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Önkormányzati határozat rögzíti 

Tihany 2019-2024. évekre vonatkozó

gazdasági programját, azzal a céllal,

hogy a képviselő-testület a lehetőségek

figyelembevételével egységes, 

előre meghatározott rendszer szerint

működjön. A dokumentum

meghatározza azokat a célkitűzéseket 

és feladatokat, amelyek a költségvetési

lehetőségekkel összhangban az

önkormányzat által nyújtandó kötelező

és önként vállalt feladatok biztosítását,

fejlesztését szolgálják. 

Tihany gazdasági programját meghatá‐
rozza a frekventált üdülőtelepülés jellege
és az egyre erősödő turizmus, amely mind
a lakosság, mind az önkormányzat számára
a fő bevételi forrást jelenti.  

A gazdasági program részletezi a folya‐
matban lévő beruházásokat és fejleszté‐
seket, valamint a településrendezéssel,
üzemeltetéssel kapcsolatos illetve az
egészségügyi alapellátás biztosításával
járó feladatokat.  A képviselő‐testület
ebben a ciklusban is fontosnak tartja a
szociális alapellátások biztosítását, olyan
szociális háló megteremtését, amely biz‐
tonságot nyújt a lakosságnak.  A Tihanyi‐
félszigetért érzett felelősségtudat miatt a
programidőszak kiemelt eleme a termé‐
szetvédelem, a fenntartható ökológiai
megközelítés. A testület fontos feladatá‐
nak tartja a védelmet igénylő vagy véde‐
lem alá vonandó építészeti, természeti ér‐
tékek áttekintését és az illegális szemét‐
lerakók felszámolását, kialakulásuk meg‐
előzését.  A turisztikai stratégia kulcse‐
leme a koronavírus járvány utáni újraindí‐
tás és a megváltozó turizmus‐fogyasztási
igényekre való válasz kialakítása.  A kép‐

viselő‐testület ennek érdekében célul
tűzte ki a település turisztikai arculatának
fejlesztését, a helyi turizmust segítő egy‐
séges online felület létrehozását, a közte‐
rületek, közutak fejlesztését és a turiszti‐
kai szezon meghosszabbítását egyedi kul‐
turális programokkal.

Az önkormányzat a helyi sport és ifjúsági
ügyekkel kapcsolatos feladatainak ellátása
érdekében továbbra is támogatni kívánja a
sport programokat. A meglévő kerékpáru‐
tak fenntartása, esetleges nyomvonal bőví‐
tésének lehetőségei kiemelt prioritást él‐
veznek, hiszen a kerékpáros turizmus folya‐
matos növekedést mutat. 

Az önkormányzat a 2019‐2024. évi idő‐
szakban tíz nagyobb beruházást, fejlesztést
szeretne megvalósítani:

• Echo domb további területeinek meg‐
újítása

• belterületi járdák, forgalomcsillapítás
projekt

• Kultúrpart, a térségi és a települési kul‐

turális és közösségi élet új helyszíné‐
nek kialakítása

• óvoda, bölcsőde, szolgálati lakások épí‐
tése

• révi fogadókapu projekt
• Apáti fogadókapu projekt
• strandok felújítása
• tájrendezés, történeti levendula ültet‐

vények visszatelepítése, ökosport hely‐
színek létrehozása

• Bencés Apátság Illyés Gyula Általános
és Zeneiskolája fejlesztése

• idősgondozó‐nyugdíjasotthon létreho‐
zása.

A program megvalósításának feltétele a
stabil, kiszámítható és fegyelmezett költ‐
ségvetési gazdálkodás és a magas szakmai
színvonalon működő önkormányzati intéz‐
ményrendszer. A gazdasági program a pá‐
lyázatok ismeretében módosulhat, hiszen
a fejlesztéshez a források megszerzése nél‐
külözhetetlen. 

S. K.
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CSENDRENDELET MEGKÖTÉSEKKEL
Önkormányzati rendelet szabályozza a környezeti zaj- és rezgésvédelem kérdéskörét.

A rendelet kiterjed a település közigazgatási területén hangosító berendezést igénylő
közterületei rendezvényekre, a magánszemélyek háztartási tevékenységére, és a hango-
sítóval rendelkező, kereskedelmi tevékenységet folytató, gépjárműből történő árusításra.  

A rendelet értelmében magánszemély a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon
a háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos
zajt keltő tevékenységet, így különösen a motoros kerti gépek használatát vagy motoros
fakivágást – a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve – hétköznap 7.00 óra
és 20.00 óra között, szombaton 9.00 óra és 12.00 óra között szabad végezni. Kivételt
képez Óvár és Cserhegy településrész, ahol mindezt szombatonként 9.00-12.00-, illetve
16.00- 20.00 óra közötti időtartamban lehet végezni. 

Vasárnap és ünnepnapokon tilos háztartási kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással
és építkezéssel kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet folytatni. A községben este 20
órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, továbbá június 1. és au-
gusztus 31. között minden nap reggel 7.00 és 9.00 óra, valamint 12.00 és 15.00 óra
közötti csendes-pihenő időszakban tilos minden olyan tevékenység végzése és ké-
szülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy
károsító hang- illetve rezgésterhelést okoz. 

A fentieken túlmenően csendháborítást a nap bármely szakában el lehet követni, ha
valaki számára indokolatlanul zajkeltő, a köznyugalmat zavaró tevékenységről van szó.
Ilyen esetben közvetlenül hívható a rendőrség a 107 vagy 112 telefonszámon.  

Legyünk tekintettel lakókörnyezetünkre és indokolatlanul ne zavarjuk mások nyugalmát!
S.K.

Közmeghallgatás
Július 23-án, csütörtökön, 17 órakor a
polgármesteri hivatal tanácstermében
közmeghallgatást tartanak, amelyre
elsősorban az üdülőtulajdonosokat
várják. A szokásos decemberi közmeg-
hallgatást szintén megtartja majd az
önkormányzat. 



Évek óta visszatérő probléma a település keleti partszakaszán
letáborozó horgászok jelenléte. Számos panasz érkezett az
önkormányzathoz, hogy a horgászok elfoglalják a
parttal párhuzamos járdát, teljesen birtokba veszik a
padokat, a kialakított pihenőket, és gyakran szemetet is
hagynak maguk után. Július 1-től változik a
helyzet, az önkormányzat új rendelettel szabályozza a
horgászási lehetőségeket Tihanyban.

Elsősorban a Gödrösi strand és a Rév közötti területen jellemző
a horgászok, esetenként akár többnapos kitelepülése is, ami nem-
csak az arra sétálókat, turistákat, de alkalmanként a gépkocsiveze-
tőket is zavarta. Kisajátított közterületek, szemetelés, a közlekedés
akadályozása – ezek voltak a leggyakoribb panaszok, amelyeket kiki
a maga vérmérséklete szerintett el is juttatott az önkormányzathoz.
Most megoldódni látszik a probléma, hiszen az önkormányzat kö-
zösségi együttélés szabályai elnevezésű rendeletét kiegészítette a
település területén való horgászás rendszabályozásával.

– Érzékeny témáról van szó, ezért civil szervezetekkel és több
szakmai egyesülettel is egyeztettük az új rendelkezésünket, sőt a
javaslataikat is figyelembe vettük. Szerencsére a Magyar Országos
Horgász Szövetség, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. illetve a helyi
horgász egyesület is észlelte, elismerte a felvetett problémákat.
Nagyon bízom benne, hogy ezzel elkezdődött egy együttgondolko-
dás és hosszútávon sikerül megoldanunk a helyzetet – válaszolta
lapunk kérdésére Tósoki Imre, polgármester.

