennyiben volt más a tihanyi vulkáni tevékenység, mint
a Balaton-felvidék többi részén: itt a robbanás volt a meghatározó,
vizes környezetben ment végbe a robbanás, az tufát alkotott, és a
vulkáni működés megszűnte után is maradtak kisebb gejzírek, töb-
bek között a híres Aranyház is. Hasonló geológiai múlttal rendel-
kezik a világhírű Yellowstone Nemzeti Park az Egyesült Államok-
ban, vagy Új-Zéland északi szigete. Juhász Árpád nem okozott csa-
lódást a szép számú érdeklődőnek, színes, érdekes és nagy tudás-
ról tett tanúbizonyságot.

R.É.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn.”

(Széchenyi István)

Tihany Község Önkormányzata 
és a Németh László Művelődési Ház

tisztelettel meghívja Önt
2022. március 14-én, hétfőn 11.00 órára

AZ 1848-AS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
rendezendő megemlékezésre 

a Tihanyi Alkotók Házába és az azt követő koszorúzásra a Pisky-sétányra

Ünnepi beszédet mond: Tósoki Imre, polgármester

Közreműködik a Tihanyi Népzeneoktatás és a Sándor Huszárok
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ÁTADTÁK A SZENT BENEDEK ZARÁNDOKHÁZAT

Átadták az aszófői Szent Benedek zarándokházat, amely 240
négyzetméteren emeletes ágyas szobákkal, vizesblokkokkal,
teakonyhával és egy közösségi térrel várja márciustól a
zarándokokat. Az ötven férőhelyes zarándokházat a Tihanyi
Apátság működteti.

Mihályi Jeromos perjel az apátság elöljárója az ünnepélyes
átadón úgy fogalmazott, hogy a zarándokok és vendégek foga-
dása kiemelt feladata a bencés közösségnek. - Hosszú évtizedek
után most újra lehetőség nyílik Magyarországon felfedezni a val-
lási és nemzeti értékeket őrző monostorokat és zarándok helye-
ket. Korzenszky Richárd atya áldozatos munkájának köszönhe-
tően a Tihanyi Bencés Apátság 1994 óta sok hitében elmélyülni
kívánó ember számára lett úti cél. A Szent Benedek zarándokház
megnyitásával most még több embernek, fiatalnak és idősnek
egyaránt lesz lehetősége hitének elmélyítésére – mondta a per-
jel. 

A zarándokházat Udvardy György érsek áldotta meg, aki úgy fo-
galmazott: az egyházi értékek szükség esetén közösek, ennek
egyik jó példája az aszófői plébánia. A Veszprémi Főegyházmegye
tulajdonában lévő erősen megromlott ingatlant a bencés közösség
szellemi tevékenységével és anyagi lehetőségeivel felújította. Itt
nem csak az épületről van szó, hanem a szolgálat és az egyház
kincseinek közösségéről – vélekedett az érsek. 

A projekt teljes költségvetése 140 millió forint volt, amely az
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Nemzeti
Turistaház-fejlesztési Program valamint a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága támo-
gatásával, továbbá az apátság saját pénzügyi forrásából valósul-
hatott meg.

t-v
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