A július 1-től életbe lépő rendelet szerint tilos a járdákról való
horgászás illetve a közterületek, utak elfoglalása a horgászáshoz

szükséges eszközökkel. Táblák jelzik majd azokat a területeket,
ahol tilos horgászni. A partszakaszon árnyékolás céljából sátrakat
és egyéb tetőszerkezeteket nem lehet használni, a horgászoknak
gondoskodniuk kell a felgyűlt hulladék elszállításáról is. A nyári
szezonban a szabadstrandok területén szintén tilos a horgászás.

A rendelet csak az első lépés, elkezdődtek az egyeztetések arról,
hogy az említett partszakaszon a támfal alatt horgászfelületeket
építenének, ezek váltanák ki a horgászok által jelenleg előszere-
tettel elfoglalt rondellákat. Amíg azonban az új felületeket nem ké-
szülnek el, a település vezetése nem tiltja meg a horgászoknak a
rondellák használatát.

– Azt szeretnénk, hogy Tihany egyfajta horgász-turisztikai minta
projekt legyen. A horgászok megfelelő horgászási lehetőséghez
jussanak úgy, hogy az ne zavarja se a turistákat se a sétálókat. A
partszakasz állami terület, így az említett beruházás is állami for-
rásból valósulhat majd meg. Az előkészületek elindultak – mondta
Tósoki Imre, aki hozzátette: az új horgász placcok kialakítása mel-
lett illemhelyek telepítésére valamint parkolóhelyek kialakítására
is gondoltak a turisztikai fejlesztés keretében.
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Júliustól országosan újra fizetni kell a parkolásért, 
Tihanyban is megszűnik az ingyenesség. Sőt, 20-25 százalékkal
drágulnak a településen a parkolási díjak, igaz, a helyi lakosok
az eddigieknél kedvezőbb áron juthatnak hozzá az 
éves parkolási bérlethez. Augusztustól két új utcában is 
fizetni kell majd az autósoknak.

Több ütemben zajlik majd Tihany parko-
lási rendszerének átalakítása, fejlesztése,
első lépésként kiterjesztik a parkolási
zónát. A település két legforgalmasabb ut-
cájában, a Csokonai és a Major utcában au-
gusztus 1-től fizetni kell majd a parkolá-
sért, mint ahogy az utcákban található ad-
hoc parkolókban is, mint például a Leven-
dula Látogatóközpont előtti murvás terület.

- A koronavírus-járvány miatt jelentős
veszteségeink vannak, muszáj többletbevé-
telhez jutnunk, ezért a képviselő-testület
úgy döntött, minden helyi fizető parkolóban
megemeljük az árakat, ezzel párhuzamo-
san viszont a helyi lakosok éves parkolási
bérletének a díját 2 ezer forintra csökken-
tettük. Kalkulációink szerint az áremelés-
sel 12 millió forint többletbevételhez, míg
a két említett utca fizetőssé tételével, to-

vábbi 18 millió forint bevételhez juthatunk, mindez a jelenlegi gaz-
dasági helyzetünkben nagy segítség lehet – fogalmazott Tósoki
Imre, polgármester.

A Csokonai és Major utcákban a település más részeiről már is-
mert parkolóautomatákat állítanak fel, a Németországból érkező
eszközökre azonban várni kell, ezért csak augusztustól kell itt fizetni
a parkolásért. A Major utcában marad az egyirányú forgalom, de a
lakosság kérésére, a Képzőművészeti Egyetem épülete és a Kotyo-
gós kávézó közötti szakaszon mindkét irányba lehet közlekedni. 

Többször írtunk már arról, hogy a településen tapasztalható par-
kolási gondok messze túlnőtték Tihanyt, azokat önerőből az önkor-
mányzat már képtelen megoldani. Rövid és hosszú távú elképzelések
is vannak, előbbihez tartozik a parkolási zónák kiterjesztése, az igazi
megoldást azonban egy nagy központi parkoló építése jelentené.

- Egyeztettünk már a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, egy hó-
napon belül megkezdődhet a Rév melletti nagy parkoló kialakítá-
sának tervezése. A Club Tihannyal szemközti területen egy 350-
400 férőhelyes parkolót akarunk építeni, itt egy turisztikai fogadó-
épület is helyet kap. Mindez két év múlva meg is valósulhat. A kö-
vetkező lépés pedig az lesz, hogy meg kell oldanunk majd innen
az emberek szállítását a faluba, akár elektromos buszokkal vagy
valami más megoldással – vélekedett Tósoki Imre.
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- Horgászni lehet, de be kell tartani a szabályokat

DRÁGUL A PARKOLÁS

A településen lévő parkolók egységesen március 1–november 30 között üzemelnek, min-
den nap 9-20 óra között kell fizetni a parkolásért. Íme, az új díjszabás:

Parkolók helye Személyautó, motor-
kerékpár, segédmoto-
ros kerékpár 

Autóbusz, pótkocsi, teher-
gépkocsi, mezőgazdasági
vontató, lassú jármű

Gödrös 350,- Ft/óra 
1.800,- Ft/nap

1.050,- Ft/óra

Rév 300,- Ft/óra 900,- Ft/óra
Levendula Étterem melletti parkoló  500,- Ft/óra nem állhat
Önkormányzati Hivatal előtti parkoló  500,- Ft/óra nem állhat
Visszhang-dombi parkoló 500,- Ft/óra nem állhat
Balázs Étteremmel szembeni parkoló 400,- Ft/óra nem állhat
Temető melletti parkoló 400,- Ft/óra nem állhat
Batthyány utcai parkoló  450,- Ft/óra nem állhat
Sajkod 250,- Ft/óra 

1.500,- Ft/nap 
750,- Ft/óra

Hajóállomás 250,- Ft/óra 
1.500,- Ft/nap 

nem állhat
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GOMBÓC ARTÚR A SÉTÁNYON
A nyilvánosságot kerülő, nagyon ritkán

nyilatkozó, gerillaszobrait minden előzetes
bejelentés nélkül, titokban elhelyező mű-
vész alkotásai eddig csak Budapesten vol-
tak láthatók, Gombóc Artúr az első mini-
szobor, amelyik vidékre költözött. 

Az alig 15 centiméteres alkotások nép-
szerűségét mutatja, hogy a művész által ti-
tokban kirakott apró gerillaszobrok híre fu-
tótűzként terjed a közösségi oldalakon. Bu-
dapest számos pontján találkozhat a járó-
kelő Kolodko Mihály szerethető szobraival,
a Széll Kálmán tér közelében Mekk Mester
kapott helyet, a Várból a Kockásfülű Nyúl
kémleli a várost, a Duna-parton a Főkukac
nézelődik. Gombóc Artúr pedig háttal a ba-
latoni panorámának várja a turistáktól ér-

kező édességeket, nem hát abban semmi
meglepő, hogy alkalmanként egy-egy Ba-
laton szeletet találni a lábainál. Az erede-
tileg Sajdik Ferenc megrajzolta figura va-
lószínűleg sok turistafotón szerepel majd. 

A Kult50-be is beválogatott művész ko-
rábban így nyilatkozott: - Ha nincs helyszín,
akkor nem is kezdek neki a szobornak.
Együtt kell látnom a szobrot a térrel, mert
ezt tanultam szobrászként. Muszáj tudni,
milyen környezetben és hol helyezkedik el
a szobor, hol jár a nap, mekkora forgalom
veszi körül. Mindig is vonzott a kis struk-
túra kihívása. A picivel megoldható az, ami
a nagy szobroknál a hely, a pénz, a téma
miatt nem. Művészi szabadságot jelent az
is, hogy nincs megrendelő, így én találom

ki a szobrot, nincs határidő, nem szól bele
senki, hogy milyen legyen az alkotás. Per-
sze minden kicsi szoborra annyi időt és
gondot fordítok, mint egy nagyra.

Kolodko Mihály Ungváron született, el-
mondása szerint magyar édesanyja mu-
tatta meg neki azokat a hetvenes, nyolcva-
nas évekbeli rajzfilmeket, amiknek a sze-
replőit szoborként megformázza, sőt a
mesék által tanult meg maga is magyarul.
- Ötéves koromig egész jól beszéltem ma-
gyarul, még fordítottam is édesapámnak,
aki ukrán. Most már évek óta élek a fele-
ségemmel és két kislányommal Magyaror-
szágon – nyilatkozta a művész.
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Első balatoni helyszínként, 

a Pisky sétányon jelent meg 

Kolodko Mihály egyik új, 

apró gerillaszobra. 

A miniszobraival elhíresült művész

most Csukás István egyik mesehősét,

a Pom Pom meséi című 

rajzfilmsorozat csokoládéimádó

madarát, Gombóc Artúrt 

formázta meg.

A LEGFONTOSABB A TEHETSÉGGONDOZÁS
A Magyar Vitorlás Szövetség

minden év végén megszabott
hajóosztályokban meghatáro-
zott versenyeken elért ered-
mények alapján rangsorolja a
Magyarországon bejegyzett vi-
torlázó klubokat, egyesülete-
ket, és ezután két listán minő-
síti őket. A tavalyi rangsor
alapján a Tihanyi Hajós Egylet
a World Sailing osztályokban a
harmadik legjobb hazai vitor-
lázó klub. Rutai Andreával, az
egylet ügyvezetőjével beszél-
gettünk a szakmai elismerés-
ről és a vitorlázásról. 

- Mit jelent a World Sailing hajóosztály?
- Azokat a hajóosztályokat, amelyek az olimpián és a nemzetközi

versenyeken szerepelnek, vagy azoknak a nevelőosztályait. Ezekbe
tartoznak a Finndingi, a Laser, a 470-es, a 420-as, a Soling, a Re-
pülő hollandi és az Optimist. 

- Számítottak a díjra? Mit jelent ez az egyesület számára?
- Számítottunk rá, mert az előző években is hasonló eredmé-

nyeket értünk el. A létszámunk és a versenyeken elért eredmé-
nyeink alapján várható volt a jó helyezés. Örülünk neki, a gyerekek
büszkék rá és motiválja is őket. És persze ez a rangsor presztízst
ad az egyletnek. Mondhatjuk, ez a munkánk visszaigazolása és
ösztönzés a még jobb eredmények elérésére.

- Milyen hajóosztályokban versenyeznek? 
- Az összes ifjúsági hajóosztályban, amik közül az Optimistben a

legnagyobb a létszám, hiszen ebben a mezőnyben indulnak a legtöb-
ben Magyarországon. Ez a belépő- és nevelőhajója a vitorlázásnak. 

- Sok versenyzőjük van, vagy sok versenyen vettek részt?
- Elég sok tagja van a klubunknak, mérete alapján, az ötödik-

hatodik helyen vagyunk a hazai egyesületek között. Tihanyban négy
edzőnk van, negyven gyerekkel foglalkozunk. Felnőttekkel együtt

80-90-en vagyunk, a tízévesektől egészen a nyolcvan évesig.  Sok
megmérettetésre járunk, ez fontos, de mi magunk is szervezünk
hazai és nemzetközi versenyeket a Balatonon. 

- Saját nevelésű versenyzőik vannak, esetleg átigazolásokkal
erősítik a klubbot?  

- A tagságot úgy alakítjuk ki, hogy egész nyáron tartunk vitorlás
táborokat. Nyár végén az ügyes gyerekeket meghívjuk egy tehetség-
gondozó táborba, és aki kedvet érez, valamint a szülei támogatják
ebben, tagunkká választjuk. Ezért elmondhatjuk, mi csak saját ne-
velésű versenyzőkkel foglalkozunk. Már van két olyan edzőnk is, akik

itt kezdtek gyerekként vitorlázni és most, mint már szakemberekkel
folytatjuk velük a közös munkát. A kikötő bevételét következetesen
az utánpótlás nevelésére fordítjuk, így tudja a klub finanszírozni a
versenyeken való részvételt, ami elég ritkaság ma már. A hajók a
klub tulajdonában vannak, nem kell a versenyzőknek megvenni azo-
kat, valamint mi biztosítjuk az edzőket, a kísérő motorosokat is. 

- Kínálnak-e valamilyen kedvezményes lehetőséget a tihanyi la-
kosoknak?

- Van egy tábor, amit csak a tihanyi gyerekeknek szervezünk, ez
ebben az évben a július 13-17. közötti időpontban lesz. Ezt nagyon
méltányos áron kínáljuk. Örülnénk neki, ha minél több helyi gyerek
válhatna a klubunk versenyzőjévé.

Somogyi Judit
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Nincs más lehetőségünk, mint a turizmus
Beszélgetés Vámos Máriával 
az önkormányzat gazdasági bizottságának elnökével

Képviselőként már az ötödik ciklusát tölti, az új testületben a pol-
gármester felkérésére a gazdasági bizottság elnöke. Mint mondja,
hiába sérülékeny Tihany költségvetése azzal, hogy bevételeinek
döntő részét a turizmus adja, nincs nagyon más lehetőség a település
előtt csak az idegenforgalom fejlesztése.
Milyen pénzügyi kilátásai vannak a településnek? 
A koronavírus-járvány milyen változásokat okozhat 
Tihany gazdasági életében, egyáltalán az önkormányzatok meg-
csappant büdzséje mire lesz majd elegendő? 
Vámos Máriával beszélgettünk. 

- Néhány hónapja állt fel az új gazdasági bizottság, aminek
munkáját ráadásul megakasztotta a koronavírus járvány. Elnök-
ként mit tart fontosnak, milyen elvek mentén vezeti a bizottság
munkáját?

- Megtiszteltetésként éltem meg, hogy a polgármester engem
jelölt a gazdasági bizottság elnökének, a bizottságnak egyébként
valamennyi helyi képviselő a tagja. Képviselőként és egyben bizott-
sági elnökként fontos feladatomnak tartom, hogy a költségvetés
egyensúlya megmaradjon, de jelen helyzetben a koronavírus
okozta problémák miatt ez nem lehetséges. A bizottság több té-
mában saját hatáskörrel rendelkezik, de minden képviselőtestü-
letet érintő ügyben véleményt alkot. Több évtizede könyvelőként
dolgozom a településen és sok helyi vállalkozóval tartom a kap-
csolatot.  A véleményük sokat jelent nekem az önkormányzati
munkám során és bizottsági elnökként is elsősorban a helyi em-
berek érdekeit szeretném képviselni. 

- A település erősen kitett a turizmusnak és az abból szár-
mazó bevételeknek. Ez szűk pénzügyi lehetőségeket ad a tele-
pülésnek?

- Valóban, az önkormányzat költségvetése kis részt az állami
támogatásból és az adóbevételekből valamint a turizmusból szár-
mazó bevételekből áll. A település mivel a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park részére, ezért más típusú gazdaság élénkítő és iparűzési
adóbevételt termelő fejlesztések nem valósulhatnak meg itt. Az el-
múlt 15 évben több fó-
rumot is szerveztünk a
településünkön és
mindegyik azt a meg-
állapítást fogalmazta
meg, hogy nincs más
lehetőségünk, mint a turizmus további élénkítése és az abból szár-
mazó bevételek növelése.

- Az elmúlt hónapok felborították az önkormányzatok költ-
ségvetését, Tihany sem kivétel. Milyen feladatokat ró ez a bizott-
ságra?

- Mivel a veszélyhelyzet ideje alatt nem voltak képviselőtestületi
és bizottsági ülések ezért a döntéseket természetesen velünk kép-
viselőkkel egyeztetve a polgármester hozta meg. Úgy látom, hogy
jó és racionális döntéseket hozott az itt élő emberek védelme ér-
dekében. A költségvetés stabilitásának érdekében szükség lesz
olyan intézkedéseket hozni, amelyek révén többletbevételhez jut-
hat az önkormányzat. Fontosnak érzem a parkolási zónák kibőví-
tését, amellyel jelentős forráshoz juthat hosszútávon a település,
valamint segíteni kell azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyeket
külsős vállalkozások elindítottak a településünkön, hogy többlet
építmény- és telekadó bevételünk legyen. A koronavírus járvány
bebizonyította, hogy milyen sérülékenyek vagyunk, az egyetlen biz-
tos bevételi forrása a településnek a telekadó és az építményadó
volt. Az összes többi adó drasztikusan csökkent ilyen az idegen-
forgalmi adó, iparűzési adó.

- Mit jelent a gyakorlatban az, hogy segíteni kell a külsős vál-
lalkozások ingatlan fejlesztéseit? Milyen vállalkozásokról van
szó? 

- Például a Révi üzletház magántulajdonban van és elindult a
bontása. Ahhoz, hogy ezen a területen a település számára elfo-
gadható kinézetű épület együttes létesüljön a tulajdonosokkal az
önkormányzat 50-50 százalékban felvállalta a szabályozási terv
költségeit, valamint a hivatal szervezésében összeállt egy Ybl-díjas
építészekből álló terv zsűri. Ilyen típusú döntésekkel tudjuk segí-

teni a külsős vállalko-
zásokat, ingatlan fej-
lesztőket, hogy a jelen-
legi áldatlan állapot
megszűnjön és minél
hamarabb adótermelő

egységek jöjjenek létre a településünkön.
- A jelenlegi tudásunk szerint jövőre elveszik az önkormány-

zatoktól a gépjárműadót, és négyszeresére emelik az iparűzési
adóból beszedett szolidaritási hozzájárulás összegét. Ezek mek-
kora tételt jelentenek Tihanyban?

- A gépjárműadó átcsoportosításával mintegy hat millió forint
bevételtől esik el a település. A szolidaritási hozzájárulás nem
érint minket, mivel 22 ezer forint/fő az iparűzési adóra vetített adó-
erő képesség határa, amit Tihany nem ér el.

- A település fejlesztései a nehezebb gazdasági környezet el-
lenére továbbra is prioritást élveznek?

- Kizárólag az Európai uniós és a hazai forrású pályázatok által
finanszírozott építési beruházások valósulnak meg, mert ezeknek
a támogatási intenzitása százszázalékos, ami azt jelenti, hogy az
önkormányzatnak nem kell pénzügyileg támogatnia a megvalósí-
tást. A saját erőből tervezett fejlesztéseket átütemezzük, de nagy
kérdés még számomra, hogy ebből a válságos helyzetből hogyan
fogunk kilábalni és hogyan alakul majd a 2021-es év pénzügyileg.

mt

„Fontos a parkolási zónák kibővítése, amellyel 
jelentős forráshoz juthat a település, és segíteni kell
a külsős vállalkozások ingatlan fejlesztéseit is.”
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VISSZATÉRT A SZOKÁSOS ÉLET A VISSZHANG ÓVODÁBA

Szinte naponta oldják fel a koronavírus járvány miatti 
korlátozásokat, ez vonatkozik az óvodákra is, hiszen május 25-én
a rájuk vonatkozó szabályok is enyhültek, ezért a Tihanyi
Visszhang Óvodában is visszatértek a normális működési
rendhez Molnár Andrea vezető óvónő tájékoztatása szerint.

Az óvoda most is az aktuális jogszabályoknak megfelelően mű-
ködik, csupán annyi az eltérés a korábbi normális rendtől, hogy je-
lenleg a szülőknek lehetőségük van eldönteni: viszik vagy sem óvo-

dai közösségbe gyereküket. Ha az otthon maradás mellett döntenek,
akkor az igazolt hiányzásnak számít. Többen élnek ezzel a lehető-
séggel, így körülbelül 60 százalékos kihasználtsággal üzemel most
az óvoda. A szorgalmi időszak vége is hozzájárul az alacsonyabb lét-
számhoz, hiszen a nyári időszakban kevesebben gyerek jár az intéz-
ménybe. Jellemzően ebéd után a gyerekek többségét hazaviszik. 

Az óvodai évzáró ebben az évben elmarad, mivel tömeges ren-
dezvényeket nem lehet tartani. De a szigorítások enyhítése lehe-
tővé teszi június 24-én a ballagás megszervezését, ezért ezt csak
egy szűkebb, családi körben fogják megtartani, ahol a búcsúzó
óvodásokat a közösség bocsájtja útjukra. A tizenhat elköszönő óvo-
dásnak lesz lehetősége elbúcsúzni a társaiktól is, mert délelőttre
egy morzsapartit szerveznek mindannyiuknak. 

Ez a nyár különleges lesz az óvodában is. Míg a korábbi években
a nyári időszakban három hétre bezárta kapuit az intézmény, hogy
a karbantartási, fertőtlenítési, csoportátrendezési munkálatokat
el lehessen végezni, addig ezeknek a feladatoknak nagy részét a
korlátozás idején megvalósították, a munkatársak szabadságát
részben kiadták. 

A járványveszély múltával is életben maradnak az óvintézkedé-
sek - a tisztifőorvos ajánlása szerint – kézfertőtlenítő fogadja az
érkező szülőket a bejáratnál, a gyerekeket gyakori szappanos kéz-
mosásra ösztökélik és folyamatosan fertőtlenítik a bútorokat, já-
tékokat, valamint textil törölközők helyett papírtörlők használatát
vezették be. Már az újra nyitás idején a szülők tájékoztatást kaptak
arról, hogy mire figyeljenek még inkább, mit lehet és mit nem az
óvodába vinni, valamint mit tudnak az óvoda munkatársai tenni a
gyerekek biztonsága, személyi higiéniája érdekében.  Ezek a ja-
vaslatok, intézkedések jelenleg is érvényben vannak. 

S.J.

A nemzeti parkok a hazai ökoturizmus legnagyobb letéteménye-
sei, az országban található ökoturisztikai létesítmények felét az
igazgatóságok üzemeltetik. Országszerte 40 idegenforgalmi hasz-
nosítású barlang, 64 bemutatóhely, 33 látogatóközpont, hat tájház,
15 erdei iskola mutatja be a nemzeti parkok élő és élettelen ter-
mészeti-, illetve kulturális értékeit.

A veszélyhelyzet ideje alatt felértékelődött a nemzeti parkok ta-
nösvényeinek szerepe, nagyon népszerűek voltak ezek az önállóan
látogatható útvonalak a természetbe vágyók körében. Magyaror-
szág tanösvény-hálózata 186 útvonalból áll, és együttesen 1000 ki-
lométer hosszan terül el, nagyrészt védett természeti területen.

Az elmúlt években több mint 40 milliárd forintot fordított az ag-

rártárca a nemzeti parkokban a természeti értékek megőrzésére és
bemutatására. Az így megvalósuló csaknem 100 projektnek köszön-
hetően 100 ezer hektáron javult a természeti környezet állapota.
Emellett a fejlesztések segítségével az ökoturisztikai létesítmények
magas minőségű szolgáltatásokkal várják a vendégeket.

Magyarországon 10 nemzeti park található, az igazgatóságok
működési területe az ország teljes egészét lefedi, ezen belül is 300
ezer hektár országos jelentőségű védett természeti terület tartozik
a vagyonkezelésükbe. Évente mintegy 1,6 millió regisztrált látoga-
tót fogadnak, amely 26 százalékos növekedést jelent 2010 óta. 

mti

ISMÉT VÁRJÁK A LÁTOGATÓKAT A NEMZETI PARKOK

ISKOLAI BEÍRATÁS
Rendhagyó módon, online zajlott ebben az évben a 2020/2021-

es tanévre az első osztályába való beiratkozás a Bencés Apátság
Illyés Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába. A tanintézmény
által készített űrlapot a szülők töltötték ki, a szükséges okiratok
másolatának elektronikus elküldésévél történt a hivatali ügyinté-
zést. Telefonos bejelentkezés alapján személyes beiratkozásra is
volt lehetőség. 

Radó László igazgató tájékoztatása szerint folytatódni látszik az
előző évek tendenciája, egyre népszerűbb az intézmény a szülők
körében. A szeptemberben induló első osztályába 24 tanuló jár
majd hét településről, közülük tizenhárman tihanyiak.  Ősszel vár-
hatóan 184 lesz a tanulói létszám az iskolában. 

Közkedvelt a tihanyi iskola a Balaton-felvidéken is, hiszen most
is érkezik diák Barnagról, Pécselyről, Balatonszőlősről és a kör-
nyező településekről. Folytatódik az úgynevezett nagyfelmenő
rendszerben történő oktatás, ezért egy osztálytanító, Péntekné
Vörös Katalin tanítja majd elsőtől a negyedik évfolyamig ezt az osz-
tályt. A módszer nagy előnye, hogy négy évig ugyanaz a pedagógus
foglalkozik a gyerekekkel. A napköziben Juhász-Fazekas Fanni
lesz majd a diákokkal. 

Somogyi Judit

ÚJRA NYITVA A KÖNYVTÁR
A járványügyi szabályok betartása mellett a tihanyi könyvtár június
22-től újra fogadja a látogatókat. A könyvtárba belépéskor minden
esetben használni kell a főbejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő
automatákat, az intézményben kötelező a maszk viselése.

A fokozott biztonság érdekében a könyvtárban átmeneti időre szü-
neteltetik a számítógép használatát, a gyerekek biztonsága érdeké-
ben pedig a játszósarok egyelőre zárva tart. A kiolvasott könyveket
becsomagolva kell visszavinni a könyvtárba, amelyek 72 órás karan-
ténba kerülnek az olvasók védelme érdekében. A könyvtár a meg-
szokott nyitvatartási időben látogatható: hétfőn és szerdán 8-13-ig,
kedden, csütörtökön, pénteken 8-13-ig és 16-18-ig, szombaton 10-
12-ig. A szabadságok és táboroztatás miatt július 20-24., július 29 -
augusztus 1. és augusztus 3-7. között a könyvtár zárva lesz.

Újra várják a látogatókat a nemzeti park igazgatóságok
ökoturisztikai létesítményei, köztük a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park. Ismét fogadnak vendégeket a szabadtéri kiállítóhelyek,
bemutatóterek, állatparkok, kinyitnak a látogatóközpontok, a
barlangok és folytatódnak a szakvezetéses túrák
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BITTERA GYULA MENYE TIHANYBAN

Virágba borultak a tihanyi levendulások, a
félszigetet lelkes virágszedők keresik fel
ezekben a hetekben. Június 16-án 
egy különleges vendég is érkezett a Tihanyi
Levendula Manufaktúra ültetvényére és
az Illatok Házába: a 97 éves Bittera Mária
annak a Bittera Gyulának a menye, 
aki csaknem száz évvel ezelőtt az 
első levendulatöveket ültette Tihanyban. 

A Bittera Gyula Alapítványt létrehozó
Hollán Éva és Nyárádi Zsolt több éves kap-
csolatot ápol Bittera Gyula egyetlen fiának
feleségével. Bittera Mária számos, egykor
Bittera Gyulát körülvevő tárgyat adományo-
zott már az Illatok Házában létrehozott ki-
állításhoz. Ezúttal sem érkezett üres kéz-
zel és szívesen mesélt kalandos életéről. 

- Négyéves koromban már gyerektor-
nára jártam és a gimnáziumom is nagyon
jó volt sportban. Tizenhét éves koromban a
felnőttekkel egy milánói tornára vittek ki,
ahol a német-olasz-magyar versenyzők
között megnyertem a talajtornát, össze-
tettben pedig harmadik lettem. Mentünk
volna az olimpiára is, ha a háború miatt
nem maradt volna el – emlékezett vissza
Bittera Mária, aki az egyetemen ismerke-
dett meg az ifjabb Bittera Gyulával. 

Tömegházasság

- A tanult fiatalokat megpróbálták kime-
nekíteni az országból, százával-ezrével va-
gonozták be őket a Déli-pályaudvaron, köz-
tük volt a későbbi férjem is. Gyula a szüle-
tésnapján telefonált, és látta az apukám,
hogy nagyon szomorú vagyok, amiért nem
mehetek vele. Hívott egy taxit, mentünk a
pályaudvarra. Az a hír járta, hogy ha kiérünk
a határon, akkor ott lesz egy tömeg-házas-
ság, amit az apukám nem hitt el, de ráállt,
hogy ha hozunk erről egy írást a kormány-
biztostól, akkor mehetek. Vasárnap délelőtt
elkezdtük keresni a kormánybiztost, föl-le
szaladtunk, meglett az írás, és az apukám
már nem vonhatta vissza a szavát. A szerel-
vény még egy hétig bent állt a pályaudva-
ron, amikor végre elindult, de egy napig a

biatorbágyi híd tetején vesztegeltünk. Fél-
tünk, hogy lezuhanunk vagy felrobbanta-
nak, de aztán végül tovább indulhattunk. 

Bécsbe és Drezdába vitt egy-egy csopor-
tot Máriáék vonata, nekik, a vegyészeknek
pedig Breslauba kellett volna érkezniük.
Még ki se csomagoltak, amikor jöttek az
oroszok, úgyhogy elindul-
tak vissza Drezdába. Az
oda tartó vonat az orruk
előtt ment el, ez volt a
szerencséjük: Drezdába a
legkritikusabb pillanat-
ban érkezett a szerelvény,
senki nem élte túl a ka-
tasztrófát.

- Hatszor menekül-
tünk meg, nagyon jó őr-
zőangyalaink voltak.
Drezdába gyalog men-
tünk, sírva jártuk az utcá-
kat, mindenütt homok és
por volt. Egy öreg bácsi
gyereknek való kis kordét húzott, égett ko-
ponyák voltak benne… 

Prágában lágerban

Az utcasarkokon ingyen levest adtak az
embereknek, csak egy csajka és egy kanál
kellett, így nem haltunk éhen. Elindultunk
Bécsbe, onnét haza, gyalog és itt-ott vonatra
kapaszkodva, de a határon nem jutottunk át,
ezért a Tátra felől próbáltunk bejutni az or-
szágba. Csehországot az ékezésünk előtt
nem bombázták. Prága mellett egy kisváros-
ban a hotel pincéjébe menekültünk le, ahol
rengeteg ember, síró gyerekek voltak. Egy
földbe vájt lyukba húzódtunk félre, hogy a
térképen megnézzük, merre mehetnénk to-
vább, amikor a pincét találat érte, mindenki
meghalt. Prágában egy lágerbe kerültünk,
ahol szétválasztották a nőket és a férfiakat.
Az a hír járta, hogy a nőket elviszik kivégezni.
Két órát álltunk egy dobogón, borzasztó volt,
vártuk, hogy mikor visznek bennünket a ha-
lálba, de végül megmenekültünk. 

Ezrével indultunk a Szudéta irányába,
mint ahogy most jönnek keletről a szegény

arabok. Ilyen tömeg ment Németország
felé. A határ közelében amerikai teherautók
jöttek, integettek a katonák és csokoládét
dobáltak le nekünk. Éjszaka pedig kiástuk
a földből az elültetett krumplit, azt ettük, és
a földön aludtunk… that’s all. Az amerikai
táborban én az igazgató-helyettesnő titkár-
nője voltam, a férjem pedig mentőautó ve-
zetett, keveset aludt. Őt mindenki minden-
hol szerette, aranyember volt – idézte fel. 

Kint Amerikában
Máriáék úgy jutottak ki Amerikába, hogy

cselédeknek álltak egy professzorhoz, aki a
háború alatt spanyol nagykövet volt, vissza-
térve pedig újra az egyetemen tanított. Az
ifjabb Bittera Gyula az apja vegyészével, Dr.
Móricz Máriával levelezett, aki szintén
Amerikába menekült. Rajta keresztül vet-
ték fel a kapcsolatot az apja amerikai leven-
dula-ügynökével, akitől kétszáz dollár köl-
csönt kaptak egy autóra. Móricz Mária írt a
professzoréknak is, hogy a fiatal pár nem
cselédségre született, engedjék el őket.

Elutazhattak Indianaba, ahol a férj tejhordó
fiú lett, hajnali háromkor kelt, az elszámo-
lás után délután négykor ért haza, Mária
pedig egy fotóboltban helyezkedett el. 

- A U.S. Rubber gazdasági irodájában
kaptam munkát, ahol beajánlottam a férje-
met is, mint vegyészmérnököt. Szegény
Gyula bácsi egészen oda volt, hogy a fia gu-
mivegyész lett, azt hitte, hogy lehet válogatni
levendulás vagy illóolajos helyek között. Ké-
sőbb a Firestone-hoz került a férjem, akik
Normandiában építettek egy gyárat. 1960-
ban négy évre érkeztünk, és több, mint ötven
év lett belőle. Az anyósom 1966-ban tudott
először jönni hozzánk, karácsonykor minden
évben nálunk volt, és időnként mi is haza
tudtunk jönni. Gyula bácsi csak egyszer járt
kint nálunk, de már nagyon megtört állapot-
ban – tette hozzá Bittera Mária, aki 2016-ban
véglegesen hazaköltözött Magyarországra.
A férjétől és az apósától származó tárgyak
közül sokat adományozott a Bittera Gyula
Alapítványnak, amik az Illatok Háza ingyene-
sen látogatható kiállításán is láthatóak. 

Mórocz Anikó
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TIHANYI A LEGSZEBB BALATONI KÖZÉPÜLET
Átadták az „Év Balatoni Háza 2019.” pályázat építészeti díjait.
Lakóház, középület és gazdasági épület kategóriákban hirdettek
győztest, de három különdíjat is kiosztottak. A tihanyi kikötő lett
az Év Balatoni középülete, a Civilek Háza pedig a Nők a Balatonért
Egyesület különdíját kapta.

A Nők a Balatonért Egye-
sület a Balatoni Szövetséggel
együttműködve másodszor hirdette meg az Év Balatoni Háza épí-
tészeti díjpályázatot. A felhívás célja a minőségi építészet népsze-
rűsítése, a figyelem ráirányítása a Balaton környezetében épített
példaértékű épületekre.

– 18 pályázat érkezett, ezekből tíz épületet választott ki a nyolc fős
szakmai zsűri, amelyeket a helyszínen meg is tekintett. Nagyon nehéz
volt a döntés, minőségi, szép kialakítású, formabontó elemeket is fel-
használó épületek vettek részt a megmérettetésen – tudtuk meg Fa-
bacsovicsné Kovács Krisztinától, a bírálóbizottság titkárától.

– Fontos, hogy minden régió megtalálja a saját építészeti karakterét.
Mi azt szorgalmazzuk, hogy mutassunk jó példákat erre, amiket nem
csak a szakma, hanem a széles közönség elé tárhatunk – mondta L.
Balogh Krisztina, a kiírást támogató Miniszterelnökség építészeti és
építésügyi helyettes államtitkárságának főosztályvezetője a bada-
csonytomaji Hableány Laposa Borászatban rendezett díjátadón.

Tihany a balatoni régió egyedülálló települése. Pozíciója, hangulata,
természeti adottságai mind különlegessé teszik. Hozzájárul a vará-
zsához, hogy új épületei beleilleszkednek a környezetbe, az építészeti
értéken kívül minden esetben fontos szempont, hogy az épület szim-
biózisban legyen a tájjal, a falu értékeivel – hangzott el a díjátadón.

A megváltozott balatoni hajósforgalom kiszolgálására a Bahart
Zrt. a közelmúltban új kiszolgálóépületet ás árnyas utasvárót épít-
tetett a tihanyi mólón. A fejlesztés két egységből áll, a tihanyi ba-
zaltot idéző kőburkolatos kiszolgálóépületből és egy hasonló tö-
megű utasváró-pergolából.  Az épület léptéke, anyaghasználata
szépen beleolvad a táji környezetbe, akár a víz felől, akár az apát-
ság felől tekintünk a levendulákkal beültetett tetejére. A fejlesztés
eredményeként létrejött kikötő épület jó példa a múlt és a táji kör-
nyezet tiszteletben tartására, arra, miként lehet funkcionális

választ adni a 21. századi igényekre, kiszolgálásra. A kikötő méltán
érdemelte ki az Év Balatoni Középülete díjat – szólt az értékelés.

A Nők a Balatonért Egyesület célja, hogy megóvja a tó környezeti,
természeti, kulturális értékeit, ehhez remekül illeszkedik a Vér Péter

tervezte Civilek Háza, amely lo-
kális értékeket közvetít, a he-
lyiek érdekeit szolgálja. Szim-
biózist teremt a Belső-tó part-

ján elhelyezkedő középületek a Levendula ház és a szabadtéri színpad
között. Meggyőző, hiteles épület, amely illeszkedik a mikrokörnye-
zetbe, a helyiek illetve az idelátogatók is büszkén tekinthetnek rá. A
kortárs megoldásokat is tartalmazó épület kiegyensúlyozott, józan
felfogású, igényes – szólt az érvelés az épület különdíja mellett.

A bíráló bizottságban a Magyar Építész Kamara, a Magyar Épí-
tőművészek Szövetsége, a három érintett megye építész kamarája,
a NABE és a Balatoni Szövetség képviselője kapott helyet. A bizott-
ság elnöke Füleky Zsolt a Miniszterelnökség Építészeti és Építés-
ügyi helyettes államtitkár volt.
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LEVENDULÁS KAJSZIBARACK A BALATON FAGYIJA

Tihany pozíciója, hangulata, természeti adottságai
révén a balatoni régió egyedülálló települése.

Az Év Balatoni Háza díjazottjai:
• az Év Balatoni lakóháza: Dörgicse, a trombitás háza 

(Tervező: Villányi Norbert és V. marton Rozália)
• az Év Balatoni gazdasági épülete: Badacsonytomaj, 

Hableány Laposa Borászat (Építész: Kis Péter)
• az Év Balatoni középülete: Tihany, közforgalmi kikötő 

(Építész: Pápay György)
Különdíjak:
• a Nők a Balatonért Egyesület különdíja: Tihany, Civilek Háza

(Tervező: Vér Péter)
• a Balatoni Szövetség különdíja: Mindszentkálla, Borász háza

(Tervező: Sajtos Gábor)
• a Magyar Építőművészek különdíja: Balatonfüred, Városi uszoda

(Tervező: Varga Tamás)
• A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának különdíja:

Balatonfüred, Vasútállomás és buszpályaudvar épülete 
(Tervező: Gyarmati Tamás)

A balatonfüredi Bagaméri Fagylaltozó levendulás
kajszibarackja nyerte el a Balaton fagyija 2020 címet. 
A Balatoni Turizmus Szövetség által hetedszer meghirdetett
versenyre 13 cukrászat és fagylaltműhely nevezett. Márton
Sándor cukrász fagyija már másodszor vitte el a prímet.

A koronavírus-járvány miatt néhány hetet csúszott ugyan a meg-
mérettetés, de így is nagy érdeklődés kísérte az évek óta hagyo-
mányos eseményt. A négytagú zsűri végigjárta a benevezett fagy-
laltozókat, és több tényezőt is figyelembe véve hozták meg a dön-
tésüket. A fagylaltok ízét, illatát, állagát, színét vették elsősorban
figyelembe, de fontos volt a dekoráció és a praktikum is.

Az idei megmérettetésre több új fagylaltozó is jelentkezett, a zsűri
értékelése szerint a kezdeményezés elérte a célját, hiszen egyre
több minőségi és helyi alapanyagokból készült kézműves fagylaltot
kínálnak a balatoni fagylaltozókban. Sőt, ma már fagylaltturizmus
is létezik, sokan csak egy jó fagyiért utaznak el egy-egy helyre.

Levendulás kajszibarack elnevezésű fagylaltjával Márton Sán-
dor a Bagaméri fagylaltozó tulajdonosa már másodszor nyerte

meg a versenyt, két évvel ezelőtt az Anna-báli csemegével lett
első.

– Különleges ízkombinációt kerestem, ami mégis természetes,
letisztult ízű fagylaltot ad. Sokat kísérleteztem. Kajszibarackból
készítettem eddig is fagyit, de ehhez még hozzáadtam a levendulát,
ami ráadásul a barackkal együtt, jellegzetes itt a Balaton-felvidé-
ken. Nagy öröm, hogy másodszor is megkaptam a díjat, úgy látszik
az eredeti alapanyagokból készülő, kézműves fagylaltok egyre
népszerűbbek. Nincs a fagylaltkészítésben nagy titok, csupán az
aromák helyett igazi gyümölcsökkel kell dolgozni, kevés cukorral,
figyelni kell, hogy jó legyen a textúrája és mutasson is. Nekem ez
a szenvedélyem – válaszolta a balatonfured.hu kérdésére Márton
Sándor, akitől megtudtuk: a díjnyertes fagyi természetesen minden
nap ott lesz a fagylaltozó kínálatában.

A fagylaltozók versenyében különdíjat nyert a balatonszemesi Mar-
garéta fagyizó ZabSzemes édessége, a veszprémi Völgy fagyizó Tök
Jó Fagyi nevű sós, tökmagos, vaníliás variációja, valamint a balaton-
boglári Tejvirág fagyizó Balaton forró csókja fantázianevű fagylaltja.
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Milyen pályázati lehetőségek kínálkoznak a napelem vásárlók részére
a lakossági szektorban?
Lakóingatlanok, (családi házak és üdülők) esetében akár 10 millió Ft ke-
retösszeg igényelhető a Magyar Fejlesztési Banktól nagyon alacsony tör-
lesztő részletre 20 éves futamidőre kamatmentes hitel formájában.
Konkrét példa: egy 25000 Ft-os áramszámla kiváltható egy olyan napelemes
rendszerrel, melynek megvásárlása havi 14000 Ft-os törlesztőrészlet és
300-350000 Ft önerő mellett történik, így a háztartásban marad havonta
11000 Ft megtakarítás. Ha az áram ára emelkedik a jövőben, a megtakarítás
értéke szintén növekedni fog, mert a törlesztőrészlet nem változik, fix.
Sem kamat, sem árfolyamkockázat nincs, mert a hitel forint alapú és tel-
jes mértékben kamat és banki kezelési költség mentes. 
Milyen jövedelemmel kell rendelkezni a kamatmentes hitel felvételéhez?
A hitel felvehető egy szerényebb minimálbér összegű jövedelem mellett
is tekintettel arra, hogy a beruházás rezsicsökkentéssel jár, így várható,
hogy az alacsony törlesztőrészlet nem terheli a családi költségvetést.
Az eladósodottsági mutató kiszámítása fontos szempont, a meglévő hite-
lek törlesztő részleteivel számol a bank. 5 millió forint alatt  jelzálog men-
tesen vehető fel kamatmentes hitel. 
Miért van szükség energetikusra?
Az energetikus kiszámítja a beruházás előtti és utáni állapotra nézve a
ház hőigényét, szén-dioxid kibocsátását. A hőigény csökkenésével, a meg-
újuló energiák alkalmazásával a szén-dioxid kibocsátás csökken, ez a pá-
lyázat alapfeltétele, melyet az energetikus igazol. Gyakorlati szempontból
is hasznos az energetikus közreműködése, mert szaktudásával segíti a
ház energetikai korszerűsítésének megtervezését. Lehetőségeket vázol
fel különféle fűtés rendszerekre vonatkozóan, kiszámítja az üzemeltetési
paramétereket. A projektmenedzser mindezek alapján gazdaságossági
számításokat végez, összeveti a beruházási költségeket és az üzemelte-
tési költségeket az egyes fűtési rendszerek esetében, így a számok alapján
könnyű lesz a választás.
Mit csinál a pályázatíró projektmenedzser?
A mi gyakorlatunkban az első lépés a díjmentes előminősítés. Partnerünk
felveszi telefonon a kapcsolatot az érdeklődőkkel, és a banki szempont-
rendszer alapján előminősítést végez. Az elmúlt két évben 300 körüli pá-
lyázatot készítettek el. Az átlagos átfutási idő 3 hónap, a sikerarány 100
százalék. Felár nélkül kérhető gyorsított eljárás, ez azt jelenti, hogy
az ügymenet egy gyorsítósávra kerül és az átfutási idő felére
csökken, a pályázat akár két hét alatt elkészül. A pá-
lyázatíró a legegyszerűbb megoldásokat al-
kalmazza a banki elvárások teljesí-
tése érdekében, mindig

tudja, hogy miként lehet könnyebben, gyorsabban megfelelni mivel a tel-
jes szabályrendszert készség szinten ismeri és alkalmazza napi rutinnal.
Sok bosszúságtól, felesleges adminisztrációtól kíméli meg az ügyfeleket.
Miért jó a gyorsított ügymenet?
Közös érdek a gyors ügymenet, de legfőképpen az ügyfelek nyernek ezzel,
hiszen előbb lesz napelemes rendszerük, mely hamarabb kezd termelni,
ezzel azonnali megtakarításokat eredményez. A pályázatírás szempont-
jából az elnyújtott ügymenet nem szerencsés, hiszen a dokumentumok
rövid idő alatt lejárnak így növekszik a munkaigény is. 
A gyorsított ügymenet sikere azon múlik, hogy az ügyfél hajlandó-e min-
dent megtenni annak érdekében, hogy a pályázatírás alapdokumentumait
a legrövidebb idő alatt rendelkezésre bocsátja. 
Mire lehet még felhasználni ezt a pályázati forrást?
A napelem telepítés a legfőbb alkalmazása a pályázatnak, de emellett hő-
szivattyú, és egyéb rezsicsökkentő energetikai beruházások is megvaló-
síthatók, például ablakcsere, hőszigetelés, fűtés rendszer korszerűsítés.
Ezek a beruházások a ház hőigényét csökkentik, ami lehetővé teszi a meg-
újuló energiák hatékonyabb alkalmazását. Egy jól hőszigetelt ház eseté-
ben, megvalósítható a “nulla rezsi”, napenergiával táplált elektromos
fűtés rendszerek segítségével. Ebben az értelmezésben az épület ener-
giaellátása a fókusz, így a „nulla rezsi” kifejezés az áram számla és a fű-
tésköltség teljes kiváltását jelenti.
Várhatóan meddig áll még rendelkezésre ez a lehetőség? 
A Budapesti régióban a pályázati forrás már elfogyott, így ott már nem
lehet pályázni. A vidéki régióban még rendelkezésre áll szabad keret.
Minden pályázati forrás elfogy egyszer, a rendelkezésre álló összeg kor-
látozott, reméljük, hogy még az idei évben kitart, bár ez nem valószínű. 
Várható-e vissza nem térítendő beruházás napelemes rendszerek-
kel kapcsolatban a lakossági szférában?
Jelenleg nincs, és nem is várható a szakértők sze-
rint vissza nem térítendő támogatás.
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Az I. világháborút lezáró trianoni
békediktátum századik évfordulóján

Tihanyban emlékfa ültetésre, emléktábla
avatásra várták a falu lakosságát. 

A Belső-tó partján megrendezett csendes
főhajtáson Tósoki Imre polgármester

emlékezett meg a hazánk történelmét
azóta is meghatározó eseményről.

-Joggal merülhet fel a kérdés, hogy
vajon száz év elteltével, három generáció
színre lépése után miért van szükség a
múlt felidézésére. Mi közünk van mindah-
hoz, ami akkor történt, hiszen a mai fiata-
loknak még a nagyapja sem élt, amikor
mindez végbement?- tette fel a kérdést a
polgármester - Nagyon is sok. Elsősorban
azért, mert a békeszerződés következté-
ben több millió magyar élete tört meg.
Több millió család élete egy másik állam-
ban folytatódott, rokoni kapcsolatok sza-
kadtak meg, sőt kerültek tiltólistára, akár-
csak a magyar anyanyelv használata. A bu-
dapesti pályaudvarokon hónapokig álltak a
vagonok, amelyekben hosszú hónapokig
éltek az új határokon túl érkező magyarok,
több mint négyszázezer ember. Hosszan
sorolhatnám mindazokat a megpróbáltatá-
sokat, mindazt a szenvedést, károkat,
amelyek a trianoni döntésekből következ-
tek. Mindezek az események a családtör-
ténetek formálói, a családi emlékezet ré-
szei lettek, így hozzá tartoznak a fiatalok
örökségéhez.  

Tósoki Imre beszédében kiemelte, hogy
a békeszerződések új konfliktusok magvait
vetették el a feldúlt Európában. Az igazság-
talanságok, a döntés okozta károk és sérü-
lések újabb világégéshez vezettek. Nem
érthetnénk meg a II. Világháborút sem, ha
nem tudnánk, mi történt a Trianon palotá-
ban. A Trianont követő veszteség és az azt
kísérő fájdalom, az egyes élethelyzeteket
kísérő személyes és nemzeti szintű tragé-
dia társadalmi feldolgozása hiányos volt, a

II. Világháború után kiépülő kommuniz-
mus, a népi demokrácia pedig a tagadás
politikáját választotta. Úgy tett, mintha Tri-
anon soha meg sem történt volna, vagy
amikor mégis megemlítették, akkor azt a
nemzeti szempontok figyelmen kívül ha-
gyásával tették. Így Trianon sebe nem gyó-
gyulhatott be, sebként maradt meg, amely
még ma is fájdalmakat okoz.

2010-ben ezt a sebet is gyógyítani akar-
ták, amikor a nemzeti veszteség nagy nap-
ját a nemzeti összetartozás napjává tették
meg. Így a nemzettest részeinek elválasz-
tása helyett a nemzetrészek összetartozá-
sát helyezték a fókuszba - mint ahogy a
kormánypolitika számos más eleme is ezt
az összetartozást erősíti – fogalmazott a
polgármester.

- Ez a kis fa, amelyet ma elültetünk, jel-
képezze ezt a gondolkodásmódot. E kicsiny
fa minden egyes ága egyetlen törzsbe fut
be. Így táplálja az anyanemzet is részeit,
messzire nyúló ágait. Sorsuk összekapcso-
lódik, és egymástól függ. A gyökér és a
törzs táplálékot ad a földből, a levelek a
napfényt szívják magukba. Csak együtt él-

hetnek, csak együtt lehetnek egészsége-
sek. Ne feledjük el soha!- ezekkel a gon-
dolatokkal fejezte be emlékező beszédét a
polgármester. 

Ezt követően Tósoki Imre, Barkó Ágos-
ton plébános és a Tihanyi Levendula Klub
tagjai emlékfát ültettek el, majd a Tihanyi
Népzeneoktatás műsora után felavatták a
Trianon emléktáblát, melynek oszlopára
minden jelenlévő nemzeti színű szalagot
kötött. 

Rózsa Éva

Az évforduló kapcsán Tihany csatlako-
zott a „Lélekben együtt - 2020. június
4.” elnevezésű civil kezdeményezés-
hez. Az emlékezők délután a falu főte-
rén gyülekeztek, majd együtt vonultak
fel az apátság elé, ahol fél öt után meg-
szólaltak a harangok, emlékezve és
emlékeztetve arra, hogy 100 évvel ez-
előtt azokban a percekben írták alá a
békeszerződést. Majd közös ima követ-
kezett, végül a résztvevők együtt eléne-
kelték a magyar és a székely himnuszt.

LÉLEKBEN EGYÜTT
Megemlékezés Trianon 100. évfordulóján
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Minden évben május utolsó vasárnapján emlékezik meg Tihany 

a háborúkban elesett hősökről.  A megemlékezés kezdetén 

a jelenlévők Tarnai Katalin tolmácsolásában hallhatták Ábrányi

Emil megrendítő versét. Ebben az évben Tósoki Imre polgármester

mondott beszédet az Apátság falán elhelyezett emléktáblánál,

amely mellett a Sándor Huszárok álltak díszőrséget.  

- Hogyan is feledhetnénk el őket? Hogyan feledhetnénk a fiúkat
hiába váró anyákat, a férjüket váró feleségeket és az apjukat váró
gyerekeket? Vagy a háborúból visszatérőket, akiket már nem várt
egy otthon, nem várt egy család?- tette fel a kérdést beszédében
a Tihany polgármestere. - Ezért emlékezünk minden évben a
hősök mellett az áldozatokra is. A tiszteletadás sokkal több annál,
minthogy évről évre megjelenünk itt, ezen a helyen, mondunk pár
szót, elhelyezzük koszorúinkat, és utána megyünk haza, hogy a va-
sárnapi ebéd után békében sziesztázhassunk. Nem csak egy ritu-
álé résztvevői vagyunk, amely semmire sem kötelez minket az
ünnep napjának múltával. A megemlékezés összekapcsol minket
múltunkkal, összekapcsol minket nemzetünk és családunk törté-
netével is. Megteremti a folytonosságot múlt és jelen között. 
- Ma békében élhetünk – legyünk hálásak érte, és becsüljük meg
minden percét. Ma, a világméretű járvány idején vagy remélhető-
leg: után - talán tisztábban látjuk az élet igazi értékét, a béke ál-
dásait is. Most az emlékezés napja van. Az emlékezésnek az ad
igazi értelmet, ha látjuk és felismerjük, hogy a háborúk áldozatai
nélkül ma nem lehetnénk itt: a mi országunk a mi hazánk földjén,
annak oltalmában – hangsúlyozta beszédében Tósoki Imre.
A polgármesteri emlékezés után elhangzott az Il Silenzio Varga
Zsolt előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárult. 
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EMLÉKEZÉS A HŐSÖKRE
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